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 السيرة الذاتية

 غادة محمد عامر أحمد محمد عامر

 البحرين مكان الميالد: 

 متزوجة  الحالة االجتماعية:

  ghada.amer@bhit.bu.edu.egالبريد االلكتروني: 

  

 المؤهالت العلمية 

 . 2019  العليا   العسكرية   ناصر   أكاديمية   ، امتياز   بتقدير   الدفاع   كلية   زمالة  •

  جامعة   الهندسة،   كلية   –   الكهربية   االالت   و   القوى   هندسة   دكتوراة  •

 ، 2002  القاهرة، 

  جامعة   الهندسة،   كلية   –   الكهربية   االالت   و   القوى   هندسة   ماجستير  •

 ، 1999  القاهرة 

 . 1995  يونيو   بنها   جامعة   ,   الهندسة   كلية   واالآلت"   "التحكم   في   الكهربية   الهندسة   بكالوريوس  •

 

 : وظيفي ال   التدرج 

   االن   الي   2019  بنها   جامعة   –   الهندسة   كلية   –   العلمي   البحث   و   العليا   الدراسات   لشئون   الكلية   وكيل  •

 االن   حتي   2016  بنها   جامعة   –   الهندسة   كلية   –   الكهربائية   االالت   و   القوى   هندسة   أستاذ  •

 2018  الي   2016  بنها   جامعة   –   االعمال   ريادة   و   االبتكار   مركز   مدير  •

 2016    مصر   العلمي   البحث   و   العالي   التعليم   وزارة   –   االبتكار   و   التكنولوجيا   دعم   مكتب   مدير  •

 2014  الي   2013–   بنها   جامعة   –   الهندسة   كلية   –   الكهربية   الهندسة   قسم   رئيس  •

   . 2009ديسمبر   حتى   2007أكتوبر   بنها،   جامعة   –   الهندسة   كلية   الكهربائية،   الهندسة    قسم   رئيس  •

 . 2016  حتى   2007 يونيو   بنها،   جامعة   –   الهندسة   كلية   الكهربائية،   الهندسة   تكنولوجيا   قسم   مساعد،   أستاذ  •

   . 2007  ويلز،   كارديف،   جامعة   للمغناطيس،   وولفسون   مركز   أكاديمي،   زائر  •

 . 2007  يونيو   2002  مايو   بنها،   جامعة   –   الهندسة   كلية   الكهربائية،   الهندسة   تكنولوجيا   قسم   ،    مدرس  •

  مايو   حتى   1998  سبتمبر   بنها،   جامعة   –   الهندسة   كلية   الكهربائية،   الهندسة   تكنولوجيا   قسم   ،   مساعد   مدرس  •

2002 . 

  1996  سبتمبر   نها، ب   جامعة   –   الهندسة   كلية   الكهربائية،   الهندسة   قسم   ،   )معيد(   تدريس   عضوهيئة   معاون  •

 . 1998  سبتمبر   حتى 

 

 :   متخصصة    عالمية   و   علمية   جهات   مع   االشراف   و   التعاون 

 االن  الى 2019  العليا العسكرية  ناصر أكاديمية –  الوطني الدفاع كلية في  للتكنولوجيا زائر محاضر •

والتكنولوجيا  • للعلوم  العربية  المؤسسة  رئيس  ول    نائب  العلوم  لدعم  حكومية  غير  خيرية  )مؤسسة 

 حتى األن.    2011، من ديسمبر  التكنولوجيا( 

    2020-   2018  أكاديمية كامبردج الدولية   في   ارة اإلد   مجلس   أعضاء   زميل  •

 . 2015الي    2013نيوزيالند    / الشارقة    –   GARCالمدير التنفيذي المركز الدولي لبحوث الوقف   •

   2016الي    2014فرنسا/ابوظبي من    – مؤسسة مشارك لمجموعه الجابر لالبحاث الطبية   •

  –   ابوظبي   جامعة   في   محتضنة   تكنولوجيىة   شركة   –   بيو   اكيوفس   شركة   –   التشغيل   و   العمليات   أدراة  •

 .   2013  الي   2011  المتحدة   العربية   االمارات   –   ظبي ابو 

   . 2011  نوفمبر   حتى   2010  يناير   ، سة العربية للعلوم والتكنولوجيا نائب مدير المكتب التنفيذي، المؤس  •

  المؤسسة   ،   لوم و التكنولوجيا و استخراج االبداع مدير برامج المنح البحثية وبرنامج دعم المراه في الع  •

   . 2009  ديسمبر   حتى   2009  أبريل   والتكنولوجيا،   للعلوم   العربية 

 

 

http://astf.net/index.php/ar/astf-ar/astf-family-ar/astf-board-members-ar
http://astf.net/index.php/ar/astf-ar/astf-family-ar/astf-board-members-ar
https://www.cambridgeint.uk/about-us
https://www.arsco.org/article-detail-707-12-0
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54027&y=2010
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54027&y=2010
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54027&y=2010
http://www.alriyadh.com/487752
http://www.alriyadh.com/487752
http://www.alriyadh.com/487752
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 التقدير و التكريم 

(، وتقدير امتياز في بحث إجازة زمالة  48الحصول على تقدير "امتياز" في دورة الدفاع الوطني رقم ) •

 2019أكاديمية ناصر العسكرية العليا  –كلية الدفاع الوطني 

 2019الحصول علي أفضل عرض لورقة بحثية لجائزة عبادة الدولية  •

"، في العلوم والتكنولوجيا، من قبل المركز 2017األكثر تأثيرا المسلمين في عام   500سميت واحدة من "  •

 الملكي اإلسالمي للدراسات االستراتيجية 

"، في العلوم والتكنولوجيا، من قبل المركز 2016األكثر تأثيرا المسلمين في عام   500سميت واحدة من "  •

 االستراتيجية  الملكي اإلسالمي للدراسات 

 ،ومقرها المملكة المتحدة  Science-Muslim، مجلة "مسلم ساينس" 2015شخصية العدد لعام  •

 2015  يزنس" في مجال العلوم من أربيان ب 2015امرأة عربية   100" أقوى   سميت من ضمن قائمة  •

األول للتعاون بين الجامعة والصناعة لدعم اإلقتصاد  اركة في تنظيم المؤتمر القومىمشدرع التكريم لل •

 2015جامعة المنصورة   -الوطنى

مجلة "مسلم ساينس"    -وتأثيرا في العالم اإلسالمي  إمرأة في العلوم األكثر نفوذا 20ضمن قائمة أهم   •

Science-Muslim   ،2014ومقرها المملكة المتحدة 

 2014فبراير  –لرفع مؤشر البوابة االلكترونية لجامعة بنها  - شهادة تقدير من جامعة بنها •

حسب تصنيف مجلة آرابيان بيزنيس   2014سيدة عربية األقوى نفوذا وتأثيرا لعام  100ضمن قائمة أقوى   •

Arabian Business . 

   التى أصدرتها مجلة "سيدتى" العربية 2014سيدة عربية رائدة لعام  50برز ل ألحصلت علي المركز االو •

في المؤتمر االول لتمكين المراة  –الحصول علي افضل سيرة ذاتية للمراة في مجال العلوم و التكنولوجيا   •

 2009االمارات العربية المتحده  –دبي  –في العلوم و التكنولوجيا 

تقدير من االتحاد العربي للنشأت الصغيرة و المؤسسة العربي للعلوم و التكنولوجيا للمشاركة   شهادة شكرو •

 2009في أعمال التحكيم  نهائيا المسابقة العربي لرواد المشروعات الصغيرة و المتوسطة 

 2009شهادة تقدير من جامعة بنها عن المشاركة في تنظيم االسبوع االقليمي الرابع لخدمة المجتمع  •

 عن جامعة بنها للدور الرائد في رعاية طالب الجامعة. 2009الحصول على لقب االم المثالية  •

الفوز بجائزة أفضل بحث في مجاالت استخدام الكمبيوتر وتطابيقاته في مجال الهندسة الكهربائية، الدورة  •

 . CATAEE ،2004الخامسة من مؤتمر 

و قد حصلت األسرة على المركز األول لألسرة   2006/   2005,  2005/   2004رائدة أسرة المستقبل  •

 جامعة بنها  –كلية الهندسة  2006/   2005المثالية للعام الجامعي 

 2001  بحلون  تكريم من معهد اعداد القادةشهادة  •

شهادة تقدير من لجنة التعاون العلمي في المجلس االعلي للعلوم ، للبحث المميز في مجال الهندسة الكهربائية  •

 ،1999هورية السورية ، الجم

لتطوير مدينة طنطا   • المقترح  الماكيت  الرسم و  بأفضل أعمال  الفوز  الغربية عن  تقدير من محافظ  شهادة 

1996 

   1993و 1994جامعة بنها   –كلية الهندسة   –الحصول علي لقب الطالبة المثالية   •

 1988و  1989بطولة الكويت المفتوحة للشطرنج   –المركز االول  الحصول علي •

 

 : التي تم الحصول عليها التدريبية الدورات

 2020  العربية   الدول   جامعة   –   اإلدارية   للتنمية   العربية   المنظمة   - المؤسسي   والتميز   األداء   إدارة  •

 2019  سبتمبر   ،   يبو( ا )الو   الفكرية   للملكية   العالمية   المنظمة   ،   الفكرية   الملكية   دورة  •

 2018–    13  الدفعة   العسكرية   ناصر   أكاديمية   - الدفاع   كلية   -   االزمات   إدارة   دورة  •

http://themuslim500.com/downloads/TheMuslim500-2017-lowres.pdf
http://themuslim500.com/downloads/TheMuslim500-2017-lowres.pdf
http://rissc.jo/wp-content/uploads/2013/11/themuslim500.com_downloads_151001-TheMuslim500-2016v009%2823%7C48%29-Web-Low.pdf
http://rissc.jo/wp-content/uploads/2013/11/themuslim500.com_downloads_151001-TheMuslim500-2016v009%2823%7C48%29-Web-Low.pdf
http://muslim-science.com/personal-spotlight-dr-ghada-amer/
http://www.arabianbusiness.com/the-100-most-powerful-arab-women-2015-583884.html?itemid=583838
http://www.arabianbusiness.com/the-100-most-powerful-arab-women-2015-583884.html?itemid=583838
http://muslim-science.com/muslim-science-coms-list-of-twenty-most-influential-women-in-science-in-the-islamic-world/
http://muslim-science.com/muslim-science-coms-list-of-twenty-most-influential-women-in-science-in-the-islamic-world/
http://muslim-science.com/muslim-science-coms-list-of-twenty-most-influential-women-in-science-in-the-islamic-world/
http://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-541034.html?itemid=540973
http://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-541034.html?itemid=540973
http://www.youm7.com/story/2014/5/27/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B250-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/1690480
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  فبراير  –  30 الدفعة   العسكرية  ناصر  أكاديمية  - الدفاع  كلية  - القومي  واألمن  االستراتيجي  التخطيط  دورة  •

2018 

 2017  االمارات   ،   إدراك   منصة   ،   االلكتروني   التسويق  •

 2016  االمارات   ،   إدراك   منصة   ،   الحكومي   العمل   في   االبتكار   دورة  •

  التكنولوجيا"   و   العلوم     حدائق   /   العلم   مدينة   وتطوير   “الجامعات   الدولية   التدريبية   العمل   حلقة  •

UNESCO-WTA ,   ،2014  , كوريا   دايجون . 

 2010  األمريكية   المتحدة   الواليات   كاليفورنيا،   جامعة   ،   األعمال   ريادة   ممارسة   تعليم   تكنولوجيا   نظرية  •

  جامعة   واالبتكار،   للريادة   ليستر   مركز   األعمال،   إدارة   كلية   المشاريع،   تنظيم   مجال   في   مدربي   تدريب  •

 2010  األمريكية   المتحدة   الواليات   كاليفورنيا، 

  عام   األمريكية   المتحدة   الواليات   كاليفورنيا،   وجامعة   واالبتكار،   االقتصاد   في   ودورها   األعمال   ريادة  •

2010 . 

   . 2009  بنها،   جامعة   التدريس،   هيئة   أعضاء   تطوير   مركز   تنفيذي،   مدرب  •

   . 2009  ، (ICDL)  الكمبيوتر   الستخدام   الدولية   الرخصة   على   الحصول  •

  العلمي   البحث   أكاديمية   العربي،   العالم   في   تكنولوجي   النانو   وتطبيقات   المستقبلية   الدراسات   عن   ورشة  •

   . 2008  والتكنولوجيا، 

  للتدريب  الرئيسي   المركز   المعلومات،   تكنولوجيا   مجال   في   األساسية   التعريفات   عرفة لم   تدريبي   برنامج  •

 . 2006  بنها،   جامعة   والمعلومات،   االتصاالت   تكنولوجيا 

  والمعلومات،   االتصاالت   تكنولوجيا   للتدريب   الرئيسي   المركز   الكمبيوتر،   صيانة  في   تدريبية   دورة  •

 . 2006  بنها،   جامعة 

 . A ،  2003  تقدير:   القاهرة،   في   مريكية األ   الجامعة   نجليزية، األ   اللغة   في   متقدمة   دورة  •

                                                                                                                                                                                                                    

 األنشطة المجتمعية: 

   الوطني   االبتكار   و   التكنولوجيا   االعمال   ريادة   لدعم   "   بنفسي   "هبدأ   مبادرة   مدير   و   ؤسس م  •

   الكترونيا   العرب   االعمال   رواد   و   الشركات   و   االبتكارات   لتسويق   "غدقا"   مبادرة   مدير   و   مؤسسة  •

 , سويسرا 2016عام  ل لالبتكار وللمبادرات الطموحة  محكم في مبادرة مسابقة رولكس العالمية   •

تبتكر   • القاهرة  برنامج  التلفزيون    – محكمة في  و  اتحاد االذاعة  العلمي و  البحث  أكاديمية  تحت رعاية 

 2016المصري  

 الي االن   2015مجلة عالم رقمي من    –  االبتكار كاتبة مقال اسبوعي في مجال نشر ثقافة   •

 2015  " ار الباز للقدرات العربية للتنمية و االبتك " مدير مبادرة  مؤسس و  •

 االن   الي   2011  التكنولوجيا   و   للعلوم   العربية   المؤسسة   –   االبداع   استخراج   برامج   مدير  •

     2015- 2010المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا   - برنامج مسابقة أفضل خطة أعمال تكنولوجية  مدير   •

 . 2011  حتى   2009  من   ، للمرأة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا   اليونسيكو   - لواير   منحة   مدير  •

  للعلوم  العربية  المؤسسة  -  العراقي  والتكنولوجي  العلمي  المجتمع  دعم  برنامج  -  العلمي  البحث  تمويل  إدارة  •

 2014  الي   2010  –   والتكنولوجيا 

 2010  بنها   جامعة   –   الطالبية   لالنشطة   الريادة   لجنة   عضو  •

 2008-2009جامعة بنها /  –مستشار لجنة العلوم و التكنولوجيا   •

 ، جامعة بنها. 2009منسق لمشروع البوابة االلكترونية،  •

   . 2009  والتكنولوجيا،   للعلوم   العربية   المؤسسة   والتكنولوجيا،   العلوم   في   العربية   المرأة   برنامج   مدير  •

 2009    الغربية   لمهندسين ا   نقابة   التسيير   لجنة   عضو  •

 2008  الغربية   فرع   –   المهندسين   نقابة   مجلس   ادارة   في   عضو  •

 . 2007  ديسمبر   العلوم،   مجال   في   للمرأة   الثالث   العالم   منظمة   كاملة،   عضوية   على   الحصول  •

 1996  مصر   –   الغربية   محافظة   في   االعمال   تطوير   مدير  •

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1613718-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%87%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%C2%BB
https://www.alhilalalyoum.com/35451
https://www.rolex.org/rolex-awards/about/community
http://gate.ahram.org.eg/News/834224.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/834224.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/834224.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/834224.aspx
http://alamrakamy.com/page/3/?s=%D8%AF+%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1&category=59&year&month&format
http://www.rowadalaamal.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3
http://www.rowadalaamal.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3
https://www.albawaba.com/ar/23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
http://arabbrains.com/2011/12/06/pan-arab-2011-women-in-science-fellowship-winners-announced/
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 أنشطه تطبيقه ذات مردود إقتصادي 

     هاياالين   معين   شركة   ناشئة،   مصرية   شركة   الي   الكربائي   التحليل   باستخدام   المياة   معالجة   في   بحث   تحويل   في   المشاركة  •

 :  والهيئات الطالبية في الهيئات والجمعيات العلمية و المشاركة االنشطة العلمية

  كلية   ،   (  ICDTA'21 المؤتمر الدولي حول التقنيات والتطبيقات الرقمية )    ،   التقني   البرنامج   لجنة   عضو  •

 . 2021  30- 29  ،   المغرب   ،   فاس   في   ليماس   مختبر   ،   العلوم 

  شيانغماي   ، "   ( EHER 2019مؤتمر الدولي المعني بصحة البيئة وبحوث الطاقة ) ال "   برنامج   لجنة   عضو  •

 2019  يناير   27- 26  في   تايلند   ، 

 2020  الدولي   والعلوم   التكنولوجيا   مركز   يصدرها   التي   –   ”مجلة أبحاث الطاقة “  في   التحرير   لجنة   عضو  •

 2020- 2018  "   " أكاديمية كامبرج الدولية     إدارة   مجلس   عضو  •

ناء المرونة  تحت عنوان ب   -    السبرانية في الشرق االوسط    صحية ال قمة  ال "   في   االستشارية   اللجنة   عضو  •

الرعاية الصحية  السيبراني في مجال    العربية   اإلمارات   ،   دبي   ،   2018  مارس   27- 26  ،   " في األمن 

 المتحدة 

  المملكة   لندن   ،   " ICHVE 2017المؤتمر التاسع عشر لهندسة الجهد العالي    "   في   العلمية   اللجنة   عضو  •

 2017  نوفمبر   24  - 23  المتحدة 

   االن   الي   - 2016  من   "   بنها   بجامعة   القيادات   و   التدريس   هيئة   قدرات   تنمية   "مركز   في   معتمد   مدرب  •

  المعني   الدولي   "المؤتمر   في   واالستثمار"   األعمال   لتطوير   "االبتكار   عنوان ب   مشتركة   عمل   ورشة   تنظيم  •

     مصر   القاهرة،   ، 2017  مارس   الزراعة"   مجال   في   وتطبيقاتها   المتقدمة   بالتكنولوجيات 

ول الدولي لمركز تنميه قدرات هيئه التدريس والقيادات بجامعه بنها تحت عنوان ”  لمؤتمر اال   مقرر  •

 2017  بنها   جامعة   –   ” تطوير منظومه التدريب لضمان جوده التنميه المهنيه والعمل المؤسسي 

  العلوم "   موضوعه   كان   والذي   " علم و هندسة المواد "   مؤتمر   في   المواد   البحاث   المنظمة   اللجنه  •

 إسبانيا   برشلونة،   2018  يونيو،   13- 11" الماكرو   مستوى   إلى   نانو   من   المواد   في   والتكنولوجيا 

بحوث المواد والتكنولوجيا"، الموضوع: نشر القيود المفروضة على   عضو اللجنة العلمية لمؤتمر "  •

 . برلين، ألمانيا   2017فبراير،    21- 20المواد،  

  المملكة   - والز   –   معهد البحوث في اإلدارة والهندسة" "   الي   التابعة   العلمية   المجلة   في   محكم   و   تنفيذي   مدرب  •

 2018  الي 2016  المتحدة 

 االن   الي   2014  للمجلة الدولية للحوسبة الناعمة   التحريرية   اإلدارة   مجلس   عضو  •

- 28المؤتمر الدولي األول للفيزياء من أجل التنمية المستدامة  "    في   متحدثة   و   العلمية   اللجنه   في   عضو  •

 " العراق   - ، بغداد 2016أكتوبر    03

  –   اطاليا   –   بيلك   " مؤتمر سيلوك الدولي العلمي المعني بالعلوم التطبيقية   "   لمؤتمر   العلمية   اللجنة   عضو  •

 2016  تركيا 

  األمثل   اإلستخدام   "ورشة   في   "   المياه   معالجة   مجال   في   "االبتكار   عمل   ورشة   تنفيذ   و   تنظيم   في   المشاركة  •

  و   الجوفيه   والمياه   واالمطار   النيل   نهر   مياه   فى   مثلة والمت   العربية   مصر   بجمهورية   المتاحة   العذبة   للمياه 

 2016- 12- 18  الزقازيق   جامعة   المصارف"   إلى   المعاده   المياه 

والمعلوماتية "   العلمية   اللجنة   عضو  • الحوسبة  مجال  في  بالمرأة  المعنية  الثالثة  الدولية  - )وسي   " الندوة 

 2015  أغسطس   13  إلى   10  من   الهند   كيراال،   "كوتشي،   ( 2015

  (" CAS'15- "الندوة الدولية حول الموضوعات الناشئة في الدوائر والنظم )سيت  في  الفنية  اللجنة  عضو  •

 الهند  كوشين، 

التوجيهية لمؤتمر" المؤتمر الدولي الحادي عشر في األنظمة واإلشارات واألجهزة"  العلمية  عضو اللجنة   •

 بارسيلونا، إسبانيا - كاستلديفيلز   2014نوفمبر  

المستدامة "   التحضيرية   اللجنة   اجتماع   رئاسة  • والتنمية  العلمي  للبحث  العربي  للمنتدى  الثانية    " للدورة 

 ( 2014  يونيو   12- 11  المتحدة:   العربية   )اإلمارات 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/28/892729.html
http://fsdmfes.ac.ma/ICDTA21/Comitee.html
http://fsdmfes.ac.ma/ICDTA21/Comitee.html
http://fsdmfes.ac.ma/ICDTA21/Comitee.html
http://eher2019.com/list.asp?classid=124
http://eher2019.com/list.asp?classid=124
http://www.itspoa.com/?thread-795-111.html
https://www.cambridgeint.uk/about-us
http://www.wpsummits.com/menacyberhealth/
http://www.wpsummits.com/menacyberhealth/
https://www.waset.org/conference/2017/11/london/ICHVE/committees
https://www.waset.org/conference/2017/11/london/ICHVE/committees
https://www.waset.org/conference/2017/11/london/ICHVE/committees
http://ahramalyoum.com/2017/03/10/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87/
http://ahramalyoum.com/2017/03/10/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87/
http://ahramalyoum.com/2017/03/10/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87/
http://ahramalyoum.com/2017/03/10/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87/
https://materialsscience.conferenceseries.com/europe/organizing-committee.php
https://materialsresearch.conferenceseries.com/ocm/2017/ghada-amer-arab-science-and-technology-foundation-egypt
https://materialsresearch.conferenceseries.com/ocm/2017/ghada-amer-arab-science-and-technology-foundation-egypt
http://inrme.com/team
https://www.medwelljournals.com/eboard.php?jid=1816-9503
http://www.icpsd.nahrainuniv.edu.iq/node/2
http://www.icpsd.nahrainuniv.edu.iq/node/2
http://iscas2016.selcuk.edu.tr/committees.html
http://icacci-conference.org/web/wci-committee
http://biomicrosystems.info/set-cas2015/PC/
http://ssd-conf.org/wp-content/uploads/2017/10/Call-for-Papers_2014.pdf
http://ssd-conf.org/wp-content/uploads/2017/10/Call-for-Papers_2014.pdf
http://gate.ahram.org.eg/News/504600.aspx
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  اجل   من   " الثاني للمرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا المؤتمر  "   في   في   متحدثا   و   التنظيمية   اللجنة   عضو  •

 . 2014  عام   7- 5  السودان   الخرطوم،   المستدامة،   التنمية 

  المنظمة   نظمته   الذي   "، للمنتدى العربي األول للبحث العلمي والتنمية المستدامة "   التنظيمية   اللجنة   عضو  •

  ديسمبر   22  –   20  من   الفترة   خالل   التونسية،   بالعاصمة   "اإلليسكو"،   والعلوم   والثقافة   للتربية   العربية 

 سنعود"،   "للطليعة   شعار   تحت   . 2013

والمتوسطة  “الرسميون   الممثلون   و   العامة   اللجنة   عضو  • الصغيرة  للمؤسسات  الدولية     - ”إنسم   “  الشبكة 

2013 

الضوئية  عضو   • البلورات  الميتة،  المواد  حول  الرابع  الدولي  المؤتمر   " لمؤتمر  المنظمة  و  اللجنة 

 ، في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 2013مارس    22إلى    18" من  س بالسمونيك 

  الشارقة   - التكنولوجيا"،   ونقل    االختراع   براءات   لتراخيص   الثاني   الدولي   "لمنتدى   التنظيمية   اللجنة   عضو  •

 2012  المتحدة،   العربية   اإلمارات   دولة   - 

   ماليزيا.   ماالكا،   في   2012  يونيه   /   حزيران   7- 6  " الدولي لتحسين الطاقة   "   لمؤتمر   العلمية   اللجنة   عضو  •

  (" ADAM -2012حول التقدم في إدارة البيانات ) "   دولية ال   عمل ال   رشة لو و  الفني   البرنامج   لجنة   في   عضو  •

 الهند   تشيناي،   ، 2012  أغسطس   5  -   3

  بالجامعة   البحوث   مؤتمر   خالل   للريادة".   "التعليم   دورة   في   مشرف   و   الجلسة،   ورئيس   رئيسي،   متحدث  •

مصر "   ، 2012  بالقاهرة   األمريكية  مستقبل  تشكيل  واالبتكار:  األعمال    األمريكية،   الجامعة   ."، ريادة 

 2012  أبريل،   19- 17  من   الفترة   في   القاهرة   والهندسة،   العلوم   وكلية   األعمال   إدارة   كلية   مع   بالتعاون 

االمريكية في برنامج العلوم، الهندسة والطب. المعهد الكويتي  -العربية  للقيادات عضو  لجنة تنظيم أول ندوة   •

 . 2011للبحث العلمي في الكويت، أكتوبر 

 2011  العربي   الفكر   مؤسسة   –   االنترنت"   شبكة   علي   الرقمي   العربي   "المحتوي   لجنة   عضو  •

  واتحاد   العربية،   الدول   جامعة   مع   بالتنسيق   ، AGE2011  اإللكترونية   المنصة   عمل  في   المشاركة  •

  ديسمبر،   14- 12  األردن،   -   عمان   ،   والتعليم   للبحوث   واألمريكية   األوروبية   والشبكات   العربية،   الجامعات 

2011 

  الفنية   للمهارات   والتطوير   للبحث   العراقية   المبادرة   من   الثاني   "للمؤتمر   المنظمة   اللجنة   رئيس  •

 األردن.   ، 2011  أكتوبر   واالحترافية"، 

 EUROSIS  "on SocietyThe European Simulati "2010عضو بلجنة  •

نظمة، اإلشارات أل  المؤتمر الدولي الثامن  عضو اللجنة العلمية النظمة القوي الكهربائية و رئيس جلسة في " •

 تونس   –سوسة  2011مارس  SSD'11  "22 -25" واألجهزة

ل   "   لمؤتمر   المحلي   الرئيس  • التخصصات  متعددة  األوروبية  و ل الجمعية  المحاكاة ل نمذجة   " تكنولوجيا 

MESM  2010 

العربية"،  "   مؤتمر   في   متحدثا   و   عمل   فريق   في   المشاركة  • المنطقة  في  والحسابية  العلمية  الموهبة  بناء 

  سبمتمبر   الملكية،   العلمية   الجمعية   مشاركة AAAS“” استضافه الجمعية الرابطة األمريكية لتقدم العلوم  

 ألردن. ا   عمان،   ، 2010

ال “  في   الكهربائية   للقوى   الفنية   عضواللجنة   و   التوجيهية   اللجنة   عضو  • الدولي  ألنظمة،    سابع المؤتمر 

   األردن. عمان    -SSD 2010" اإلشارات واألجهزة  

  2-5،   (SMM 18)المواد المغناطيسية اللينة    مؤتمر   في    الفنية   اللجنة   وعضو   التوجيهية   اللجنة   عضو  •
 . ، كارديف ، المملكة المتحدة  2007سبتمبر 

والنمذجة ال "   مؤتمر   في   المحلي   الرئيس  • المحاكاة  حول  دولي  األوسط   في    مؤتمر    ، MESM  " الشرق 

 مصر.   اإلسكندرية،   ، 2006

  األولى   الجلسة   ، " والمكونات   والمنظومات   اإلشارة   حول   الثالث   الدولي   المؤتمر "   جلسات،   ثالث   رئاسة  •

  الجلسة   ، (NEURAL NETWORKS II)  بعنوان   الثانية   الجلسة   ، (NEURAL NETWORKS I)  بعنوان 

 تونس.   سوسة،   ، 2005  ، (MACHINE CONTROL)  بعنوان   الثالثة 

    تونس.   المنستير،   ، MESM ،  2005  مؤتمر ل   التحضيرية   لجنة ا   في   عضو  ▪

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=10239
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=10239
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=10239
http://www.almasryalyoum.com/news/details/359870
http://www.insme.org/files/mailing-list_april
http://metaconferences.org/file/META13-CFP.pdf
http://metaconferences.org/file/META13-CFP.pdf
http://metaconferences.org/file/META13-CFP.pdf
http://metaconferences.org/file/META13-CFP.pdf
http://edas.info/web/peoco2012/tpc.html
http://icacci-conference.org/dm2012.html
http://schools.aucegypt.edu/Business/newsroom/Pages/AUC-Research-Conference.aspx
http://sites.nationalacademies.org/pga/dsc/aafrontiers/pga_066132
http://sites.nationalacademies.org/pga/dsc/aafrontiers/pga_066132
http://sites.nationalacademies.org/pga/dsc/aafrontiers/pga_066132
http://sites.nationalacademies.org/pga/dsc/aafrontiers/pga_066132
https://www.eurosis.org/cms/files/MESM2010_GAMEON_ARABIA2010finprog.pdf
http://www.eniso.rnu.tn/files/ssd-11-program.pdf
http://www.eniso.rnu.tn/files/ssd-11-program.pdf
http://www.eniso.rnu.tn/files/ssd-11-program.pdf
https://www.eurosis.org/cms/index.php?q=node/1475
https://www.eurosis.org/cms/index.php?q=node/1475
https://www.aaas.org/page/building-mathematical-and-scientific-talent-bmena-region
https://www.aaas.org/page/building-mathematical-and-scientific-talent-bmena-region
https://www.aaas.org/page/building-mathematical-and-scientific-talent-bmena-region
https://www.aaas.org/page/building-mathematical-and-scientific-talent-bmena-region
http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/ssd-10-program.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/ssd-10-program.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/ssd-10-program.pdf
https://www.eurosis.org/conf/mesm/mesm2006/committee.html
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  االنابيب  و   االتصاالت   خطوط   و   العالي   الجهد   ارسال   خطوط   بين   "التداخل   بعنوان   خاصة   جلسة   تنظيم  ▪

  ، (PES `05) " " الكهرومغناطيسي   والتوافق   الطاقة   نظام   حول   الخامس   المؤتمر “  لمؤتمر      المعدنية 

   اليونان"   كورفو،   جزيرة   ،    . 2005

 

 : المؤتمرات   و   الندوات 

اإلسالمية  "   عن   للحديث   ،   ASSAM  اإلسالمي   الدولي   المؤتمر   في   للتحدث   مدعوة  • األوقاف  دور 

 . 2020  ديسمبر   13- 12  تركيا   اسطنبول   ،   " )األوقاف( في البحث والتطوير واالبتكار 

الحسابي "   مسار   رئيس  •   الكمبيوتر   وهندسة   علوم   في   الجديدة   لالتجاهات   الدولي   المنتدى   ،   " الذكاء 

NCSET 2020   ،   تحت  SPRINGER . 

اإليسيسكو  من "   في   متحدث  •   مقر   ،   2020  فبراير   18- 17  العلوم"   مستقبل   جلسة "   في   ،   " للمستقبل تدى 

 . المغربية   المملكة   ،   الرباط   ،   اإليسيسكو 

  ، المغربية   المملكة   ،   الرباط   ،   اإليسيسكو   مقر   ،   المستقبل"   تحديات   "العلوم:   بعنوان   عمل   ورشة   في   عضو  •

 (18 -02 -2020 ) . 

  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتورمصطفى متحدث رئيسي في مؤتمر " الفضاء من أجل المجتمع"   •

 2020فبراير   ١٦مدبولي  

  العالمات   )تحديات   و   واالندماج(   االبتكار   خالل   من   المرأة   )تمكين   في   تدريبيتين   دورتين   وإعطاء   تنظيم  •

  والتكنولوجيا   العلوم   في   للمرأة   القيادية   المواهب   تطوير   حول   التدريبية   اإليسيسكو   عمل   ورشة   المسلمات( 

 . بروناي   –   2019  أكتوبر   9  -   7  ،   واالبتكار 

، البحر  اتحاد المصارف العربية"، مؤتمر التكنولوجيا الرقمية وتطور الخدمات المالية "   في   رئيسي   ث متحد  •

    2019الميت األردن ، مارس 

  " المؤتمر الدولي األول عن االبتكار الذكي ، بيئة العمل والعوامل البشرية التطبيقية "   في   رئيسي   متحدث  •

 إسبانيا   ،   مدريد   ،   2019  يناير   24- 22

 2018  مايو   القاهرة   –   المستدامة   التنمية   و   السالمة   و   لألمن   الدولي   المؤتمر   "   في   المشاركة  •

  مستقبل   و   المالية   التكنولوجيا   ابتكارات   عنوان"   تحت   العربي   المصرفي   المؤتمر   في   رسمي   متحدث  •

   2018- 4- 30  القاهرة   –   " المصرفية   الخدمات 

العلمي والتكنولوجي  للبحث    الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية   "   حـــول   عمل   ورشـــة   في   المشاركة  •

 القاهرة   العربية،   الدول   لجامعة   العامة   األمانة   مقر   ، 2018  ابريل   " واالبتكـار 

  -   التكنولوجيا   ونقل   االعمال   وريادة   لالبتكار   االول   السويس   قناة   جامعة   مؤتمر   في   رئيسي   متحدث  •

  مارس   –   المستدامة"   التنمية   لدعم   مبتكرة   صناعة   نحو   الريادية   و   المبتكرة   الجامعة   "دور   بعنوان   محاضرة 

2018 

والتكنولوجيا "   في   العلمي   المجتمع   عضو  • المواد    21- 20  ،   المواد   حدود   انتشار   الموضوع:   ،   " بحوث 

 ألمانيا.   ،   برلين   2017  فبراير 

 2017  دبي   –   "   االوسط   الشرق   في   العالي   التعليم   "قيادات   منتدي   في   متحدثة  •

والعدالة  "   والمتوسطة:   الصغيرة   المشروعات   "   منتدي   في   متحدث  • اإلقتصادية  التنمية  الى  الطريق 

 2017 الهاشمية  األردنية  المملكة – عمان  "، اإلجتماعية 

  42  ال   السنوي   االجتماع   مع   بالتزامن   للتنمية   االسالمي   البنك   عقده   الذي   " "منتدى االبتكار   في    متحدثة  •

2017 . 

   بخيالك"   "اسرح   عنوان   تحت   ،   2017  مارس   "  TEDx Benha 2017" في   متحدثة  •

األوسط    معرض   في   متحدثة  • الشرق    أجل   من   "التعليم   بعنوان   عمل   ورشة   في   أبوظبي،   " 2017"بيت 

 المتحده   العربية   االمارت   ابوطبي   –   التعليم"   أنظمة   لتحسين   األعمال   ادة ري   تنشيط   االبتكار: 

  من   للقيادة   النساء   "إعداد   بعنوان   عمل   ورشة   في   ي، ظب   أبو   " 2017بيت ميدل إيست إكسبو  "    في   متحدثة  •

 التكنولوجيا"   و   العلوم   و   الهندسة   تعلم   خالل 

 " 2017   تبتكر   "مصر    مؤتمر   في   متحدثة  •

https://www.assamcongress.com/congresses/2018-congress/sessions-2018.html
https://www.assamcongress.com/congresses/2018-congress/sessions-2018.html
https://worldascience.com/ncset2020/index.html#Objectives
https://www.icesco.org/blog/2020/02/17/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/
https://www.vetogate.com/Section_931/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_3907141
https://www.vetogate.com/Section_931/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_3907141
https://www.vetogate.com/Section_931/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_3907141
http://alrayalmasriaeldawlia.com/Web/single_news/24794
http://www.seahf.eu/keynotes-sponsors.html
http://alarbelyoum.com/show41435
http://alarbelyoum.com/show41435
https://materialsresearch.conferenceseries.com/ocm/2017/ghada-amer-arab-science-and-technology-foundation-egypt
http://www.uabonline.org/ar/magazine/1605157215781605158515751578/16061592161716141605160715731578158115751583157516/42838/0
http://www.uabonline.org/ar/magazine/1605157215781605158515751578/16061592161716141605160715731578158115751583157516/42838/0
http://www.isdb-am42.org/wp-content/uploads/2017/04/Innovation-Forum-brochure.pdf
https://www.facebook.com/pg/TEDxBenha/photos/?tab=album&album_id=661893967329107
https://mea.bettshow.com/speakers/dr-ghada-amer
https://mea.bettshow.com/speakers/dr-ghada-amer
https://mea.bettshow.com/speakers/dr-ghada-amer
https://mea.bettshow.com/sites/mea.bettshow.com/files/Bett%20Middle%20East%20Summit%202017%20-%20Learn%20Live%20Agenda%20(1).pdf
https://mea.bettshow.com/sites/mea.bettshow.com/files/Bett%20Middle%20East%20Summit%202017%20-%20Learn%20Live%20Agenda%20(1).pdf
https://mea.bettshow.com/sites/mea.bettshow.com/files/Bett%20Middle%20East%20Summit%202017%20-%20Learn%20Live%20Agenda%20(1).pdf
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 البحرين   المنامة   " 2016المؤتمر الخليجي لالبداع  "   في   متحدثة  •

االبتكار   ورشة   في   متحدث  • مهرجان    رعاية   تحت   الهند   في   لالبتكار   الوطنية   المؤسسة   نظمته   الذي   " " 

 2016  مارس   –   الهندية   الجمهورية   رئيس 

 مصر   –   " 2017"المؤتمر الدولي األول للمرأة في العلوم )ويسوب(    في   متحدثة  •

االوسط "   في   متحدث  • الشرق  المعرفة  إدارة    العربية   االمارات   دبي،   مارس   17و 16  "، 2015  مؤتمر 

 المتحدة 

 2015  مايو   27  إلى   25  للبحوث   القومي   المركز  " مؤتمر الزراعة والبيئة للتنمية المستدامة   "   في   متحدث  •

الوطن  ملتق "   في   متحدثا  • في  المستدامة  للتنمية  مستقبلية  رؤية  والمتوسطة:  الصغيرة  المشروعات  ى 

 2014  آذار/مارس   29  –   27العربية   مصر   جمهورية   -   شرم الشيخ     " العربي 

  مدينة   استضافته   والذي   ، AAAS 2014 العلوم   لتقدم   األمريكية   للجمعية   السنوى   االجتماع   في   متحدثا  •

تسريع االبتكار في  "   عنوان   حملت   جلسة   في   . 2014  فبراير   17  -   13  الفترة   خالل   األمريكية،   شيكاغو 

 ."األعمال   ريادة   لتشجيع   والمحلية   اإلقليمية   "الجهود   "، الشرق األوسط: دروس لتنمية العالم 

 2014  ابوظبي   المعرفة   أدارة   –   "   التعليم المؤسسي "   مؤتمر   في   متحدثة  •

المستدامة "   متحدث  • والتنمية  العلمية  للبحوث  االول  العربي    للتربية   العربية   الدول   جامعة   "، المنتدى 

  ديسمبر   22- 20  في   تونس،   تونس،   الدولي،   الدراسات   مركز   مع   بالتعاون   )ألكسو(،   والعلوم   والثقافة 

2013 

  خلق   و   االقتصادية   للتنمية   االستراتيجي   الخيار   "   المتوسطة   الصغيرةو   المشروعات   منتدي   في   متحدث  •

 2013  ليبيا   –   طرابلس   العمل"   فرص 

  تحت  "   واالختراعات   اإلبداعي   النشاط   ودعم   االبتكار   إدارة   "حول   الرابعة   العمل   ورشة   في   المشاركة  •

 2013القاهرة   العربية   الدول   جامعة   الغذائي"   األمن   لتحقيق   طريقك   "االبتكار   شعار 

 2013  باريس   –   JASA-E  -   " عمل ريادة االعمال في العناية بالصحة "   شة ر و   في   اركة المش  •

  الثاني   العربي   المنتدى   في   الشباب"   استقطاب   و   االبداع   تحفيز   الزراعي،   االستثمار   "   ورشة   في   المشاركة  •

  الدول  في  والغذائي  الزراعي   في  االستثمار  في  البارزة   األحداث  أحد  والغذائية  الزراعية  االستثمارات  في 

 2013  تونس   الحمامات –   العربية 

  العربي"   الوطن   في   الفكرية   الملكية   قوانين   تطبيق   تحديات   حول   السادس   االقليمي   المؤتمر "   في   المشاركة  •

 2013  ابرايل   –   القاهرة   –   العربية   الدول   لجامعة   عامة ال   االمانة   – 

  الحيوية   الكيمياء   لطب   األول   المؤتمر "   في   المجتمع"   و   العلمي   البحث   بعنوان   "بجلسة   المشاركة  •

 2013  مصر، -   العيني   القصر   " الجينية   األمراض   لعالج   الجزيئي   والتشخيص 

  برعاية   ...   مجتمعية   تنمية    شعار   تحت   قاف لالو   العامة   لالمانة    العشرون   الوقفي   الملتقى "   في   المشاركة  •

 2013- 12  الكويت -   االوقاف   وزارة   ،   " وقفية 

  الخيار    والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات "   العربية،   المصارف   التحاد   العربي   المنتدي   في   متحدث  •

  فندق   ،    2012  مايو   /   أيار   3  –    ، 2العربية   مصر  جمهورية   ،   القاهرة   ،   " العربي   االستراتيجي   االقتصادي 

 القاهرة   –   كونراد 

الشرق  "   في   الرئيسي   متحدث  • منطقة  في  الحكومية  والسياسات  العمل  فرص  وخلق  المعرفة  اقتصاد 

ILLA V - CMI  -   1120  نوفمبر   13- 12  " األوسط وشمال أفريقيا: نحو استراتيجيات إنمائية جديدة 

VALMER MARSEILLE 

  والطب  والهندسة   للعلوم   األولى   األمريكية   العربية   الندوة "   مشروع   في   الطاقة   لقطاع   التنظيمية   اللجنة   عضو  •

  مدينة   في   2011  أكتوبر   19- 17  العلمية   لألبحاث   الكويت   معهد   و   للعلوم   األمريكية   الوطنية   ة األكاديمي 

 . الكويت 

  أدوات  واالبتكار   والتكنولوجيا   بالعلوم   المتعلقة   المعلومات   منبر   إلى   "الحاجة   حول    عمل   ورشة   في   متحدث  •

  ورشة   خالل   وقعت   التي   " STI  القرار   صناع   بين   والخبرات   الممارسات   أفضل   لتبادل   العامة،   السياسة 

  ، اليونسكو   "،   واالبتكار   والتكنولوجيا   العلوم   على   السياسة   للصكوك   العالمي   المرصد   "نحو   الدولية:   العمل 

 2011  أكتوبر،   20- 19  باريس، 

http://www.alayam.com/alayam/local/577601/News.html
http://www.alayam.com/alayam/local/577601/News.html
http://www.alayam.com/alayam/local/577601/News.html
http://pranabmukherjee.nic.in/pdf/Pr150317_01.pdf
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/samar/woman.pdf
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/samar/woman.pdf
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/samar/woman.pdf
https://www.scribd.com/document/253739146/KM-Middle-East-2015-Brochure
http://plantgenetic.com/Pages/Events.aspx?lang=AR&I=0&DId=0&CId=0&CMSId=5002889&Country=NE&id=1259
http://www.uabonline.org/ar/magazine/160615881575159116061575/1576158516031575157815831593157515731604/566
http://www.uabonline.org/ar/magazine/160615881575159116061575/1576158516031575157815831593157515731604/566
http://www.uabonline.org/ar/magazine/160615881575159116061575/1576158516031575157815831593157515731604/566
http://www.uabonline.org/ar/magazine/160615881575159116061575/1576158516031575157815831593157515731604/566
https://aaas.confex.com/aaas/2014/webprogram/Session7319.html
https://aaas.confex.com/aaas/2014/webprogram/Session7319.html
http://olcmena.org/invited-speakers/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/359870
http://www.biofutur.com/E-JASA-Paris
http://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/docs/4.Regional%20workshop%20on%20the%20KE%20BIOS.pdf
http://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/docs/4.Regional%20workshop%20on%20the%20KE%20BIOS.pdf
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  والتكنولوجيا"   العلوم   مجال   في   االبتكار   خالل   من   والتكنولوجيا   االقتصاد   "تطوير   منتدي   في   المشاركة  •

   المغرب،   الرباط،   ، 2011  يونيه   والتكنولوجيا،   للعلوم   الثاني   حسن   أكاديمية   ،   GIST  مبادرة 

  "، …العرب   المستقبل...دور   يرسم   "العالم   عنوان   تحت   9فكر   التاسع   السنوي   المؤتمر "   في   المشاركة  •

 2010  ديسمبر   9و   8  يوميّ   بيروت،   اللبنانيّة   العاصمة 

دوات السياسات  نحو مرصد عالمي أل   "   الثقافة   و   التربية   و   للعلم   المتحدة   االمم   منظمة   ورشة   في   متحدث  •

  /   األول   تشرين   20  إلى   19  باريس،   اليونسكو،   "    SPIN-GOالمتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار " 

 2011  أكتوبر 

  العلوم   وضع   إعادة   طرق   لبحث   CRDF  العلوم   لتقدم   األمريكية   الجمعية “  اجتماع   في   المشاركة  •

   . 2010  أمريكا،   ديجو،   سان   ، ”العربي   العالم   في   كأولويات   والتعليم   والتكنولوجيا 

  العلوم   مستقبل   "حول   (CRDF)  والتطوير   للبحوث   األمريكي   للمركز   النقاشية   الحلقة   في   متحدث  •

 أمريكا.   دييغو،   سان   ، 2010فبراير   العربي"،   العالم   في   والتكنولوجيا 

  أة"، المر   تمكين   على   والعمل   الجنسين   بين   المساواة   لتعزيز   خيرية   األعمال   "دعم   عمل   ورشة   في   المشاركة  •

 أمريكا.   ، 2010  فبراير   نيويورك،   المتحدة،   االمم 

  ماليزيا    كواالالمبور   ،   " العلمي   والبحث   العالي   التعليم   لوزراء   الخامس   اإلسالمي   المؤتمر "   في   المشاركة    •

 2010  أكتوبر   21- 19

 2010  طرابلس   - ليبيا   اإللكترونية"   لإلدارة   األول   العالمي   "المؤتمر   في   متحدث  •

  المؤتمر   "   مؤتمر      في   " " المجاالت الكهرومغناطيسية و جسم االنسان   بعنوان   بمحاضرة    رئيسي   متحدث  •

   األردن.   عمان،   ، SSD’2010  " واألجهزة   اإلشارات   نظمة، أل   السابع   الدولي 

  االبتكار   ومصر   األوروبي   االتحاد   برنامج   صندوق   ",   واالبتكار   والتنمية   البحوث   "منتدي   في   متحدث  •

 (EEIF يوم)   ،2010  نوفمبر   30   المشاريع 

 2008  انجلترا.   ، " القوى   هندسة   لجامعات   والثالثون   التاسع   المؤتمر   " في   متحدث  •

 مصر.   المنيا،   ، MEPCON ،  2006  مؤتمر   في   متحدث  •

 2006  الدقهلية.   المنصورة،   المنصورة،   جامعة   ، " للهندسة   الدولي   الرابع   المؤتمر "   في   متحدث  •

  ،   ، " المتحدة   المملكة   و   األوسط   الشرق   في   المستمر   و   العالي   للتعليم   اإلستراتيجي   المؤتمر   "   في   متحدث  •

 2005  بانجلترا.   الدولي   االستراتيجي   والمنتدى   العالي   التعليم   وزارة 

  والحفاظ   البيئة   وزارة   "، المتجددة   للمصادر   أفريقيا   مال وش   ط األوس   للشرق   الثالث   المؤتمر "   في   متحدث  •

 ESCWA .  2005  وإسكوا   النووية   السالمة   على 

 تونس.   ، SSD’05 ،  IEEE  مؤتمر   في   متحدث  •

 مصر.   بورسعيد،   ، MEPCON ،  2005  مؤتمر   في   متحدث  •

 مصر.   حلوان،   ، MEPCOM ،  2001  مؤتمر   في    متحدث  •

 . يا سور   ، 1999  للعلوم،   والثالثون   اسع الت   األسبوع   في   مؤتمر   في    متحدث  •

 

   العسكرية   ناصر   أكاديمية   –   الوطني   الدفاع   لكلية   تقديمها   تم   التي   المحاضرات 

 الالمتماثلة   الحروب   في   التكنولوجيا   دور  •

 السيبراني   لألمن   المصرية   االستراتيجية  •

   باألزمات   والتنبؤ   إدارة   في   التكنولوجيا   دور  •

 القرار   واتخاذ   دعم   في   الكنولوجيا   دور  •

   تكنولوجيا   للدفاع   الدولة   إعداد  •

   القومي   االمن   علي   االصطناعي   الذكاء   تأثير    •

 

 الزمالة(   )درج   الوطني   الدفاع   كلية   في   عليها   االشراف   تم   التي   البحوث 

 المصري   االقتصاد   على   وتأثيره   المالي   الشمول   لتحقيق   الرقمي   التحول   إستراتيجية  •

 العربية   الخليج   لدول   القومي   األمن   على   الالمتماثلة   الحروب   تأثير   لمواجهة   المقترحة   االستراتيجية  •

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/stipi_agenda.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/ssd-10-program.pdf
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 المصرى   القومي    األمن   على   الرقمى   والتحول   الحديثة   التكنولوجيا   مخاطر   إلدارة   المقترحة   اإلستراتيجية  •

   المصري   القومي   األمن   علي   وأثرة   االصطناعي   الذكاء  •

   القومي   األمن   على   وأثرها   الرابعة   الصناعية   الثورة  •

 

 :   الدورات التدريبية التي قدمتها لجهات مختلفة

 دور التكنولوجيا في إدارة األزمات  •

 المدن الذكية من أجل التنمية المستدامة •

 مهارات االتصال الفعال  •

 منهجية البحث العلمي •

 فن إدارة الوقت واإلجتماعات  •

 االبتكار المؤسسي  •

 االبتكار المجتمعي   •

 ريادة االعمال واالبتكار  •

 الحماية الرقمية ألنظمة القوى الكهربية   •

 النشر العلمي  •

 أخالقيات البحث العلمي  •

 تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  •

 الفضاء من أجل التنمية المستدامة •

 االبداع و االبتكار و دعم جهود ريادة االعمال في ظل إقتصاد المعرفة •

 كيفية بناء فريق عمل ناجح و مبتكر  •

 الملكية الفكرية   •

 أفضل الطرق لحماية فكرتك •

 دورة: التميز االداري والتفكير االستراتيجي واالبتكار االبداعي  •

 ادارة الفريق البحثي  •

 ادارة المؤتمرات العلمية  •

 سي البحثية إدارة الكرا •

 دعم الباحثين و ربطهم بالصناعة  •

 تدريب المشرفين التنفيذيين  •

 مشروعات البحوث التنافسية  •

 برنامج تدريبي لمعرفة التعريفات األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات،   •

 دورة عن استخدام التكنولوجيا في التعليم   •

 دورة في العرض التفاعلي  •

 معلومات دورة تدريبية في االتصاالت وال •

 األمان الكهربي في محطات الجهد العالي   •

 ،  مخاطر الكهرباء على اإلنسان و طرق الحماية من الصواعق الكهربية  •

 . حسابات تيار قصر الدارة في المشاريع •

    .التاريض لحماية اإلنسان والمعدات الكهربائية •

 . األخطار الكهربائية وطرق الوقاية منها •

 والمتجددةالطاقة الجديدة  •

 مقدمة في الطاقة النووية   •

 

 أنشطة لخدمة الطالب
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 2009المشاركة  في تنظيم ملتقي نوادي علوم الجامعات المصرية الثاني  •

 2009,2008تنظيم رحالت لطلبة الفرقة الرابعة كهرباء لمحطات الكهرباء ببنها   •

 2009/  2008ريادة اللجنة العلمية  •

 2008/ 2007ريادة اللجنة الفنية  •

 2007/2008شرف علي انتحابات اتحاد الطالب م •

و قد حصلت األسرة على المركز األول لألسرة   2006/   2005,  2005/   2004رائدة أسرة المستقبل  •

 2006/   2005المثالية للعام الجامعي 

   2005/   2004رائدة لجنة الجوالة  و عضو مجلس االتحاد  •

    2005/   2004رئيس لجنة االستقبال بالدورة الهندسية لكليات الهندسة  •

   2005/   2004ئيس لجنة تنظيم حفل الخريجين   •

 2004/     2003رائدة اللجنة الفنية و عضو مجلس االتحاد  •

    2004/   2003مشرفة على رحلة األقصر و أسوان  •

   2003/   2002رائدة اللجنة الثقافية و عضو مجلس االتحاد  •

 

 المواد التي تم تدريسها بالجامعة: 

 الهندسة الكهربائية  •

 هندسة الطاقة الجديدة و المتجددة •

 هندسة الطاقة  •

 الهندسة الحمائية  •

 هندسة األجهزة الطبية الحيوية  •

 اإلدارة الطبية للمستشفيات  •

 جهد العاليهندسة ال •

 االلكترونيات الدقيقة •

 األجهزة واالآلت الكهربائية  •

 السالمة الكهربائية إرشادات  •

 تطبيقات السالمة الكهربائية.  •

 الرقمية الحماية  •

 HVDCأنظمة  •

 األنظمة األرضية  •

 أسس ومبادئ زيادة األمان  •

 

 مجمل االنتاج العلمي و المؤلفات العلمية:

 : االنتاج العلمي •

1. O.E. Gouda, G.M. Amer “New digital relaying for high voltage transmission 

lines by using sinusoidal wave algorithms “MEPCOM 2001, Egypt.  

2. Ossama E. Gouda and Ghada M. Amer “Computational Safety Analysis of 

Grounding Grid with Diffrent Structures”, MESM 2004, 

Philadelphia University, Jordan. 

3. Ghada M. Amer, Ali H. Mansour “Break Down and Conduction Current 

Bursts of Aged Transformer Oil under Uniform and Non-Uniform Fields” 

GD2004 Conference, UK. 

http://www.eurosis.org/cms/files/MESM2004FINPROG.pdf
http://www.eurosis.org/cms/files/MESM2004FINPROG.pdf
http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/490115799.pdf
http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/490115799.pdf
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4. Ossama E. Gouda and Ghada M. Amer “Factors Affecting The Leakage 

Current Bursts of High Voltage Polluted Insulators” GD2004 Conference, 

UK. 

5. Ossama E. Gouda and Ghada M. Amer “Factors Affecting The Leakage 

Current Bursts of High Voltage Polluted Insulators”, 39th International 

Universities Power Engineering Conference 6th, September 2004, UWE Bristol, 

UK. 

6. Ghada M. Amer “Magnetic Coupling between High Voltage Transmission 

Lines and Communications Lines” 39th International Universities Power 

Engineering Conference 6th, September 2004, UWE Bristol, UK. 

7. Ossama E. Gouda , Ghada M. Amer and Adel Z. Al Dein "Computational 

Aspects to Study the Effect of Electrostatic Field of High of High Voltages 

Transmission Lines On The Human Body" , Asian Journal of Information 

Technology, Medwell Journals, Year: 2005 | Volume: 4 | Issue: 4 | Page No.: 

345-355 

8.  O.E.Gouda, G. M. Amer and T. M.EL-Saied “Factors Affecting the 

Apparent Soil Resistivity of Multi-Layer Soil”. 14th International 

Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2005) August 25-29, 2005 at 

Beijing International Convention Center, Beijing, China. 

9. Dr. Ghada M. Amer, Dr. Kasim M. Al-Aubidy “Novel Techneque to Control 

the Premature Infant Incubator System by Using ANN” Third IEEE 

International Conference on Systems, Signals & Devices (SSD'05). Sousse, 

Tunis. 

10.  Dr. Ghada M. Amer, Dr. Kasim M. Al-Aubidy “Real Time Fuzzy Control of 

A sensor less PM Drive System” Third IEEE International Conference on 

Systems, Signals & Devices (SSD'05). Sousse, Tunis. 

11. Ghada M. Amer “Novel Technique to Calculate the Effect of 

Electromagnetic Field of H.V.T.L. on the Metallic Pipelines by Using 

EMTP Program”, 18th International Conference on Electricity Distribution 

Turin, 6 -9 June CIRED 2005. 

12. Ghada M. Amer “Novel Technique to Calculate the Effect of 

Electromagnetic Field of H.V.T.L. on the Metallic Pipelines by Using 

EMTP Program” SSD conference 2005, Sousse – Tunisia 

13. Ghada M. Amer "Effect of Soil Resistivity on Electromagnetic Induced 

Voltage of Communication Cables Installed Parallel to High Voltage 

Transmitters", WSEAS conference, August 2005. 

14. Ghada M. Amer "Effect of Soil Resistivity on Electromagnetic Induced 

Voltage of Communication Cables Installed Parallel to High Voltage 

Transmitters", MEPCON’S December 2005. 

15. Ghada M. Amer “Computational Aspects to Calculate the Interference 

between the High Voltage Transmitters and Communication Cables”, 

MESM'2005. October 24-26, 2005, Porto, Portugal 

16. Ossama E. Gouda, Adel Zein E. M  and Ghada M. Amer "Effect of High 

Frequency Electromagnetic Field on Human Head using multi-layer 

http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/490115799.pdf
http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/490115799.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1491974&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1491974
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1491974&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1491974
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1491966&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F9986%2F32065%2F01491966.pdf%3Farnumber%3D1491966
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1491966&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F9986%2F32065%2F01491966.pdf%3Farnumber%3D1491966
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=ajit.2005.345.355
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=ajit.2005.345.355
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=ajit.2005.345.355
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Benha/Electrical%20Engineering%20/2369/publications/Tamer%20Mohamed%20Elsaid_2.PDF
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Benha/Electrical%20Engineering%20/2369/publications/Tamer%20Mohamed%20Elsaid_2.PDF
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=philadelphia_university&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.eg%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dnovel%2520technique%2520to%2520control%2520the%2520premature%2520infant%2520incubator%2520system%2520by%2520using%2520ann%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CBwQFjAAahUKEwjEkLDWy5nHAhUBOhQKHZlGCZQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fworks.bepress.com%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1135%2526context%253Dphiladelphia_university%26ei%3DBATGVcT-F4H0UJmNpaAJ%26usg%3DAFQjCNFmIlBEBO7IGZuShry27oXikbrLrQ%26bvm%3Dbv.99804247%2Cd.bGg#search=%22novel%20technique%20control%20premature%20infant%20incubator%20system%20by%20using%20ann%22
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1135&context=philadelphia_university&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.eg%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dnovel%2520technique%2520to%2520control%2520the%2520premature%2520infant%2520incubator%2520system%2520by%2520using%2520ann%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CBwQFjAAahUKEwjEkLDWy5nHAhUBOhQKHZlGCZQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fworks.bepress.com%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1135%2526context%253Dphiladelphia_university%26ei%3DBATGVcT-F4H0UJmNpaAJ%26usg%3DAFQjCNFmIlBEBO7IGZuShry27oXikbrLrQ%26bvm%3Dbv.99804247%2Cd.bGg#search=%22novel%20technique%20control%20premature%20infant%20incubator%20system%20by%20using%20ann%22
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=philadelphia_university&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.eg%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dreal%2520time%2520fuzzy%2520control%2520of%2520a%2520sensorless%2520pm%2520drive%2520system%2520ghada%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CB8QFjAAahUKEwjN7v_szJnHAhXJuBQKHWjECM8%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fworks.bepress.com%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1143%2526context%253Dphiladelphia_university%26ei%3DQAXGVc3OEMnxUuiIo_gM%26usg%3DAFQjCNFBXgPgnqXewgXdF4xALIy6bEz6wQ#search=%22real%20time%20fuzzy%20control%20sensorless%20pm%20drive%20system%20ghada%22
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=philadelphia_university&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.eg%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dreal%2520time%2520fuzzy%2520control%2520of%2520a%2520sensorless%2520pm%2520drive%2520system%2520ghada%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CB8QFjAAahUKEwjN7v_szJnHAhXJuBQKHWjECM8%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fworks.bepress.com%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1143%2526context%253Dphiladelphia_university%26ei%3DQAXGVc3OEMnxUuiIo_gM%26usg%3DAFQjCNFBXgPgnqXewgXdF4xALIy6bEz6wQ#search=%22real%20time%20fuzzy%20control%20sensorless%20pm%20drive%20system%20ghada%22
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5428047
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5428047
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5428047
http://uag.cyberlibris.com/book/10198842
http://uag.cyberlibris.com/book/10198842
http://uag.cyberlibris.com/book/10198842
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Model"8th International Middle Eastern Simulation Multi-conference 

August 28-30 2006, Alexandria, Egypt 

17. Ossama E. Gouda, Adel Zein E. M  and Ghada M. Amer 

"COMPUTATIONAL ASPECT TO STUDY THE EFFECT OF H.V.T.L. 

ELECTRICAL FIELD ON THE NEIGHBORING COMMUNICATION 

CIRCUITS", IPEC 2006 conference, Philadelphia University/ Jordan, during 

the period 19-21 September 2006. 

18. Gouda, O.E. , G.M. Amer and T.M. EL-Saied ,"Optimum Design of 

Grounding System in Uniform and Non-Uniform Soils Using ANN", IPEC 

2006 conference, Philadelphia University/ Jordan, during the period 19-21 

September 2006. 

19. Gouda, O.E. , G.M. Amer and T.M. EL-Saied , “Optimum Design of 

Grounding System in Uniform and Non-Uniform Soils Using ANN” 

International Journal of Soft Computing, 1: 175-180. 2006 

20. Ossama E. Gouda, Adel Zein E. M  and Ghada M. Amer "Effect of High 

Frequency Electromagnetic Field on Human Head using multi-layer 

Model", IPEC 2006 conference, Philadelphia University/ Jordan, during the 

period 19-21 September 2006. 

21. Gouda, O.E. , G.M. Amer and T.M. EL-Saied "Computation of Potential 

Profile at A surface Above Energized Unequally Spaced Grounding Grid" 

MEPCON 2006 conf., Elminia University/ Egypt . 

22. Gouda, O.E. , G.M. Amer and Omar Salem "Analysis and Design of Control 

Systems Using Artificial Intelligent" MEPCON 2006 conf., Elminia 

University/ Egypt . 

23. Ghada M. Amer, Kasim M. Al-Aubidy “Real Time Fuzzy Control of A sensor 

less PM Drive System” Transactions on Systems, Signals and 

Devices (Issues on Power Electrical Systems) publish by SHAKER-

VERLAG (Germany) 2008. 

24. Gouda, O.E. , G.M. Amer and T.M. EL-Saied "Factors Affecting Transient 

Response of Grounding Grid Systems" MEPCON 2008 conf., Aswan – Egypt 

25. Gouda, O.E. , G.M. Amer and T.M. EL-Saied “FACTORS AFFECTING 

TRANSIENT RESPONSE OF GROUNDING GRID SYSTEMS” IEEE 

SSD08 conference which hold in Philadelphia University, Amman, Jordan July 

20-23 2008  

26. Ghada M. Amer “Novel Technique to Calculate the Effect of 

Electromagnetic Field of H.V.T.L. on the Metallic Pipelines by Using 

EMTP Program”, Special volume of the International Journal for 

Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 

(COMPEL),2008 

27.   Ossama E. Gouda, Ghada M. Amer “Performance of crops growth under 

low frequency electric and magnetic fields”, 2009 6th International Multi-

Conference on Systems, Signals and Devices, Djerba, Tunisia 

28. Ossama E. Gouda, Adel Zein E. M  and Ghada M. Amer "Effect of Dry Zone 

Formation around Underground Power Cables on Their Ratings". 

http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=ijscomp.2006.175.180
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=ijscomp.2006.175.180
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03321640710713985
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03321640710713985
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03321640710713985
http://www.bepress.com/ijeeps/vol10/iss3/art2/
http://www.bepress.com/ijeeps/vol10/iss3/art2/
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International Journal of Emerging Electric Power Systems. Volume10, Issue3 

2009 Article2.  

29. Ossama E. GOUDA, Ghada M. AMER, Waleed A. SALEM “Computational 

Aspects of Electromagnetic Fields near H.V. Transmission Lines” Energy 

and Power Engineering journal, scientic research, 2009, 65-71, 

10.4236/epe.2009.12010 Published Online November 2009 

(http://www.scirp.org/journal/epe). 

30. Daqrouq, K., Amer, G. "Wavelet In Conjunction With Neural Network 

Method For Speech Enhancement Quality Evaluation" The 7th  IEEE 

International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD'2010) 

27-29 June 2010, Amman-Jordan 

31. Ossama E. Gouda, Adel Z. El Dein,  Ghada M. Amer " The effect of the 

artificial backfill materials on the ampacity of the underground Cables" 

The 7th  IEEE International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices  

27-29 June 2010, Amman-Jordan 

32. Osama E. Gouda, Adel Z. El Dein,  Ghada M. Amer “Improving the Under-

Ground Cables Ampacity by Using Artificial Backfill Materials” MEPCON 

December 2011 conf., Cairo University/ Egypt. 

33. G.Amer “Simplified Approach to Calculate the Back Flashover Voltage of 

Shielded H.V. Transmission Line Towers” MEPCON December 2011 conf., 

Cairo University/ Egypt . 

34. Ossama E. Gouda, Adel Z. El Dein,  Ghada M. Amer “Parameters Affecting 

the Back Flashover Across the Overhead Transmission Line Insulator 

Caused by Lightning” MEPCON December 2011 conf., Cairo University/ 

Egypt . 

35. Ghada Amer, Osama Gouda, Mohamed Awad“Optimum Design and 

Implementation of Stand-Alone Tracking Photovoltaic Power System 

Based on PLC and Microcontroller” MEPCON December 2011 conf., Cairo 

University/ Egypt . 

36.  Ossama Gouda Ghada Amer Hana Ibrahim, “EARTH SURFACE 

POTENTIALS AND GPR OF SUBSTATION GROUNDING”, CIRED 

21st International Conference on Electricity Distribution Frankfurt, 6-9 June 

2011 

37. Ossama E. Gouda, Adel Z. El Dein,  Ghada M. Amer “Effect of the Formation 

of the Dry Zone Around Underground Power Cables on Their Ratings” 

IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 26, NO. 2, APRIL 

2011 

38. O.E. Gouda, G.M. Amer, W.A.A. Salem “ Predicting transformer 

temperature rise and loss of life in the presence of harmonic load currents” 

Ain Shams Engineering Journal Volume 3, Issue 2, June 2012, Pages 113-121 

39. O. E. Gouda, G. M. Amer, O. M. Salim, and M. A.Hassan “Power System 

Disturbance Suppression using Interval Type-2 Fuzzy Logic Stabilizer” 

ICCTA 2014, 25-27 October 2014, Alexandria, Egypt. 

http://www.scirp.org/journal/epe
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5585507&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5573999%2F5585495%2F05585507.pdf%3Farnumber%3D5585507
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