
MU_FSCI_MATH_PUMA_Talat .El Danaf 
 
 

1-MU_FSCI_MATH_PUMA_DATA_Talat .El Danaf       
 

NAME: Talaat El Sayed Ali El Danaf 

DATE OF BRITH: 2/3/1967 

STATE: Married, has 4 Children 

WORK IN EGYPT: Associate professor of pure mathematics 

(Numerical                                      Analysis) and Computer Science in 

Mathematics &                                      computer science department, Faculty 

of Science,                                      Shebin  El Kom, Egypt. 

Qualifications:  

       Bs. C. degree in pure mathematics 1988 

       Ms. C. degree in pure mathematics (Numerical Analysis) 1993 

       Ph. D. degree in pure mathematics (Numerical analysis) 1998 

       Associate professor in pure mathematics (Numerical Analysis) 

in         2009 

 التدرج الوظيفي:
 

م1993 -1988جامعة  المنوفية من عام  –كلية العلوم –# معيد بقسم الرياضيات   
م. 1998 -1993#  مدرس مساعد بقسم الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب   اآللي من عام    

 -2002جامعة المنوفية  من ع�ام  –كلية العلوم  -#  مدرس بقسم الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب اآللي 
م. 2004  

وحتي اآلن 2009جامعة المنوفية من  –بكلية العلوم -أستاذ مساعد بقسم الرياضيات  #  
 

 العمل خارج جمهورية مصر العربية
 

 2002    – 2000فرع القصيم  م�ن ع�ام  -جامعة الملك   سعود –أستاذ مساعد بكلية اإلقتصاد واإلدارة # 
 م.

م. 2006-2004ة المنورة  من عام المدين –جامعة طيبة  –أستاذ مساعد بكلية المجتمع #   
بقسم الرياضيات والفيزياء 2009  -جامعة قطر –# أستاذ زائر بكلية العلوم واآلداب   

 
 المؤتمرات و األنشطة والبعثات الخارجية :

جامع��ة الق��اهرة ف��ي الفت��رة م��ن –الم��ؤتمر ال��دولي األول لل��ذكاء االص��طناعي وتكنولوجي��ا المعلوم��ات   #
م مشارك ببحث.  2002و عام يوني 24-26        

بنه������ا  –المعه������د الع������الي للتكنولوجي������ا  –الم������ؤتمر ال������دولي الث������اني للتكنولوجي������ا والرياض������يات   # 
م  كمحكم. 2003مايو عام  23 -21الزقازيق في الفترة من      جامعة   



عام      يسمبر د 22-20الصين في الفترة من –شنغهاي  –المؤتمر الدولي العالمي للديناميكا الالخطية   #
م. مشارك بثالث أبحاث مقبولين للنشر. 2005  
جامعة  –عضو مهمة علمية الي ألمانيا #   Humboldt  .2008    -8-23الي  2008-4-23ببرلين من  

ولمدة أربع شهور   
لمجلة ات البحته الرياضي في مجال التحليل العددي و أبحاثيم ك#   تح  

International  journal of Computer Mathematics 
Nonlinear Science     تمحكم لمجال #   – Open Applied Mathematics  

 #  عضو لجنة الجودة بكلية العلوم لتطوير التعليم
IC CAP#  مشرف علي وحدة  بالكلية   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3- MU_FSCI_MATH_PUMA_LINK_Talat .El Danaf  
 

1- Talaat S. Aly El-Danaf ,"Septic B-spline method of the Korteweg-de Vries–
     Burger’s equation",Communications in Nonlinear Science 
and      Numerical Simulation,  Available online 31 July 2006. 
 
2- Talaat S. El-Danaf and Mohamed A. Ramadan, "Application of the Non-
     Polynomial Spline Approach to the Solution of the Burgers’ equation", 
The      Open Applied Mathematics Journal, Vol.1, 15 - 20, 2007. 
     . 
3-  Waiel F. Abd El-Wahed, Talaat A. El-Danaf, "A 
Hybrid       Intelligent  Approach       to Multi-Objective Optimization 
Problems",  First   International Conference on       Intelligent Computing and 
Information  Systems, ICICIS, 2002, Cairo, Egypt,       June 24-26,  PP (161- 167), 2002. 
 
4- Talaat S. El- Danaf, ”Numerical solution of the Korteweg-de vries-
     Burgers       Equation by  using quintic spline method”, Studia Univ. BABES-
     BolyaI”,       Mathematica, Volume XLVII, Number 2, June 2002,pp 41-55. 
  
5-  Talaat S. El-Danaf, Mohamed A. Ramadan and Faysal E.I. Abd Alaal , "The 
use      of adomian decomposition method for solving the regularized long- wave 
equation",      Chaos, Solitons & Fractals, Volume 26, Issue 3, November 2005, Pages 747-
757 
       
6-  Mohamed A. Ramadan, Talaat S. El-Danaf and Faisal E.I. Abd Alaal , 
"A      numerical solution of the Burgers’ equation using septic B-splines", Chaos, 
Solitons     & Fractals, Volume 26, Issue 3, November 2005, Pages  795-804.  
 
7-  Mohamed A. Ramadan and Talaat S. El-Danaf, "Numerical treatment for 
the       modified burgers equation",  Mathematics and Computers in Simulation, Volume 
70,       Issue 2, 8 September, 2005, Pages 90-98.  
 
8-  Mohamed A. Ramadan, Talaat S. El-Danaf and Naglaa M. El-Shazly , 
"Iterative       positive definite solutions of the two nonlinear matrix 
equations  X ± AP

T
P XP

−2
PA = I",      Applied Mathematics and Computation, Volume 

164,      Issue 1, 5 May 2005, Pages      189-200 .  
     
9-  Talaat S. El-Danaf , "Solitary Wave Solutions for the Generalized Burgers-
Huxley       Equation", International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical 
Simulation,       8(3), 315-318, 2007.  . 
 
10-  Talaat S. El-Danaf and Faisal E.I. Abd Alaal , "The use of Non 
polynomial         splines for solving a fourth order parabolic partial differential 
equation",         Proceeding of the Mathematical  and Physical  Society of Egypt,  
 
11- Talaat S. El-Danaf and Mohamed A. Ramadan, "On the Analytical 
and         Numerical Solutions of the One-Dimensional Nonlinear Burgers' 
Equation".                The Open Applied Mathematics  Journal, 2007, 1, 1-8 1.  
 



12-   A. M. Abou Rabia, Talaat S. El Danaf and A M Mourad, " Exact solution 
of          the hierachical Koteweg-de Vries equation of microstructred granular 
materials"         Accepted for publication in Chaos Solitons &Fractals. 
 
 
13- A. Griewanka and Talaat S. El-Danaf,  " Efficient accurate 
numerical        treatment of the modified Burgers’ equation",  Applicable Analysis , 
2008,       1–13, iFirst 
 
 
14- Talaat S. El-Danaf and Faisal E.I. Abd Alaal, "Non polynomial Spline for        the 
solution of thedisspitive wave equation". International  journal        of numerical 
method for  heat and Fluid flow, vol 19, iss. 8, Pp 950-959,        2009. 
 
15- Talaat S El- Danaf, " Quartic Nonpolynomial Spline Solutions for 
Third        Order Two-Point Boundary Value Problem", PROCEEDINGS OF 
WORLD        ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY        VOLUME 35 NOVEMBER 2008 ISSN 2070-3740. 
 
18- Talaat S El Danaf & Faisal E. I. Abd Alaal, " The use of non-
polynomial         spline for solving a fourth order parabolic partial differential 
equation", J of         Mathematical and Physical, Society of Egypt, Faculty of 
Science, Cairo         University, Egypt. 2009. 
 
19- Talaat S El danaf ," Numerical treatment for the Hexuly 
Equation",          Accepted at 18-3-2010 for publication at International Journal 
of          Numerical Method for heat and fluid Flow 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 قائمة باألبحاث المنشورة في الحاسب اآللي
1- Mohamed Amin , Talaat El- Danaf and Rokaia Mostafa, “On 

Stratified Grammar System” , Al-Azhar first Conference in computer 
science applications in mathematics and statistics, 3, Novamber, 2001, 
Egyptian mathematical society, pp 228-234 

 
        2- Nawal A. El-Fishawy, Talaat S. El- Danaf, Osama Abu Zaied , 
“A              MODIFICATION OF RC6TM BLOCK CIPHER ALGORITHM FOR 
DATA              SECURITY (MRC6)" (ID 109), ICEEC‘04, Cairo, Sept 5- 7, 2004, Egypt. 

 
        3- Talaat S. El- Danaf , M. Salah ,” A PROPOSED ALGORITHM 
FOR               SOLVING DEADLOCK DETECTION IN DISTRIBUTED 
DATABASE               SYSTEMS" (ID 133), ICEEC'04, Cairo, Sept 5-7, 2004, Egypt. 

 
        0B4-   Talaat S. El- Danaf, " SUPPORTING MULTIMEDIA SERVICES OVER A  
1B              TOKEN- PASSING BUS LOCAL AREA NETWORK" ICII, 22-
25,               Novamber,  2004, USA 
 

 
UResearch Interests : 

 
*   Numerical Analysis. 
*   Programming.  
*   Differential equation. 
*   Solitary waves. 
*   Computational mathematics. 
*   Partial differential equations. 
*   Difference equations. 

 
 

هاالرسائل العلمية  التي أشرف علي  
1 - Polynomial and Non-polynomial splines for solving partial 
differential      equations 

الستكمــال متطلبات الحصــول علي -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات 
 تخصص تحليل عددي لرياضيات البحتة )في العـلوم  شعبة  ( ا لدكتوراة درجــة ا

 اةرلدكتوالمقدمة من الباحث/  فيصل  عز الدين  إبراهيم  عبد العال            وتم منح الطالب درجة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعالجة العددية لبعض أنواع المعادالت التفاضلية الجزئية  -2
الستكمــال متطلبات الحصــول علي -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات 

 درجــة المـاجستير في العـلوم  شعبة  ( الرياضيات البحتة )
 /  فيصل  عز الدين  إبراهيم  عبد العال            وتم منح الطالب درجة الماجستيرالمقدمة من الباحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



الحلول العددية لمعادلة بيرجر المعدلة والمعادالت التفاضلية الجزئية المرتبطة بها.   -3  
الستكمــال متطلبات الحصــول علي -جامعة األزهر  –كلية البنات  –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات 

شعبة  ( الرياضيات البحتة )   درجــة المـاجستير في العـلوم  
 ولم تمنح الطالبة بعد                        ثة /  هبة أحمد ا لعجميالمقدمة من الباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4 - SUPPORTING MULTIMEDIA SERVICES OVER A TOKEN- PASSING 
BUS       LOCAL AREA NETWORK 

الستكمــال متطلبات -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي    
شعبة  ( الحاسب اآللي )  الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  

 وتم منح الطالب درجة الماجستير                     مصطفي أحمد عليالمقدمة من الباحث/  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

5 - AN INTELLIGENT MAC PROTOCOL FOR EFFICIENT 
MULTIMEDIA      PROVISIONING OVER LOCAL AREA NETWORKS 
الستكمــال متطلبات -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي     

شعبة  ( الحاسب اآللي )   الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  
 وتم منح الطالبة  درجة الماجستير                  مة من الباحثة /  زينب عبد المعطيالمقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
6- A PROPOSED ALGORITHM FOR SOLVING DEADLOCK 
DETECTION       IN DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS 

متطلبات الستكمــال -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي       
اآللي )شعبة  ( الحاسب     الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  

 المقدمة من الباحث /  محمود صالح الدين               وتم منح الطالب  درجة الماجستير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
7- A MODIFICATION OF RC6TM BLOCK CIPHER ALGORITHM 
FOR      DATA SECURITY (MRC6) 

الستكمــال -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي  
شعبة  ( الحاسب اآللي )     متطلبات الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  

 وتم منح الطالب  درجة الماجستير                   لمقدمة من الباحث /  أسامة أبو زيدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بعض الطرق   باستخدام  راسة نظرية وعددية لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطيةد  -8
 العددية المختلفة

الستكمــال متطلبات -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي  
رشاد إبراهيم هدهود عادل/  من الباحث المقدمة    الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  

 وتم منح الطالب درجة الماجستير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زي مبني علي نموذج لتحسين إجراءات التقييمخوارزم وراثي متوا  -9  
الستكمــال متطلبات -جامعة المنوفية  –كلية العلوم   –رسالة مقدمة إلى قسم الرياضيات البحتة والحاسب اآللي  

محمد عيد عبد الفتاح ابراهيم/  المقدمة من الباحث    الحصــول علي درجــة المـاجستير في العـلوم  
ة الماجستيروتم منح الطالب درج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 المواد التي يقوم بتدريسها بفسم الرياضيات بكليتي العلوم وكلية التربية جامعة المنوفية
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