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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 جامعة المنوفٌة        
 كلٌة الهندسة اإللكترونٌة  

 وفــبمن        
 

  ان الدرجات العلمٌة والتارٌخ الوظٌفًـــبٌ
 

 ىالصٌرفسعٌد علً السٌد مصطفى /  للسٌد األستاذ الدكتور
 بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة المتفرغأستاذ الرٌاضٌات 

 . ع . م .ج  –جامعة المنوفٌة  –كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف ب
 

 .م 7491 عام يناير من شهر 3 :الدـتارٌخ المٌ
 .ع. م . ج –اإلسكندرية  –الجمرك :  الدــمحل المٌ

 .متزوج ويعول:  الحالة االجتماعٌة
 

 

 المؤهالت العلمٌة :
ـ بتقػدير عػاـ  1969يوليو سػنة  –جامعة اإلسكندرية  –كمية العمـو  –بكالوريوس عمـو ) رياضة و طبيعة ( ( 1)

 جيد جدًا .

ـ  ػػع اليندسػػة  1976جامعػػة طنطػػا  ػػع ينػػاير سػػنة  –ماجسػػتير  ػػع العمػػـو ) رياضػػيال ( مػػف كميػػة العمػػـو ( 2)
 . التفاضمية

 عنوان الرسالة :
Differential Geometry (Affine Geometry on Manifold) 

 

 )الهندسة األفٌنٌة لفراغ متعدد الطٌات الالخطً(

ـ  ػع 1982مػارس  ػع سػنة  –جامعة عيف شػمس  – ع العمـو ) رياضيال( مف كمية البنال  الفمسفةدكتوراه ( 3)
 المعادالل التفاضمية.

 عنوان الرسالة : 
 

Differential Equations (On Solutions of Differential Equations by Using Singular 
Perturbation Methods) 
 ضطربة الوحٌدة (م)حلول المعادالت التفاضلٌة باستخدام الطرق ال

 

 
 



 الصيرفى مصطفى السيد على سعيد/  د. أ السيد                                                                                                 الذاتية السيرة

  (2 ) 

 التدرج الوظٌفً :
 . ـ1969معيد مف سبتمبر ( 1)
 . ـ1976مدرس مساعد مف مارس ( 2)

 . ( ـ1974لسنة  44لمقانوف رقـ طبقًا  . ) ـ1977مدرس مف يوليو ( 3)

 . ـ25/11/1994أستاذ مساعد مف ( 4)

 . ـ19/2/1995أستاذ مف ( 5)
 ـ.1/8/2447( أستاذ متفرغ مف 6)

 اإلشراف على الرسائل العلمٌة المنتهٌة ) ماجسٌتر ودكتوراه (:

عمييا مػف كميػة  والحاصمة ع الرياضيال  الجناينع/ وداد عمى  لمسيدة الدكتورةاإلشراؼ عمى رسالة الماجستير ( 1)
  بكمية اليندسة اإللكترونية أستاذًا مساعداً وتعمؿ حاليًا )  ـ31/3/1984جامعة قناة السويس بتاريخ  –العمـو 

 ( .جامعة المنو ية –
مػف   ػع الرياضػيال والحاصػؿ عمييػا ى/ شػريؼ إبػراىيـ البنػدار  الػدكتور اإلشراؼ عمى رسػالة الماجسػتير لمسػيد( 2)

 .( جامعة طنطا  –بكمية العمـو  ويعمؿ حاليًا مدرساً  ) ـ1991سنة  –جامعة طنطا  –كمية العمـو 

والحاصػؿ عمييػا   ع الرياضيال  نى/ رمضاف عبد الحميد الشنوا الدكتور اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير لمسيد( 3)
 -بكمية اليندسػة اإللكترونيػة   أستاذًا مساعداً ويعمؿ حاليًا ) ـ1992 سنة –جامعة المنو ية  -مف كمية العمـو

 . جامعة المنو ية (

والحاصػؿ عمييػا مػف   ػع الرياضػيال محمد كامؿ يوسؼ  ىاإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه لمسيد الدكتور / مجد( 4)
سٌا لمجمس ورئي بكمية اليندسة اإللكترونيةأستاذًا ويعمؿ حاليًا ) ـ1994سنة  –جامعة المنو ية  –كمية العمـو 

 . جامعة المنو ية( – قسـ الفيزيقا والرياضيال اليندسية بكمية اليندسة اإللكترونية

والحاصػؿ عمييػا مػف كميػة   ع الرياضػيال اإلشراؼ عمع رسالة الماجستير لمسيد الدكتور / رمضاف السيد سعد ( 5)
 -جامعػة المنو يػة –  بكمية اليندسة اإللكترونية كاف يعمؿ مدرساً  ) ـ1995سنة  –جامعة المنو ية  –العمـو 

 . (رحمة اهلل عميو 

أسػتاذًا ويعمػؿ حاليػًا )   ػع الرياضػيال / ياسػر عبػد العزيػز عػامر لدكتور ا اإلشراؼ عمع رسالة الدكتوراه لمسيد( 6)
 .ـ (  2442أكتوبر سنة  –  جامعة الزقازيؽ –بكمية العمـو   مساعداً 

ـ 2442نو مبر  –( اإلشراؼ عمع رسالة الماجستير لمسيد الدكتور/ محمد سيد محمد عبد القادر  ع الرياضيال 7)
 جامعة المنو ية .  –بكمية اليندسة اإللكترونية  أستاذٌا مساعداً ) ويعمؿ حاليًا 

                ـ  2444ديسػػػمبر  –  ػػػع الرياضػػػيال اإلشػػػراؼ عمػػػع رسػػػالة الماجسػػػتير لمسػػػيد / أشػػػرؼ المنػػػدوه أبػػػو ىػػػ ؿ  (8)
   ى( .ويعمؿ مدرس أوؿ بقطاع التعميـ األزىر  )

ويعمػؿ  ) ـ2445 -  ػع الرياضػيال  محمػد (اإلشراؼ عمع رسػالة الػدكتوراه لمسػيد الػدكتور / أحمػد عبػد ال ػالؽ9)
 .(   رع بنيا  –جامعة الزقازيؽ  –بكمية العمـو  مدرساً 
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              ـ 2446 –  ػع الرياضػيال  محمػود شػبؿ محمػد حجػازي/  المينػدس لمسػيد يرالماجسػتاإلشراؼ عمع رسالة ( 14)
 .جامعة المنو ية(  –درسًا بكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ ويعمؿ م )

ديسػػمبر  –( اإلشػػراؼ عمػػع رسػػالة الػػدكتوراه لمسػػيد الػػدكتور/ محمػػد سػػيد محمػػد عبػػد القػػادر  ػػع الرياضػػيال 11)
 جامعة المنو ية ( . –بكمية اليندسة اإللكترونية  أستاذٌا مساعداً ـ ) ويعمؿ حاليًا 2446

 –مػػارس –( اإلشػػراؼ عمػػع رسػػالة الماجسػػتير لمسػػيد / رزؽ محمػػد عبػػد المػػنعـ عبػػد العزيػػز  ػػع الرياضػػيال 12)
  .وزارة التعميـ العالع ( –ـ ) ويعمؿ معيدًا باألكاديمية الحديثة لميندسة والتكنولوجيا بالمعادي 2447

بكميػة  درسػًا ً ويعمػؿ م )ـ 2447 – ػع الرياضػيال  طػو الرريػ لمسػيد الدكتور/ دكتوراهاإلشراؼ عمع رسالة الػ( 13)
 .جامعة قناة السويس (  – تربية ال

              ـ 2449 –  ػػع الرياضػػيال  محمػػود شػػبؿ محمػػد حجػػازي/  المينػػدس ( اإلشػػراؼ عمػػع رسػػالة الػػدكتوراه لمسػػيد14)
 .جامعة المنو ية(  –درسًا بكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ ويعمؿ م )

  بتػاريخ– / أحمد إبراىيـ عبػد القػادر المسػدي  ػع الرياضػيال الميندس لمسيد الماجستيراإلشراؼ عمع رسالة ( 15)
 .جامعة المنو ية(  –كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ ب حاليٌا مدرسُا مساعداٌ ويعمؿ  )  ـ2413 -3-3

بتػػاريخ        ة / حنػػاف مجػػدي درويػػش شػػبانة  ػػع الرياضػػيال الميندسػػلمسػػيدة  الماجسػػتيراإلشػػراؼ عمػػع رسػػالة  (16)
 .جامعة المنو ية(  –كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ بحاليٌا مدرسُا مساعدٌا وتعمؿ  ) ـ2413 -3-3

 عشػػرال الرسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه )الجانػػ  اإلحصػػائع لمرسػػائؿ بكميػػة االقتصػػاد المنزلػػعاإلشػػراؼ عمػػع ( 17)
 .جامعة المنو ية(  -بشبيف الكـو 

 المواد التً قام سٌادته بتدرٌسها :
 

 اإلعدادية. فرقةرياضيال ال( 1)

 األولى. الفرقةرياضيال ( 2)

 الثانية. الفرقةرياضيال ( 3)

 . الثالثة لمفرقةالرياضيال اليندسية ( 4)

 . الرابعة لمفرقةالتحميؿ العددي ( 5)

 اإلعدادية.ة لمفرقميكانيكا ( 6)

 جامعة المنو ية . –التدريس بكميتع العمـو والتربية ( 7)

 جامعة طنطا . –التدريس بكميتع العمـو والتربية ( 8)

 والفرقػة الثانيػة بقسػمع م بػس ونسػيذ وترذيػة والدراسػال العميػا األولىة مفرقالمنزلع ل االقتصادالتدريس بكمية ( 9)
 . جامعة المنو ية –دكتوراه (  –ماجستير  ) لمواد الرياضيال واإلحصاء والبرمجو ال طية والحاس  اآللع 

 بكمية التربية النوعية بأشموف .لمواد الرياضيال واإلحصاء والبرمجو ال طية والحاس  اآللع  التدريس ( 14)

 . جامعة المنو ية –رياضيال الدراسال العميا بكمية العمـو واليندسة اإللكترونية ( 11)
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واالجتماعيػػة بكميتػع العمػػـو العربيػػة لمػػواد الرياضػػيال واإلحصػػاء والبرمجػو ال طيػػة والحاسػػ  اآللػػع  التػدريس ( 12)
 . سعوديةالمممكة العربية جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلس مية بال – ببريدهوالشريعة 

) جامعػة الػدوؿ  االتدريس لمواد الرياضيال بكمية اليندسة والتكنولوجيا باألكاديمية العربية لمعمػـو والتكنولوجيػ( 13)
 . ( باإلسكندرية والقاىرة العربية

 جامعة  اروس باإلسكندرية . –التدريس لمواد الرياضيال بكمية اليندسة  (14)
 

 النشاط العلمً وغٌره:
 

 . ـ1982/1983اإلشراؼ عمع قسـ الفيزيقا والرياضيال اليندسية بالكمية   ؿ عاـ ( 1)

 المساىمة  ع إنشاء معامؿ الفيزيقا والكيمياء بالكمية وتطويرىا بصفة دورية .( 2)

 المساىمة  ع تطوير المناىذ والموائح بالكمية والقسـ .( 3)

العربيػػة رئػػيس قسػػـ العمػػـو اإلداريػػة بكميػػة العمػػـو  - ـ1985-1984وكيػػؿ قسػػـ العمػػـو اإلداريػػة  ػػ ؿ عػػاـ  (4)
واإلشػػراؼ عمػػى مركػػز (  ـ1988 إلػػع ـ1985)  سػػعودية  ػػ ؿ أعػػواـمممكػػة العربيػػة البال هببريػػد واالجتماعيػػة

الحاس  العممع بفرع الجامعة ببريده والدورال بذلؾ المركز ورئيس لجاف الرصد والنتائذ ولجاف ال طة الدراسية 
ولجنة مقابمة الط   الجدد بقسـ العمـو اإلدارية ورئيس لجنة مراجعة لجاف الرصد والنتائذ ألقساـ كميػة العمػـو 

 . ـ1988 إلعـ 1985الكمية   ؿ أعواـ عضو مجمس  –اإلدارية واالجتماعية 

 . عضو لجنة شئوف التعميـ والط   والدراسال العميا والبحوث بالكمية( 5)

 . عضو المجمس العممع بالكمية( 6)

 .ـ2447-7-31 ـ حتى 1995،   ـ 1989 – ـ 1988 " عضو مجمس الكمية   ؿ أعواـ( 7)

 . ـ حتى تاري و1988عضو مجمس القسـ مف ( 8)

 . وتنظيـ المؤتمرال العممية والندوال بالكمية إعداد (9)

 اإللكترونيػة وحػدة الػورش مجمػس إدارة نائػ  رئػيس –  العممػع بالكميػةامركػز الحسػ إدارةمجمس ( نائ  رئيس 14)
نائػػ  رئػػيس مجمػػس إدارة نػػادي  - مركػػز االستشػػارال اإللكترونيػػة بالكميػػة مجمػػس إدارة نائػػ  رئػػيس –بالكميػػة 

و األشػػراؼ العػػاـ عمػػع جميػػ   . ـ 2447-7-31حتػػى  ـ2442مػػف مػػارس  المعمومػػال بالكميػػةالتكنولوجيػػا 
 . برامذ الحاسبال والدورال التدريبية بتمؾ الوحدال

 . عضو لجنة صندوؽ الزكاة بالكمية( 11)
ثـ مف   - ـ2411حتى ـ2444،  ـ1989-ـ  1988) ممثؿ نادي أعضاء ىيئة التدريس بالكمية والجامعة ( 12)

 .( حتع تاري ة ـ2414إبريؿ 

 .(  ـ2445 – ـ2441،  ـ1991حتى  ـ1982 ) رئيس مجمس إدارة النادي الصيفع بالكمية مف( 13)

 شارؾ  ع إنجاح برامذ التدري  الصيفع لط   الكمية وكذلؾ دورال الحاس  بالكمية .( 14)

 .وكذلؾ ريادة األسر الط بية ،الط   بالكمية والرح ل والرياضية والجوالة التحاد  االجتماعيةريادة المجاف ( 15)
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شػػارؾ  ػػع أعمػػاؿ الكنتػػروالل لمسػػنوال الدراسػػية الم تمفػػة ، وكػػذلؾ رئاسػػة كنتػػروؿ الدراسػػال العميػػا والسػػنوال ( 16)
 . بالكمية ىاأل ر 

 . الكت  والمراج  العممية عمى مدى سنوال  دمتو بالكمية ا تيارشارؾ  ع ( 17)

 .(  ـ1994)عماؿ االمتحانال والتحضير أل اإلعدادنائ  رئيس لجنة ( 18)

 عضو  ع لجنة الجداوؿ الدراسية بالكمية .( 19)

 .(  ـ 2444 –ـ 1999) وف البيئة و دمة المجتم  بالكميةئعضو  ع لجنة ش( 24)

 .(  . ـ 2447-7-31 حتى   –ـ 2444) عضو مجمس الكمية( 21)

 ـ ( .  2442 –ـ 2444) عضو لجنة المكتبة( 22)

 .  2411ـ حتى تاريخ2444ف جامعة المنو ية م –أميف صندوؽ نادي أعضاء ىيئة التدريس ( 23)

 ـ .14/5/2446حتى  ـ 2442يناير بمنوؼ كمية اليندسة اإللكترونية ط   رائد عاـ اتحاد ( 24)

 ـ2444حتى  ـ 2442مارس " مف  رع منوؼ " المدف الجامعية بجامعة المنو ية جمي  مشرؼ عاـ عمع ( 25)

 . ـ 2447-7-31ـ حتى  2442مارس مف وكيؿ الكمية لشئوف  دمة المجتم  وتنمية البيئة ( 26)
 .  ـ 2447-7-31 ـ حتى  2442( رئيس لجنة  دمة المجتم  وتنمية البيئة مف مارس 27)
  . ـ 2447-7-31 ـ حتى 2442( عضو مجمس  دمة المجتم  وتنمية البيئة بالجامعة مف مارس 28)
 ـ  .6/11/2444ـ حتى 14/14/2444( قائـ بعمؿ عميدًا لكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ مف 29)
 . ـ 2447-7-31 حتعـ 18/6/2446( رئيس لجنة لقبوؿ التبرعال واليدايا بالكمية اعتبارا مف 34)
 14/2/2447شػبا  الجامعػال مػف ( عضو لجنػة االسػتقباؿ لو ػود الجامعػال المصػرية والعربيػة  ػ ؿ أسػبوع 31)

 ـ بجامعة المنو ية .15/2/2447حنع 
( عضػػو لجنػػة التحكػػيـ  ػػع المسػػابقة بػػيف كميػػال ومعاىػػد الجامعػػة   ػػع التنسػػيؽ والنظا ػػة  ػػ ؿ شػػيري مػػارس 32)

بريؿ   ـ .  2447وا 
 مف رسائؿ الماجسيتير والدكتوراه بالجامعال المصرية الم تمفة . جداً  ( تحكيـ عدد كبير33)
واألبحػػاث بالمجػػاالل الدا ميػػة والدوليػػة ( االشػػتراؾ  ػػع تحكػػيـ ممفػػال لترقيػػال السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 34)

 .والعالمية
عضػػو لجػػاف التحكػػيـ  ػػع المجػػاف الدائمػػة لمترقيػػال األسػػاتذة واألساتذةالمسػػاعديف لػػبع  الػػدورال لمرياضػػيال ( 35)

 اليندسة حتع تاري ة .لكميال العمـو والرياضيال اليندسية لكميال 
 ـ حتع تاري ة. 2415( عضو مركز اإلستشارال اليندسية بالكمية مف  براير 36)
 

 الدورات التدرٌبٌة والندوات والمؤتمرات

ندوة عف تعاوف رجاؿ الصناعة م   ريجع ط   الكمية مف األقساـ الم تمفة يـو السبل  شراؼ عمع( اإل1)
ـ المشاركوف  ع الندوة أ.د/ سعيد عمع الصير ع ومجموعة مف رؤساء قطاعال 15/5/2444الموا ؽ 

 الصناعة ومديري الشركال بمصر . 
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ـ 29/11/2444دل يـو االثنيف الموا ؽ ( األشراؼ عمع ندوة بعنواف " الزواج العر ع ومشاكمو " والتع عق2)
 المشاركوف بالندوة أ.د/ سعيد عمع الصير ع و أ.د/ محمد مؤنس مح  الديف والشيخ  ميؿ الطنطع .

ـ  19/3/2445( األشراؼ عمع ندوة بعنواف" أحدث أنظمة االتصاالل " التع عقدل يـو السبل الموا ؽ 3) 
رج الحمفاوي و أ.د/ عاطؼ أبو العـز ومدير الشركة اليابانية المشاركوف أ.د/ سعيد عمع الصير ع و أ.د/  

  ل تصاالل . 
( اإلشراؼ عمع ندوة بعنواف " نشر الوعع البيئع والمؤثرال البيئية " التع عقدل يـو االثنيف الموا ؽ             4)

و د/  كري أبو ـ والمشاركوف  ع الندوة أ.د/ محمد مبروؾ شرؼ و أ.د/ سعيد عمع الصير ع 28/3/2445
 رو ود/ بساـ ال ولع ود/ عادؿ التيامع مف مستشفع منوؼ العاـ وأيضًا د/ يحيع عبد المنعـ مف كمية 

 التربية النوعية بأشموف .   
 ـ .28/9/2445الموا ؽ  عنواف " األنظمة الصناعية المستقبمية " يـو األربعاءبندوة  األشراؼ عمع (5)
 ع ج اإلس ـ لمشك ل الحياة المعاصرة " . "بعنوافندوة  األشراؼ عمع (6)

ـ  ع 4/12/2445 وذلؾ يـو األحد الموا ؽ طنطاالندوة أ.د/ أحمد عبده عو  األستاذ بجامعة  المتحدث  ع
 .الساعة الثانية عشر ظيراٌ 

 " مشاكؿ الزواج العر ع " .  بعنوافندوة  األشراؼ عمع(  7)
               الندوة أ.د/ محمود محمد عمارة األستاذ بجامعة األزىر وذلؾ يـو االثنيف الموا ؽ المتحدث  ع  
 ـ  ع الساعة الثانية عشر ظيرًا .5/12/2445

 " التقوى  ع القرآف الكريـ " . بعنوافندوة  األشراؼ عمع (8)
وذلؾ يـو    رع طنطا –امعة األزىر الندوة أ.د/ جودة محمد الميدي عميد كمية القرآف الكريـ ج المتحدث  ع 

 ـ  ع الساعة الثانية عشر ظيرًا .6/12/2445الث ثاء الموا ؽ 
     ندوة عممية عف " تكنولوجيا االتصاالل وشبكال التميفوف المحموؿ " يـو االثنيف الموا ؽ األشراؼ عمع( 9)

 سامع عبد المنعـ الضميؿ . باالشتراؾ م  شركة موبينيؿ لواء  ميندس / حساـ  ضير ود / 6/3/2446
 مارس 16-14تنظيـ وتنسيؽ المؤتمر القومع الثالث والعشروف لعمـ الراديو  ع الفترة مف رئيس لجنة ( 14)

 ـ .2446
ـ 18/3/2446  ندوة أ.د/  ريد متع األستاذ بالواليال المتحدة األمريكية يـو السبل الموا ؽ األشراؼ عمع( 11)

 ( .  6عف " العناصر اإللكترونية الميكانيكية الدقيقة " بمدرج )
ندوة أ.د/ محمود محمد عمارة األستاذ بجامعة األزىر عف " صفال الزوج والزوجة الصالحة"  األشراؼ عمع (12)

ة الشئوف (  ع تماـ الساعة الحادية عشر بالتعاوف م  إدار 6ـ بمدرج )24/3/2446يـو االثنيف الموا ؽ 
 االجتماعية بمنوؼ  .

( رئيس و د الكمية لحضور ندوة اليـو الواحد  ع موضوع ) الميكانيكا الك سيكية والمرونة النظرية والتطبيؽ 13)
 ـ .27/6/2446جامعة المنصورة  ع يـو  –واحتياجال المجتم  " التع أقيمل  ع كمية العمـو 
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بشػػبيف الكػػـو يػػـو  الريػػؼ المصػػري والتػػع عقػػدل  ػػع كميػػة اليندسػػة النػػدوة التحضػػيرية لتنميػػة االشػػتراؾ  ػػع (14)
  . ـ 6/12/2446األربعاء الموا ؽ 

(  ع تماـ الساعة 6بمدرج ) 11/12/2446ندوة األنظمة الصناعية يـو االثنيف الموا ؽ  األشراؼ عمع (15)
    . الحادية عشر صباحاً 

                             : ندوة السيد األستاذ الدكتور/ جودة محمد الميدي عف األشراؼ عمع (16)
ـ  ع تماـ الساعة الواحدة والنصؼ ظيرًا 17/12/2446" التقوى  ع اإلس ـ " وذلؾ يـو األحد الموا ؽ  

 ( .2بمدرج )
سبوع شبا  الجامعال  ع الفترة مف ( االشتراؾ  ع لجنة االستقباؿ لو ود الجامعال المصرية والعربية   ؿ أ17) 

 ـ بجامعة المنو ية .15/2/2447ـ حتى 14/2/2447
( االشتراؾ  ع لقاء طمبة قسـ ىندسة اإللكترونيال الصناعية والتحكـ م  السادة الوك ء والسيد أ.د/ رئيس 18) 

  ـ18/3/2447 القسـ والسادة أعضاء ىيئة التدريس وذلؾ لحؿ مشاكؿ الطمبة وذلؾ يـو األحد الموا ؽ
 ( . 3بمدرج )

( االشتراؾ  ع ندوة عف التميفوف المحموؿ تحل عنواف " تصميـ عف تكنولوجيا االتصاالل وشبكال التميفوف 19)
 ـ .24/3/2447المحموؿ " وذلؾ يـو الث ثاء الموا ؽ 

ندسة والصناعة " ( التعاوف م  قسـ ىندسة اإللكترونيال الصناعية والتحكـ عمع عمؿ ميرجاف " ممتقع الي24)
تحل رعاية معالع السيد أ.د/ عباس الحفناوي وتـ ا تتاح المعر  العممع الدائـ لط   القسـ وتـ عر  

 ـ . 24/5/2447إلع  15/5المبتكرال والتجار  العممية مف تصميـ الط     ؿ الفترة مف 
 ـ . 23/5/2447عاء الموا ؽ ( األشراؼ عمع ندوة " الكيرباء الحاضر والمستقبؿ " وذلؾ يـو األرب21)
    حتػػى 2442( عضػػو جميػػ  نػػدوال ومػػؤتمرال مجمػػس  دمػػة المجتمػػ  وتنميػػة البيئػػة بالجامعػػة والكميػػال مػػف 22)

  .ـ31-7-2447
وال امس مف  2443سبتمبر  17-15( رئيس و د الكمية لحضور مؤتمرال تنمية الريؼ المصري ) الراب  مف 23)

رئيس ألحد جمسال  - ـ2447أكتوبر  25 -23المؤتمر السادس مف  و(  2445سبتمبر  27-29
 جامعة المنو ية  . –ـ بكمية ىندسة شبيف الكـو 2445المؤتمر ال امس 

 الم تمفة.( االشتراؾ  ع حضور الكثير مف المؤتمرال والندوال  ع عمـ الرياضيال  ع الجامعال المصرية 24)
 ـ .1988إلع 1983مرال والندوال بالمممكة العربية السعودية مف ( االشتراؾ  ع حضور الكثير مف المؤت25)
( رئيس و د كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ  ع الدورال اليندسية العربية المقامة بكمية اليندسة بشبيف الكوـ 26)

 والمقامة بصفة سنوية . 
 م. 2447-7-31 حتى  2442بالكمية ابتداء مف مارس  ع( اإلشراؼ عمع جمي  دورال الحاس  اآلل27)
 .  2445( حضور دورة تنمية القدرال عاـ 28)
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جامعة عيف شمس  –( اإلشراؼ عمع تنظيـ وتنسيؽ مؤتمرال اإلحصاء وعمـو الحاس  وتطبيقاتيا العممية 29)
 لجمسال المؤتمرال المقامة عمع صرح كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ . 

 الشكر والتقدٌر  

  والجامعة.( شيادال شكر وتقدير  ع سنوال م تمفة مف الكمية 1)
( شيادال شكر وتقػدير مػف كميػة العمػـو العربيػة واالجتماعيػة ببريػدة وجامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعود اإلسػ مية 2) 

      بالمممكة العربية السعودية . 

 النقابات والجمعٌات والنوادي 

 .( عضو جمعية الرياضيال المصرية 1)
 ( عضو نقابة العممييف .2)
 ( عضو وأميف صندوؽ نادي أعضاء ىيئة التدريس جامعة المنو ية .3)
 ( عضو عامؿ بنادي أصحا  الجياد بسموحة باإلسكندرية .   4)
 ( عضو بنادي سموحة الرياضع االجتماعع باإلسكندرية .5)
 ( عضو شر ع بنادي الشرطة بشبيف الكـو .6)
 لكشا ة .( عضو شر ع بنادي ا7)
 ( عضو شر ع بقرية  ينسيا بشبيف الكـو . 8)
 ( عضو بجمعية الشباف المسمميف بمنوؼ . 9)
 ( عضو بجمعية تحفيظ القرآف بمنوؼ .14)
 ( عضوية   رية بمركز الشبا  البحري باألنفوشع باإلسكندرية .11)
 ( عضوية   رية لمنادي العاـ لضباط الشرطة .     12)
 

 األبحاث الخاصة بسٌادته 

(1) Geometric interpretation of the curvature tensor of the manifold 
with non-linear connection. 

 ( خطًلالنحناء على عدٌد الطٌات الال الهندسى)المفهوم 
م 9171سثثثنة  - جامعثثثة المنصثثثورة - بمجلثثثة كلٌثثثة العلثثثوم (7)البحثثثن من ثثثور فثثثً العثثثدد 

 )م ترك(.
(2) On the solution of differential equations with small parameter in the 

higher derivatives. 

 تً تحتوي على بارامتر صغٌر فً الم تقات العلٌا(ال)حل المعادالت التفاضلٌة 
سثثنة  -اإلسثكندرٌة جامعثة  بمجلثة كلٌثة الهندسثثة (91) ( المجلثد9البحثن من ثور فثً العثثدد ) 

 )م ترك( . م 9191
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(3) Approximate methods for calculating the period of oscillations for 

the generalized lienard’s differential equations. 

 ( )الطرق التقرٌبٌة لحساب الزمن الدوري للذبذبات المتعلقة بمعادلة لٌنارد التفاضلٌة العامة
فً مجلثة البرتغثال للرٌاضثٌات  " 99ص  إلى 79ص  "من  (39) لبحن من ور فً العدد ا 

 (. )م ترك م 9191سنة  –
(4) Invariant Measures of A Discrete Dynamic System Using Computer 

simulation. 

 ) مقٌاس ثابت للمنظومة المٌكانٌكٌة ذات المتغٌر المنفصل باستخدام الحاسب اآللً (
 م9191سثثنة  – اإلسثثكندرٌةجامعثثة  –لهندسثثة اٌثثة بمجلثثة كل (19)بحثثن من ثثور فثثً العثثدد  

 )م ترك( .
 (5) On solution of some non-linear differential equations by proposed 
modified equivalent linearization and galerkin method “autonomous 
system”. 

فٌها طرق الخطٌة )حل بعض المعادالت التفاضلٌة الالخطٌة بطرٌقة مقترحة ٌستخدم 
 ( "الزمن صراحة  ىمعادالت ال تحو"المكافئة مع جالركٌن المعدلة 

م 9193سثنة  -اإلسثكندرٌة جامعثة  –بمجلثة كلٌثة الهندسثة  – (12البحن من ور فثً العثدد )
 )م ترك( .

(6) On solution of the differential equations for oscillator with cubic 
damping.                                                                                                            

 التكعٌبً ( اإلخماد)حل المعادلة التفاضلٌة للمتذبذبات ذات 
 االجتماعٌثةؤتمر الدولً العا ر لإلحصاء والحسابات العلمٌة والبحون البحن من ور فً الم

إلى  54من ص –م 9194إبرٌل سنة  91- مارس 21فً  – بجامعة عٌن  مس - والسكانٌة
 )م ترك( . 75ص 

(7) On solution of some non linear differential equations by proposed 
modified equivalent linearization and galerkin method “non- 
autonomous system”.                                                                                        

)حل بعض المعادالت التفاضلٌة الالخظٌة بطرٌقة مقترحة ٌستخدم فٌها طرق الخطٌة 
 ( ." الزمن صراحةمعادالت تحتوي على "المكافئة مع جالركٌن المعدلة 

 - 9194سثثنة – اإلسثثكندرٌة جامعثثة  –بمجلثثة كلٌثثة الهندسثثة  (13)البحثثن من ثثور بالعثثدد  
 )م ترك( . 

(8) Sur les oscillations transversales non-lineaires d’une pouter uniform. 
 )دراسة الذبذبات االستعراضٌة الالخطٌة لكمرة منتظمة بطرٌقة مقترحة (

 ، 95  سثنة –اإلسكندرٌة جامعة  - بمجلة كلٌة الهندسة ( 15،  14)البحن من ور فً العدد 
 )م ترك( .  م9197
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(9) The queue length in a queueing model with versatile markovian 
process. 

 نظام انتظار ذو عملٌة ماركوفٌة متغٌرة (  )
ص  " مثن   جامعثة طنطثا –)الجزء الثانً( بمجلة الثدلتا للعلثوم  (92) البحن من ور بالمجلد

 )م ترك( .   م9191سنة  – " 521إلى ص  499
(10) The dirichlet problem of laplace’s equation for an open-boundary. 

 )مسألة دٌرخلٌة الحدٌة لمعادلة البالس للسطوح المفتوحة فً الفراغ ( 
 - م9111سثنة  – مس  جامعة عٌن –بمجلة كلٌة الهندسة  (14/2)البحن من ور فً العدد 

 )م ترك( .
(11) On the solution of a non-linear differential equation for oscillator 

with particular damping. 

)حول حل معادلة تفاضلٌة غٌر خطٌة الخاصة بالمذبذب ذي القوى األولى والثالثة 
 التخمٌدٌة ( 

 إلثثى 29ص "مثثن    –بمجلثثة الثثدلتا للعلثثوم  –)الجثثزء األول (  (94) من ثثور بالمجلثثد البحثثن

 )م ترك( - م9119سنة  –جامعة طنطا  – " 33ص 
(12) Simultaneous combination response in a parametrically excited 

cantilever beam. 

تحت تأثٌر قوى )حل المعادالت التفاضلٌة الالخطٌة الناتجة من حركة كابولً 
 بارامترٌة مختلفة( 

 " المجلثد الثالثن مثن–بأمرٌكا   New - Orleansفً مدٌنة  AMSEالبحن من ور فً مؤتمر 
 .) م ترك ( 9119سنة "  21إلى ص  11ص 

(13) A comparative study for the different approaches of solving the 
generalized van der pol nonlinear differential equation. 

)حل المعادلة التفاضلٌة الغٌر خطٌة لفان در بول العامة بطرق مختلفة و المقارنة 
 بٌنهم(

البحثثن  أكادٌمٌثثةالرابثثع الثثدولى للمٌكانٌكثثا النظرٌثثة و التطبٌقٌثثة  المثثؤتمرالبحثثن من ثثور فثثً 
سثنة  نوفمبر( 7 – 4فً ) - " 932ص  إلى 924ص  "من  –العلمً و التكنولوجٌا بالقاهرة 

 . م )م ترك( 9119
(14) Effects of the different parameters on the system response of 

differential equations of a parametrically excited cantilever beam. 

)دراسة تأثٌر البارامترات المختلفة على نظام االستجابة للحلول الناتجة من المعادالت 
 خطٌة الناتجة من حركة كابولً تحت تأثٌر بعض القوى البارامترٌة( .الالالتفاضلٌة 

 ٌثةمالبحن من ور فً المؤتمر الدولً السابع ع ر لإلحصاء وعلوم الحاسثب وتطبٌقاتثا العل 
 – بجامعة عثٌن  ثمس - " 121ص  إلى 119ص  "من - )علوم الحاسب( بالمجلد السادس -

 رك( .)م ت - م9111سنة  إبرٌل(12 - 99) فً
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(15) An mspt of a parametricaly excited cantilever beam. 

)حل المعادالت التفاضلٌة الالخطٌة الناتجة من حركة قضٌب الكابولً تحت تأثٌر 
 (" زمن بطًء –زمن سرٌع  "قوى بارامترٌة باستخدام طرٌقة االضطراب 

الثى 191من ص  – 37البحن من ور فً مجلة الحاسبات والرٌاضٌات التطبٌقٌة فً المجلد 
 )م ترك( .  - م9112سنة  – North Holand فً 121ص 

(16) On solution of non-linear oscillations. 

 )حول حل المعادلة التفاضلٌة التذبذبٌة الالخطٌة ذو القوى التخمٌدٌة الثانٌة ( 
جامعثة المنوفٌثة   –البحن من ور فً المجلد السادس لمجلة كلٌة الهندسة اإللكترونٌثة بمنثوف 

 )منفرد( –م   9112ٌولٌو سنة  – 155الى ص  147من ص 
(17) The response and stability of the differential equations of a 

parametric excited cantilever beam due to single and multi 
external forces. 

)دراسة حل و استقرار المعادالت التفاضلٌة الالخطٌة الناتجة من الحركة اإلهتزازٌة 
 للكابولً تحت تأثٌر قوة بارامترٌة وحٌدة وأكثر من قوة ( 

بمجلة كلٌة الهندسة  – 279ص  إلى 221من ص  – 3العدد  19البحن من ور فً المجلد  
 )م ترك( . –م   9112سنة  –جامعة عٌن  مس  –

(18) Numerical solutions of potential type fredholm integral equation of 
the first kind. 

هولم التكاملٌة من النوع األول فً نظرٌة الجهد باستخدام  )الحل العددي لمعادلة فرٌد
 العناصر المحددة ( 

بمجلة كلٌة الهندسة اإللكترونٌة  – 241الى ص  241من ص  – 7البحن من ور فً العدد 
 )م ترك( . –  م 9113فً ٌناٌر  –جامعة المنوفٌة  –بمنوف 

(19) Approximate methods for solving the non-linear differential 
equation with small parameter. 

 بارا متر)الطرق التقرٌبٌة لحل المعادلة التفاضلٌة الالخطٌة المحتوٌة على 
 فً التفاضل األول والقوى الثالثة (  االضطراب

بمجلة كلٌة الهندسة اإللكترونٌة  – 995ص  إلى 915من ص  – 9البحن من ور فً العدد 
 )منفرد( .  م  9113فً ٌولٌو  –جامعة المنوفٌة  –بمنوف 

(20) Simultaneous resonance of parametrically excited non-linear two 
degree of freedom system.  

 )الرنٌن التزامنى لنظام بارامترى غٌر خطى مثار ذي درجتٌن من الحرٌة( 
جامعثثة  – العلثثومبمجلثثة كلٌثثة  – 5 1ص إلثثى 31مثثن ص  – 29 البحثثن من ثثور فثثً العثثدد 

 ( .م ترك) م  1111فً ٌولٌو  – أسٌوط
 
 
 

(21) Response of a parametrically excited system with quadratic and 
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cubic non-linearities. 

 )استجابة نظام بارامترى مثار ٌحتوى على معامالت غٌر خطٌة تربٌعٌة وتكعٌبٌة(
 بمجلة – 173 ص إلى 152من ص  – 7البحن من ور فً العدد 

         Journal of Mathematical & Computational Applications 
 ( .مشترك)  (م2002) 

(22) The response of one degree of freedom system with non-linearities 
to multi-frequency excitations. 

)استجابة نظام غٌر خطى ذي درجة واحدة من الحرٌة تحت تأثٌر قوى خارجٌة 
 متعددة( 

بمجلثثثثة كلٌثثثثة الهندسثثثثة  – 947ص  إلثثثثى 921مثثثثن ص  – 1العثثثثدد  البحثثثثن من ثثثثور فثثثثً 
 .( م ترك) م  1111فً ٌولٌو  –ٌة جامعة المنوف –اإللكترونٌة بمنوف 

(23) SUB-harmonic resonance of a post-buckled beam under parametric 
and external excitations. 

 منبعج تحت تأثٌر قوى ذاتٌة وتوافقٌة(  ) الحل فوق توافقً لقضٌب مثبت و
( مثن صثفحة 29/1مجلثد ) –جامعثة أسثٌوط  –المجلة العلمٌة بكلٌة العلثوم  فًالبحن من ور 

 م ترك . 1111دٌسمبر  فً 27 إلى  14
(24) Simultaneous resonance of non-linear spring pendulum system 

subjected to multi-excitation. 

 )الرنٌن اآلنً للبندول الزنبركى غٌر الخطى تحت تأثٌر إثارة متعددة(
 )م ترك( –م   1111  سنة –عة عٌن  مس جام –البحن من ور فً  مجلة كلٌة الهندسة  

(25) Stability and primary simultaneous resonance of harmonically 
excited non-linear spring pendulum system. 

  )االستقرار والرنٌن اآلبتدائى اآلنً للبندول الزنبركى تحت تغذٌة دورٌة(
دٌسثمبر     Journal of Applied Mathematical & Computationالبحثن من ثور فثً 

 (م ترك)  م 1112

(26) Response of a clamped buckled beam to harmonic excitation. 

( تجاوب قضٌب مثبت ومنبعج تحت تأثٌر قوة توافقٌة)  

م    1112دٌسثثثمبر   –جامعثثثة عثثثٌن  ثثثمس  –البحثثثن من ثثثور فثثثً  مجلثثثة كلٌثثثة الهندسثثثة  
 )م ترك(

(27) Orthogonal double covers of nnK ,  by the union of 4C  with 

connected 4nS . 

مع ال كل النجمً   4C) الغطاء العمودي المزدوج لأل كال الثنائٌة الكاملة باستخدام اتحاد 

4nS  ) 

بمجلثة كلٌثة الهندسثة اإللكترونٌثة  – 71ص  إلى 54من ص  – 9العدد  البحن من ور فً  
 .( م ترك) م  1114فً ٌولٌو  –جامعة المنوفٌة  –بمنوف 

(28) Generalization of the symmetric starter of the orthogonal double 
covers of the complete bipartite graph. 
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  ) تعمٌم المولد المتماثل  للغطاء  العمودي المزدوج لأل كال الثنائٌة الكاملة (   
بمجلثثثة كلٌثثثة الهندسثثثة  – 977ص  إلثثثى 979العثثثدد الثثثثانً مثثثن ص  البحثثثن من ثثثور فثثثً 

 .( م ترك) م  1115فً ٌولٌو  –جامعة المنوفٌة  –اإللكترونٌة بمنوف 
(29) On passive and active control of vibrating system.  

  ) فً التحكم السلبً واإلٌجابً للنظم المهتزة (
م مثن  1114بتثارٌ    99البحن من ور فً المجلثة الدولٌثة للرٌاضثٌات التطبٌقٌثة فثً العثدد 

 . 427 إلً  494صفحة 
International Journal of Applied Mathematics, 18(4), 2005, 515 – 537. 

(30) Comparison between passive and active control of a non – linear 
dynamical system. 

 ) المقارنة بٌن التحكم السلبً واإلٌجابً للنظم االخطٌة الدٌنامٌكٌة (
م مثثن صثثفحة 1115البحثثن من ثثور فثثً مجلثثة الرٌاضثثٌات التطبٌقٌثثة الصثثناعٌة بالٌابثثان فثثً 

 . 959إلً صفحة  921
Japan J. Indust. Appl. Math. , 23 (2006), 139 – 161. 

(31) 1:4 Internal resonance active absorber for non-linear vibrating 
system. 

 رنٌن داخلً ( 3:9) مخمد إٌجابً الهتزازات نظام غٌر خطً عند 
 البحن من ور فً مجلة 

International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 28 
No.1- 2006, 71- 84. 

 (32) Orthogonal double covers by symmetric starter function. 

 9جامعة عثٌن  ثمس وتثم ن ثر  فثً العثدد  –الن رة العلمٌة لكلٌة الهندسة  البحن من ور فً
   9الً ص  – 1من ص   .)م ترك( م 1111من الن رة الصادرة فً  هر ابرٌل 

(33) Suborthogonal double covers of the complete bipartite graph by  
        all spanning subgraphs with five edges. 

9جامعة عٌن  مس وتم ن ر  فً العدد –الن رة العلمٌة لكلٌة الهندسة  البحن من ور فً  

59الً ص – 99( من ص  مشترك) م 1111من الن رة الصادرة فً  هر ابرٌل    

(34) Orthogonal double covers of nnK ,  by infinite classes of disjoint 

unions of certain complete bipartite spanning subgraphs. 

 البحن من ور فً مجلة
 Advances in Research (2014), Vol. 2 (11): 596-604. 
(35) Orthogonal double cover of complete bipartite graph by disjoint 

union of complete bipartite graphs. 

: جامعة عٌن  مس –الن رة العلمٌة لكلٌة الهندسة مقبول للن ر فى  البحن  
     Ain Shams Engineering Journal (2015)   
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  الهندسثثة وكلٌثثات د مثثن الكتثثب والمثثذكرات الخاصثثة للسثثنوات المختلفثثة لطثثالب كلٌثثاتٌثثعدال
 على سبٌل المثال: العلوم وكلٌات التربٌة وكلٌات االقتصاد المنزلً وكلٌات التربٌة النوعٌة

 ( كتاب التفاضل والتكامل للسنوات األولً لجمٌع الكلٌات .9)
 ( كتاب الرٌاضٌات للفرقة األولً بكلٌات الهندسة والفرقة الثانٌة بكلٌات العلوم والتربٌة  1)
 ب الرٌاضٌات للفرقة الثانٌة بكلٌات الهندسة والفرقة الثالثة بكلٌات العلوم والتربٌة .( كتا2)
 ( كتاب الرٌاضٌات الهندسٌة للفرقة الثالثة )قسم تحكم( .3)
 ( كتاب فً األستاتٌكا لطالب الفرقة اإلعدادٌة وأولً بكلٌات العلوم والتربٌة  .4)
 عدادٌة وأولً بكلٌات العلوم والتربٌة  .( كتاب فً الدٌنامٌكا  لطالب الفرقة اإل5)
 ( مذكرات فً الهندسة التحلٌلٌة والجبر . 7)
( مذكرات فً الرٌاضٌات واإلحصاء لطالب الفرقة األولثً كلٌثات االقتصثاد المنزلثً و 9)

 التربٌة النوعٌة .
 ( مذكرات فً رٌاضٌات الحاسبات لطالب كلٌة التربٌة النوعٌة .  1)
 لبرمجة الخطٌة لطالب الفرقة الثانٌة بكلٌات االقتصاد  المنزلً .( مذكرات فً ا91)
 ( كتاب فً المعادالت التفاضلٌة وتحوٌالت البالس .99)
 ( كتاب فً تحلٌل المتجهات والدوال الخاصة والمعادالت التفاضلٌة الجزئٌة .91)
ئٌثثة والثالثٌثثة ( كتثثاب فثثً المتسلسثثالت الالنهائٌثثة والهندسثثة الفراغٌثثة والتكثثامالت الثنا92)

 والخطٌة وتطبٌقاتهم .
 ( كتاب فً التحلٌل العددي .  93)
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