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 بسم هللا الرحمن الرحيم

C.V. السيرة الذاتية    

 

 أشرف صالح الدين محمد زين الدين/ الدكتوراألستاذ 

 -كليتتة الدندستتة بشتتبين الكتتوم-بقستتم الدندستتة الكدربيتتة اإللكترونيتتا أستتتاذ 

 مصر  –جامعة المنوفية 
e-mail:ashrafzeineldin2002@yahoo.com            

Tel. Home:   048-2229875       Tel. Work:  048-2220395          

Mobile:01005153209 

 

 عامةبيانات : أوال
  

 :الدرجات العلمية -1

 0(ممتاز مع مرتبة الشرف)م 1891دورمايو: مصر،  تاريخ -جامعة المنوفية : هندسة بكالوريوس -

 0م1899فبراير  6: مصر،  تاريخ -جامعة المنوفية :   هندسة فى ال ماجستير -

 0م 1881أول إبريل : فرنسا، تاريخ-نانسى-المعهد  القومى التكنولوجى باللورين: دكتوراة -

 :التاريخ الوظيفى -1

 0م 1/1/1891جامعة المنوفية، تاريخ /كلية الهندسة بشبين الكوم: معيد -

 0م 10/4/1899جامعة المنوفية، تاريخ /شبين الكومكلية الهندسة ب:  مدرس مساعد-

  0م 4/6/1884جامعة المنوفية، تاريخ /كلية الهندسة بشبين الكوم:  مدرس -

 .م1000/ 16/11 جامعة المنوفية، تاريخ/كلية الهندسة بشبين الكوم :أستاذ مساعد-

 م19/6/1006جامعة المنوفية، تاريخ /كلية الهندسة بشبين الكوم: أستاذ -

 القوىإلكترونات : التخصص الدقيقالهندسة الكهربية                     : التخصص العام 
   

 :الوظائف األخرى واإلعارات واإلنتداب الكامل والمهام الخاصة -1

 (م  1891يوليو  11-11)مهمة علمية لحضور الدورة الدولية فى تطبيقات الكمبيوتر فى اإلدارة بجامعة بتراس باليونان 

   (1881إبريل -1880سبتمبر )مهمة علمية للحصول على درجة الدكتوراة من فرنسا 

  مشرف علمى على إدارة التدريب على الحاسب اآللى باإلدارة العامة لمركز المعلومات بجامعة المنوفية خالل الفترة من

 1002ديسمبر  12وحتى  1001يولية  11

 1011مارس14وحتى  1006يولية  12ة من مشرف على مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفي 

  1014أغسطس11وحتى  1011منذ سبتمبر ( إنتداب كامل)عميد معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس. 

  وحتى اآلن 1014ديسمبر  4وكيل كلية الهندسة بشبين الكوم لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ. 
 

 : ررسالة الماجستي-

 التحكم بالميكروبروسيسور فى التعديل النبضى للحصول على تيار متغير: الةعنوان الرس-

"Microprocessor's control PWM  inverters" 
 1899فبراير  6: تاريخ الحصول عليها-المنوفية         : من جامعة-
 

 : رسالة الدكتوراة-

 أمثلة حقيقية: من أجل التحكم الرقمى لآلالت الكهربيةمقارنة بين التركيب البنائى للحاسبات الدقيقة : عنوان الرسالة -
"Conparaison d'architecture pour la commande des machines électriques: exemples de rélisaton" 

 0م 1881أول إبريل : تاريخ الحصول عليها- نانسى بفرنسا  -باللورين  القومى التكنولوجى المعهد من -
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 الخاصة ألبحاث العلميةقائمة با:  ثانيا

 أشرف صالح الدين محمد زين الدين/ كتوردبالسيد األستاذ ال 

 بقسم الهندسة الكهربيةإلكترونيات القوى  أستاذ 

 والمنشورة فى مجالت ومؤتمرات علمية محلية ودولية
 

[1] A.S.ZEIN EL DIN, A.A.MOHAMED, A.AZZAM, "Induction Motors Operating From PWM 

Inverter", proceedings intern, AMSE Press. <<Modelling&Simulation>>, Istanbul (Turkey), June 

29-July 1, 1988,  AMSE press, vol. 2 c, pp.51-62 

 

[2]A.S.ZEIN EL DIN,  A.AZZAM, K.El BEDWEHI, "Digital Simulation of Linear 

Frequency Variation Induction Motor Fed by Sinusoidal Wave Speed Control by Using 

Microprocessor Technique", proceedings intern, AMSE Press. <<Modelling & Simulation>>, 

Istanbul (Turkey), June 29- July 1, 1988, AMSE press, vol. 2 c, pp.63-71 

 

[3] A.S.ZEIN EL DIN,  A.AZZAM, K.El BEDWEHI, "Speed Control of 3-phase Induction Motor 

Fed by Regular Symmetric PWM Inverter and Linear Frequency Variation", proceedings intern, 

AMSE Press. <<Modelling&Simulation>>, Istanbul (Turkey), June 29-July 1, 1988, AMSE press, 

vol. 2c, p.73-87 

 

[4] A.S.ZEIN EL DIN,  A.AZZAM, K.El BEDWEHI, "Digital Simulation of 3-phase Induction 

Motor Fed by Regular Symmetric PWM Inverter", Proceedings Intern, AMSE Conf. 

<<Modelling&Simulation>>, Istanbul (Turkey), June 29-July 1, 1988, AMSE press, vol. 2c, pp.89-

98 

[5] A.S.ZEIN EL DIN,  A.AZZAM, A.EL HEFNAWY, "Simulation of Microprocessor Closed 

Control of Induction Motor Fed by Optimum PWM Inverter Drives", proceedings Intern, AMSE 

Confer. <<signals&systems>>, Rabat (Morocco), April 9-11, 1990, vol. 2, pp.77-96 
 

[6] A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, B.MAZARY, P.MALEUS, "Comparaison d'Architectures Pour 

La Commande d'un Cycloconvertisseur", SEE, Journees d'Etudes, 21-22 Octobre 1992 à SUPELEC 

à Metz, France, pp.53-61 
 

[7]  A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, S.A.MAHMOUD, "Digital Closed Loop Control of d-c Motor 

Fed by d-c to d-c Chopper Using Microcontroller and ASIC Circuits", IFAC/ IMACS/ IEEE/ 

IUTAM Workshop on Motion Control for Intelligent Automation, Peurga, Italy, October 27-

29,1992, pp.II_129-II_134 

[8] A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, S.A.MAHMOUD, "32 Bits High Performance Single Chip 

Microcontroller MC68332 for the Control of Cycloconverter", IEE, EPE, 5th European  Conference 

on  Power Electronics, Brighton, Volume 4.,1993, pp.53-58. 
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[9] A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, S.A.MAHMOUD, "A Classification and Comparison of 

Microprocessors, Microcontrollers, DSP, RISC, Transputers and ASIC", AEIC'93, Al-AZHAR 

Engineering, Egypt,Third International Conference, December 18-21,1993, pp.1-12. 

 

[10A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, S.A.MAHMOUD, "Digital Simulation of Optimum PWM 

Inverter Control Asynchronous Motor", Menoufiya University,  Faculty of Enginnering, Shebin El-

kom, Engineering Research Bulletin, Vol. 17, Part  1, 1994, pp.153-170. 

 

[11] A.S.ZEIN EL DIN, S.A.MAHMOUD, "Efficient Microcontroller-Based Cycloconverter Control 

for Universal Motor", IECON'94, 20th International Conference on Industrial Elecronics,  Control 

and Instrumentation, Bologna, Italy, September 5-9, 1994., pp.532-535. 

 

[12] A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, S.A.MAHMOUD, "High Performance Single Chip 

Microcontroller MC68332 in the Application of cycloconverter Control", IASTED, Computer 

Applications in Industry, Cairo, Egypt, December 26-29, 1994, pp.417-420. 

 

[13]A.S.ZEIN EL DIN, S.A.MAHMOUD, "Study of Low Harmonic Cycloconverter fed Single Phase 

Induction Motor", Third International Conference on Artificial Intelligence Applications, Cairo, 

Egypt, January 4-7, 1995, pp.430-441 

 

[14] A.S.ZEIN EL DIN, J.F.AUBRY, "High Performance ASIC Circuit for a Three-Phase Controlled 

Bridge fed Static or Dynamic Load",EPE Journal,Vol.5,no.1,March 1995, pp.19-22. 
 

[15]A.S.ZEIN EL DIN and A.E.LASHINE, "Microprocessor-Controlled Voltage Stablizer", 

ISIE'95, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Athens, Greece, July 10-14 1995, 

vol. 2, pp.855-860. 

 

[16]A.S.ZEIN EL DIN, A.A.MOHAMED, A.E.AZZAM and m.A.BISHER, "A Microprocessor 

High Resolution Rotor Position Sensor", Egypt, MEPCON'96, January 3-5, 1996, pp.367-371. 

 

[17]A.S.ZEIN EL DIN, M.E.EL-SHEBINY, M.M.KHATER, "Microcomputer-Controlled Universal 

Motor", Engineering Research Bulletin, ISSN 1110-1180, Menoufiya University, Faculty of 

Engineering, Shebin El-Kom, Egypt,Volume19,Number2,May-June1996,pp.157-167. 

 

[18]A.S.ZEIN EL DIN, "High Performance PLC Controlled Stepper Motors in Robot Manipulator", 

IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE’96, Warsaw, Poland, June 17-20, 

1996, pp.974-978. 

 

 [19]A.S.ZEIN EL DIN, M.A.EL-FARMAWY, "Classification, Analysis, Problems and Solutions of 

Robots", Fifth International Conference on Artificial Intelligence  Applications ICAIA'97, Cairo, 

Egypt, February 27- March 3, 1997, pp.214-222 

 

[20]A.S.ZEIN EL DIN, M.E.EL-SHEBINY, "Microprocessor-Based Closed Loop Current Control of 

Universal Motor",ICEC's 97,IEEE,Cairo,Egypt, December 15-18,1997, pp.583-587. 
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[21]A.S.ZEIN EL DIN, S.A.MAHMOUD and A.GHAZY, "A Novel Uninterruptible Power Supply 

(UPS) Controlled by Programmed Logic Controller (PLC)", ICEC's 97, IEEE, Cairo, Egypt, 

December 15-18, 1997, pp.215-219 

 

[22]A.S.ZEIN EL DIN, "A Microprocessor-Controlled of an Ac Chopper for Speed Control of 

Universal Motor", Engineering Research Bulletin, ISSN 1110-1180, Menoufiya University, Faculty 

of Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, Volume 21, Number 1, Jan.-Feb. 1998, pp.93-105. 

 

[23]A.S.ZEIN EL DIN, S.S.SHOKRALLA and A.E.LASHINE, "Improvement of  Starting 

Characteristic and Speed Control of 3-phase Induction Motor Using Microprocessor", Electric 

Machines and Power Systems, Volume 26, Number 3, April 1998, pp. 265-276  

 

[24]A.S.ZEIN EL DIN and A.E.EL-SABBE and S.A.MAHMOUD, "PLC-Based Control of UPS", 

PEMC'98, 8 th International Power Electronics & Motion Control Conference, EPE, Prague, Czech 

Republic, 8-10 September, 1998, pp. 8-1 to 8-6.  

 

[25]A.S.ZEIN EL DIN and A.E.EL-SABBE, "A Novel AC Voltage Regulator", IECON98, 24 th 

Annual conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Aachen-Germany, Volume 2/4 , 

August 31-September 4, 1998, pp.607-611 

 

[26]A.S.ZEIN EL DIN, A.E.EL-SABBE, "Speed Control of a Single-Phase Induction Motor 

Employing AC Chopper", Sixth International  Middle East Power Systems Conference  

(MEPCON'98), December  15-17, 1998, Mansoura, Egypt, vol. 1, pp.593-598. 

 

[27]A.S.ZEIN EL DIN, A.E.EL-SABBE, "A Novel Speed Control Technique for Single-Phase 

Induction Motor", Engineering Research Bulletin, ISSN 1110-1180, Menoufiya University, Faculty 

of Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, Vol. 22, Number 1, January  1999, pp.21-28. 

 

[28]A.S.ZEIN EL DIN, M.EL-Farmawy, "Study of Stepper Motor Performance in a Five-Axis 

Robot", 8 th International Conference on Artifical Intelligence Applications ICAIA'2000, Cairo 

International Conference center, cairo, Egypt, February 3-6, 2000, pp. 123-133 

 

[29]A.S.ZEIN EL DIN, "Microcomuter-Based Hysteresis Speed Control of Three-Phase Induction 

Motor", Seventh International Middle-East  Power Systems Conference (MEPCON'2000), Ain 

Shams Univeristy, Cairo, Egypt, Vol.1, March 28-30, 2000,  pp.99-106. 

  

 [30]E.S.Abdin, A.S.ZEIN EL DIN, M.T. Saidahmed and A.M. Hammad, “Modelling and Control of an 

Isolated Diesel Generating Unit”,  Engineering Research Journal, Minoufiya University, Faculty of 

Engineering, Shebin El-kom, Egypt, ISSN 1110-1180, Vol.24, No.1, 2001  
 

[31] A.E.EL-SABBE and A.S.ZEIN EL DIN, “A Modified Single to Three Phase Converter Fed Three-

Phase Induction Motor”, MEPCON’2001, IEEE, Helwan University, Egypt,  December 29-31, 2001 

 

[32]A.S.ZEIN EL DIN and A.E.EL-SABBE, “Induction Generator Output Voltage and Frequency 

Stabilization”, EPE-PEMC2002,  Croatia, September 9-11, 2002 

 

[33]ASHRAF S. ZEIN EL-DIN, ZEYAD M. REZK  and  ADEL S. ABD EL-GHAFAR, “Comparison of 

different motor types and control methods for electric car application”,   AECV2003, France, 2-5 June 

2003 
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 [34] A.E.EL-SABBE and A.S.ZEIN EL DIN,  “Rotor Impedance Control of Three-Phase Induction Motor 

Using Mosfets”,  EPE2003, France, September 2-4, 2003 
 
 [35] A.S.ZEIN EL DIN and A.E.EL-SABBE,  "Closed Loop Control  of  three-phase Induction Motor fed 

by an Inverter with variable Controlled D-C Voltage", Engineering Research Journal (ERJ), Minoufiya 

University, Faculty of Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, ISSN 1110-1180, Volume 28, Number 1, 

pp.27-38, January 2005 
 
[36]  Adel A. abou El Ela, A.S.ZEIN EL DIN, and Sh.R.Spea, "Multi-Objective Genetic Algorithm for 

Optimal Line Switching Reconfiguration in Power System", The tenth International Middle East Power 

Systems Conference (MEPCON'2005), Port Said, Egypt, Volume 2, pp.711-723, December 13-15, 

2005. 
 
 [37]A.S.ZEIN EL DIN, " PLC-Based Speed Control of DC Motor", Engineering Research Journal (ERJ), 

Minoufiya University, Faculty of Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, ISSN 1110-1180, Volume 29  , 

Number 1  , pp. 9-19, January 2006   
 
[38]A.S.ZEIN EL DIN, "Novel Techniques to Control of Cuk-Converter fed DC Motor", Minoufiya 

University, Faculty of Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, ISSN 1110-1180, Volume 29  , Number 1  , 

pp. 33-45, January 2006   
 
[39] A.S.ZEIN EL DIN, "Modeling and Implementation of Robot Based Control by using Programmable 

Logic Controller", International Journal: World Scientific and Engineering Academy and Society 

(WSEAS) Transactions on POWER SYSTEMS, http://www.wseas.org, Issue 3, Volume 1, pp.651-660, 

March 2006 
 

[40]  Adel A. abou El Ela, A.S.ZEIN EL DIN, and Sh.R.Spea, " Optimal load shedding in power systems 

", The eleventh International Middle East Power Systems Conference (MEPCON'2006), Egypt, Volume 

2, pp.568-575, December 19-21, 2006. 
 

[41]  Adel A. abou El Ela, A.S.ZEIN EL DIN, and Sh.R.Spea, " Multi-objective genetic algorithm to 

improve the power system operation using distributed generation  ", The eleventh International Middle 

East Power Systems Conference (MEPCON'2006), Egypt, Volume 2, pp.612-619, December 19-21, 

2006. 
 
[42]  Adel A. abou El Ela, A.S.ZEIN EL DIN, and Sh.R.Spea, " Optimal corrective actions for power 

systems using multiobjective genetic algorithms", International Universities Power Engineering 

Conference - UPEC 2007, pp.365-376, Septemper 4-6, 2007. 
 

 [43] A.S.ZEIN EL DIN, "Closed Loop PLC Control of Electric Vehicle", 13
th

 International Research/ 

Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and associated Technology", TMT2009, 

Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009 . 
 
 [44] Arafa Sayed Mohamed Mansour, Mohamed S. Zaky, Ashraf  ZEIN EL DIN and Hussain A.Yassain, 

“Control of a Movable Robot Using PLC”, MEPCON’09, 13 th International Middle East Power   

Systems Conference, Assiut, Egypt ,December 20-23, 2009. 
 
[45] Arafa S. Mohamed, Mohamed S. Zaky, Ashraf  ZEIN EL DIN and Hussain A.Yassain, “Comparative 

Study of Sensorless Control Methods of PMSM Drives”, Innovative Systems Design and Engineering, 

(WWW.iiste.org), ISSN 2222-1727, Vol.2, No.5, 2011. 
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[46] Arafa Sayed Mohamed Mansour, Mohamed S. Zaky, Ashraf  ZEIN EL DIN and Hussain A.Yassain, 

“Fault-Diagnosis and Tolerant of A Three-Phase Induction Motor Field-Oriented Control Drive 

System”, MEPCON’2012, 15 th International Middle East Power   Systems Conference, Alexandria, 

Egypt, December 23-25, 2012. 

 

 [47] Arafa S. Mohamed, Mohamed S. Zaky, and  Ashraf  ZEIN EL DIN, “On-Line Fault Detection and 

Localization in Three-Phase Induction Motor Drive Systems”, Minoufiya University, Faculty of 

Engineering, Shebin El-Kom, Egypt, ISSN 1110-1180, Volume 36  , Number 1  , pp. 9-16, January 

2013 . 

 

[48] Arafa S. Mohamed, Mohamed S. Zaky, and  Ashraf  ZEIN EL DIN, “Fault Diagnosis of a Three-

Phase Induction Motor Drive System”, 1
st
 International Conference on Electrical and Computer 

Engineering (ICECE), Benghazi, Libya, March 26-28, 2013   

 

[49] Ashraf Salah El Din Zein El Din, Adel Shebl Abdel Ghafar, " Control of Electric Vehicle Using 

Digital Signal Controller", 17th International Research/ Expert Conference "Trends in the Development 

of Machinery and associated Technology", TMT2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013. 

 

[50] Arafa S. Mohamed, Mohamed S. Zaky, and  Ashraf  ZEIN EL DIN, “Open-Circuit Faults Diagnosis 

in VSI-Fed Three-Phase Induction Motor”,  MEPCON’2014, 16 th International Middle East Power   

Systems Conference, Cairo, Egypt, December 23-25, 2014. 

 

[51]Arafa S. Mohamed, Haitham Z. Azazy and Ashraf S. Zein El Din, "Real-Time Detection and 

Fault-Tolerant Control in Three-Phase Induction Motor Drives", 1st International Workshop 
on Mechatronics Education, Taif University, Taif, Saudi Arabia,  pp. 85-95, March 8-10, 2015. 
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 بيان بالمؤتمرا  العلمية التى شارك فيدا: ثالثا

 صالح الدين محمد زين الدين أشرف/ السيد األستاذ الدكتور

  

 اسم المؤتمر م
نوع 

 المشاركة
 مكان المؤتمر وفترة إنعقاده

 أبحاث AMSE 3المؤتمر الدولى  1
 تركيا –إستنبول مدينة 
 8211يوليو  4:يونيو 92

 بحث واحد AMSEالمؤتمر الدولى  2
 المغرب -الرباط مدينة 
 8211إبريل  88:2

 ث واحدبح مؤتمر الهندسة الكهربية 3
 فرنسا -متز  مدينة
 8229أكتوبر  99:98

4 
المؤتمرالدولى للتحكم فى الحاكمات الذكية 

IFAC/IMAC/IEEE/IUTAM 
 بحث واحد

   إيطاليا   -مدينة بيروجيا
 8229أكتوبر  92:92 

5 
 المؤتمر الدولى الخامس فى إلكترونيات القوى

EPE'93/IEE 
 بحث واحد

  المملكة المتحدة -مدينة بريتون
 8221سبتمبر 82:84 

6 
المؤتمر الدولى الثالث فى األنظمة وهندسة 

 AEIC'93 الكمبيوتر
 بحث واحد

 مصر-مدينة القاهرة
 8221ديسمبر  98:81

7 
 المؤتمر الدولى فى اإللكترونيات

 IECON'94الصناعية
 بحث واحد

 إيطاليا-ايبولونمدينة 
 8224سبتمبر  2:9

8 
 نياتالمؤتمر الدولى األول لإللكترو

 ICEC's/IEEEوالدوائروالنظم 
 بحث واحد

 مصر-القاهرةمدينة 
 8224ديسمبر  99:82

9 
المؤتمر الدولى فى تطبيقات الكمبيوتر فى الصناعة 

IASTED 
 بحث واحد

 مصر-القاهرةمدينة 
 8224ديسمبر  92:92

11 
المؤتمر الدولى الثالث فى تطبيقات الذكاء 

 ICAIA'95 -اإلصطناعى
 بحث واحد

 مصر-القاهرةة مدين
 8229يناير  2:4

11 
المؤتمر الدولى فى اإللكترونيات الصناعية 

IEEE/ISIE'95 
 بحث واحد

 اليونان-أثينامدينة 
 8229يوليو  84:81

12 
المؤتمر الدولى الرابع  ألنظمة القوى الكهربية 

 MEPCON'96 بالشرق األوسط
 بحث واحد

 مصر -األقصرمدينة 
 8222يناير  2:1 

13 
 تمر الدولى فى اإللكترونياتالمؤ

     ISIE'96الصناعية
 بحث واحد

 بولندا –وارسو مدينة 
 8222يونيو  91:82

14 
التعليم العالى فى مصر وتحديات القرن مؤتمر 

98 
عضو اللجنة 

 المنظمة
الجهاز المركزى للتنظيم  -مركز إعداد القادة

 8222مايو  98-91، القاهرة –واإلدارة 

15 
الذكاء  لى الخامس  فى تطبيقاتالمؤتمر الدو

 ICAIA'97اإلصطناعى 
 بحث واحد

 مصر-القاهرةمدينة 
 8222مارس  1: فبراير 92

16 
 المؤتمرالدولى الرابع لإللكترونيات

 ICEC's/IEEEوالدوائروالنظم 
 بحث واحد

 مصر-القاهرةمدينة 
 8222ديسمبر  81:89

17 
القوى  المؤتمر الدولى الثامن فى إلكترونيات

PEMC'98 
 بحث واحد

 التشيك جمهورية-براغمدينة 
 8221سبتمبر  81:1

18 
 المؤتمر الدولى الرابع والعشرون فى

 IECON'98اإللكترونيات الصناعية 
 بحث واحد

 ألمانيا -آخنمدينة 
 8221سبتمبر  4: أغسطس  18

19 
الكهربية  المؤتمر الدولى السادس ألنظمة القوى

 MEPCON'98بالشرق األوسط 
 واحدبحث 

 مصر – المنصورةمدينة 
 8221ديسمبر  82:89
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21 
 المؤتمر الثانى لتمية الريف المصرى

 

+ بحث واحد

عضو اللجنة 

 المنظمة

 مصر -كلية الهندسة بشبين الكوم
 8222إبريل  92:92

21 
وتطبيقاتها  المؤتمر الدولى فى إلكترونيات القوى

EPE'99 
 بحث واحد

 سويسرا –مدينة لوزان 
 8222ر سبتمب 2:2

22 
 المؤتمر الدولى الثامن  فى تطبيقا  الذكاء

 ICAIA'2000اإلصطناعى 
 بحث واحد

 مصر-القاهرةمدينة 
 9111فبراير 2:1

23 
المؤتمر الدولى السابع ألنظمة القوى الكهربية 

 MEPCON'2000 بالشرق األوسط
 بحث واحد

 11:91القاهرة   -جامعة عين شمس 
 9111مارس  

24 
ألنظمة القوى الكهربية الثامن لى المؤتمر الدو

 MEPCON'2001 بالشرق األوسط
 بحث واحد

 القاهرة–جامعة حلوان 
 9118ديسمبر  18:92

 لتمية الريف المصرى لثالمؤتمر الثا 25

بحث واحد 

عضو +

اللجنة 

 المنظمة

 94:99مصر  - كلية الهندسة بشبين الكوم
 9118 سبتمبر

26 
لمعلومات نظم ا)المؤتمر الدولى األول فى 

 (والحاسبات الذكية
 عضو وفد

، جامعة عين شمس-كلية الحاسبات والمعلومات
 9119يونية  92:94

27 
-EPEالمؤتمر الدولى إللكترونيات القوى 

PEMC2002 
 بحث واحد

 كرواتيا
 9119سبتمبر  88:2

28 
 All Electricالمؤتمر الدولى الخامس فى 

Combat Vehicle (AECV2003) 
 بحث واحد

 بفرنسا –نة أنجيرز مدي
 9111يونية  9:9

29 
المؤتمر الدولى فى إلكترونيات القوى وتطبيقاتها 

EPE'2003 
 بحث واحد

 سويسرا -مدينة لوزان 
 9111 سبتمبر   4:9

31 
ألنظمة القوى الكهربية التاسع المؤتمر الدولى 

 MEPCON'2003بالشرق األوسط 
عضو اللجنة 

 المنظمة

 مصر-جامعة المنوفية
 9111ديسمبر 81:82

 مية الريف المصرىنلت رابعالمؤتمر ال   31
عضو اللجنة 

بح+المنظمة

 ثان

 مصر-كلية الهندسة بشبين الكوم
 9111 سبتمبر 82:89 

 مية الريف المصرىنلت خامسالمؤتمرال 32
عضو اللجنة 

بح+المنظمة

 ثان

 مصر-كلية الهندسة بشبين الكوم
 9119 سبتمبر 92:92 

33 
ألنظمة القوى الكهربية عاشر الى المؤتمر الدول

 MEPCON'2005بالشرق األوسط 
 بحث واحد

 مضر-كلية الهندسة ببورسعيد
 9119ديسمبر89:81

34 
ألنظمة القوى حادى عشر الالمؤتمر الدولى 

 MEPCON'2006الكهربية بالشرق األوسط 
 بحثان

 مصر
 9112ديسمبر98:82

 مية الريف المصرىنلت سادسالمؤتمرال 35
لجنة عضو ال

 التحضيرية

 مصر-كلية الهندسة بشبين الكوم
 9112 أكتوبر 99:91 

36 

المؤتمر العالمى حول المعامل التعليمية 
نحو اإلستفادة المثلى من األمكانات )الهندسية 

 (والتطوير لألفضل
 بحث واحد

الجماهيرية  –بنى غازى -جامعة قاريونس
 العظمى الليبية

 9111إبريل 91-11

 مية الريف المصرىنلت ابعسالمؤتمرال 37
عضو اللجنة 

 التحضيرية

 مصر -كلية الهندسة بشبين الكوم
 9112 أكتوبر 89:82

 9112أكتوبر 98:82تونس  –الحمامات  بحث واحد المؤتمر الدولى الثالث عشر للبحث والخبرة 38



 9 

39 

ألنظمة القوى الكهربية  ثالث عشرالالمؤتمر الدولى 
 بالشرق األوسط

MEPCON'09 
 انحثب

  -جامعة أسيوط مصر-كلية الهندسة

 9112ديسمبر 99:91

 عضو وفد مؤتمر دلتا النيل األول عن محاصيل التصدير  41
 كلية الزراعة بشبين الكوم

 9181مارس18:11 

41 
ألنظمة القوى  خامس عشرالمؤتمر الدولى ال

 MEPCON'2012 الكهربية بالشرق األوسط
 بحث واحد

 99:91  - سكندريةاإلجامعة -كلية الهندسة
 9189  ديسمبر

 مية الريف المصرىنلت ثامنالمؤتمرال 42
عضو اللجنة 

 التحضيرية

 مصر -كلية الهندسة بشبين الكوم
 9189 أكتوبر 99:91

 9181سبتمبر88:81-تركيا  –إستنبول  بحث واحد المؤتمر الدولى السابع عشر للبحث والخبرة 43

44 
ظمة القوى ألن عشر سادسالمؤتمر الدولى ال

 MEPCON'2014 الكهربية بالشرق األوسط
 بحث واحد

-99-91 -جامعة عين شمس-كلية الهندسة
 9184ديسمبر

45 
مؤتمر واحتفالية قطاع التعليم العالى بالهيئة 
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 حضور
-جامعة القاهرة-قاعة االحتفاالت الكبرى

 9189مايو99

 

 أشرف صالح الدين محمد زين الدين/ د.أائل العلمية التى اشرف عليدا قائمة الرس: ارابع
 

 تاريخ القيد للطالب الرسالة إسم الطالب م
الجامعة /الكلية

 المسجل بها
 الحالة

 8224أكتوبر  ماجستير زياد محمد رزق 1
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 تمت المناقشة
 8221أكتوبر  82

 8221أكتوبر  يرماجست عادل محمد حماد 1
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 تمت المناقشة
 9118أغسطس  2

 8229فبراير  4 دكتوراة مجاهد عبدالعزيز الفرماوى 1
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 تمت المناقشة
 9111نوفمبر  82

 9111يناير  8 دكتوراة زياد محمد رزق 4
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

قشة فى تمت المنا
 9189مايو91

 9114أكتوبر  ماجستير شيماء رباح عبدالعزيز سبيع 2
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

تمت المناقشة 
 9112أغسطس

 9111أكتوبر  ماجستير عالء جمال عبدالستار  6
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 الرسالة فى االعداد

 9114أكتوبر ماجستير هبة عالء محمد رجب 1
 –ة الهندسة كلي

 جامعة طنطا
 تمت المناقشة

 9112يولية 

 9112أكتوبر  ماجستير عرفة سيد محمد منصور 9
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 فى مناقشة التمت 
 9181يناير 

 9111ديسمبر82 ماجستير آيات عبدالرؤوف النادى حسن 8
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 الرسالة فى االعداد

 9188أكتوبر  دكتوراة سيد محمد منصورعرفة  10
 –كلية الهندسة 
 جامعة المنوفية

 تمت المناقشة
 9184إبريل  82   
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 أشرف صالح الدين محمد زين الدين/  .د.أالسيد  مشاريع التطوير التى شارك فيدا: اخامس

 

 بكلية الدندسة ميكنة نظام شئون الطالب: المشروع األول
 وحدة تنسيق العالقات الخارجية –ألعلى للجامعات المجلس ا: مصدر التمويل

Supreme Council Of Universities 

Foreign Relations Co-Operation Unit (FRCU) 

 :فريق العمل 
 إبراهيم زكريا مرسى./د.أ                         عباس على الحفناوى./ د.أ
 أشرف صالح الدين محمد زين الدين./د.أ                            عطية السباعى عزام./د
 

 :الددف من المشروع
ميكنة العمل فى مجال شئون الطالب من خالل تصميم برنامج بإستخدام الحاسب اآللى يقوم بتسجيل جميع 
البيانات الحاصة بطالب الكلية الشخصية وكذلك نتائج إمتحانات ويمكن البحث داخل البرنامج للحصول 

 .إلخ -----الطالب المطلوبين للتجنيد، أوائل الطالب فى كل قسم على نتائج مثل أسماء 
 

 :دور المتقدم فى المشروع

 .وتدريب العاملين بشئون الطالب على إستخدام البرنامج   +Dbase IIIتصميم البرنامج بلغة
 

 1991 -1989:فترة تنفيذ المشروع
 

 الدندسةبكلية  مشروع تطوير معمل نظم التحكم اآللى: المشروع الثانى
  World Bank Loan No. 3137-EGT:   رقم المشروع    ومصدر تمويله 

 

 :فريق العمل بالمشروع
 عز الدين شعبان عابدين.د.محمد طلعت فهيم                                      أ. د.أ

    لدينأشرف صالح الدين زين ا.د.أمصطفى السيد عبدالكريم                               .د.أ
 فهمى محمدى الخولى                                  .د.علوى عيسى الخولى                                   أ.د.أ
 عبدالحميد محمد عبدالحميد.د
 

 :الددف من المشروع 
شراءأجهزة ومعدات حديثة تساهم فى تطوير العملية التعليمية بمعمل التحكم اآللى بقسم الهندسة 

و     PLCsكهربية بكلية الهندسة بشبين الكوم مثل أجهزة الحاكم المنطقى المبرمج ال

Microprocessors Kits وPWM-Control System Kit . 
 

 :دور المتقدم فى المشروع
المشاركة فى وضع المواصفات لألجهزة والمعدات المطلوبة لتطوير معمل التحكم اآللى وكذلك 

 .الخاصة بمعمل التحكمفحص لهذه األجهزة، وإعداد عدد من التجارب المشاركة فى لجان البت وال
 

  1997: فترة تنفيذ المشروع
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 إنشاء شبكة الربط والمعلوما  بجامعة المنوفية: المشروع الثالث

 فريق العمل الفنى بالمشروع

 إبراهيم زكريا مرسى.د.أ-9    حسام الدين حسين أحمد       .د.أ-1

 ماهر عبدالعزيز الغتمى.د-9    إيهاب عزيز خليل.د-4  لدين زين الدين أشرف صالح ا.د.أ-1
 

 :الددف من المشروع
وله فروع بجميع كليات ( مركز رئيسى)إنشاء شبكة ربط ومعلومات ألجهزة الحاسب بإدارة جامعة المنوفية 
ى تطوير البحث العلمى لتساهم ف( اإلنترنت)ومعاهد الجامعة وتتصل هذه الشبكة بالشبكة الدولية للمعلومات 

من خالل إستخدامها للحصول على أبحاث علمية فى شتى المجاالت التى تساعد الباحثين بجامعة المنوفية 
لمعرفة أحدث المعلومات فى مجال تخصصاتهم وكذلك تساهم شبكة المعلومات فى تطوير مجال شئون 

تائج اإلمتحانات على هذه الشبكة وكذلك التعليم من خالل إعالن الجداول الدراسية والخطط الدراسية ون
 .إلخ ----------التعليم عن بعد 

 
 جامعةالمنوفية: مصدر التمويل

 
 :دور المتقدم فى المشروع

شراء أجهزة ومعدات شبكة الربط والمعلومات سواء بإدارة الجامعة أو البت والفحص لالمشاركة فى لجنة 
والمشاركة فى وضع مواصفات أجهزة  زات الكهربية الخاصة بهاوتصميم التجهي ،بكلياتها ومعاهدها المختلفة

حتى عام منذ إنشاؤها والتطوير بالشبكة وعضو لجنة اإلشراف على شبكة الربط والمعلومات بالجامعة 
9119 

 
 9119وحتى  8222بدءا من عام : فترة تنفيذ المشروع

 
 

      Eng. 7/1996/5-14 ميكنة المكتبا  الدندسية رقم: المشروع الرابع

 فريق العمل بالمشروع بكلية الدندسة بشبين الكوم
 أشرف صالح الدين زين الدين.د.أ-9إبراهيم زكريا مرسى                         .د.أ-8

 :الددف من المشروع
ربط مكتبات كليات الهندسة بالجامعات المصرية من خالل شبكة اإلنترنت الدولية ومنن خنالل برننامج قواعند 

يمكن إدخنال بياننات عنن الكتنب والمراجنع والندوريات العلمينة واألبحناث والرسنائل العلمينة  VTLSات البيان
علنى أجهنزة الحاسنب اآللنى الموجنودة فنى هنذه المكتبنات  الموجودة فى كل مكتبة منن مكتبنات كلينات الهندسنة

ت كلينات الهندسنة ويمكن الحصول على أى بحث أو دورية علمية أو كتاب أو مرجع فنى أى مكتبنة منن مكتبنا
 .وبالتالى يمكن توفير ميزانيات شراء كتب ومراجع ودوريات علمية 

 
 مشروع تطوير التعليم الهندسى والفنى–وحدة تنفيذ المشروعات –وزارة التعليم العالى :مصدر التمويل

 
 :دور المتقدم فى المشروع

كتبة كلية الهندسة، حضور دورات متابعة تنفيذ عملية التركيب والتشغيل واإلشراف على إنشاء شبكة م

 ، اإلشتراك فى لجان فحص أجهزة الحاسب اآللى  VTLSتدريبية فى إستخدام برنامج المكتبات 

IBM وملحقاته وبرامج المكتباتVTLS   وبرامجOracle. 

 8222-8222: فترة تنفيذ المشروع
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دوائر اإللكترونية وأنظمة التحكم مشروع بحثى إلستخدام البرمجيات فى تحليل آداء ال : خامسالمشروع ال

 .المختلفة فى التطبيقات المختلفة

 
 بالمشروع فريق العمل

 عبدالحميد محمد عبدالحميد.د-9         أشرف صالح الدين زين الدين   .د.أ-1

 

 : جدة التمويل
   ELECTRALIS2001الملتقى الدولى التجارى للبحث الكهربى المتخصص 

 

 بلجيكا: الدولة
 المشاركة فى إعداد المشروع التطبيقى: متقدم فى المشروعدور ال

 

 2111عام :  فترة تنفيذ المشروع
  

 تنمية قيادا  أعضاء هيئة التدريس والقيادا : المشروع السادس

 فريق العمل بالمشروع
 أشرف صالح الدين زين الدين.د.أ-1سعيد سعيد عمر  .د.أ-9أساتذة من كلية التجارة     -8
 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بإدارة الجامعة : المشروعالددف من 
 .وكلياتها ومعاهدها فى مجاالت الشئون اإلدارية والمالية والقانونية ورعاية الشباب والتعليم والبحث العلمى

 

ب وتدريب المدرب ر دورات إستراتيجيات التدري، وكذلك حض منسق برامج :دور المتقدم فى المشروع

TOT  ، كما أنه مدرب معتمد من وحدة إدارة المشروع لتدريس برنامج العرض الفعال وقد شارك

 .كمحاضر ومنسق لبرامج عديدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 

 2114: تاريخ التقدم بالمشروع

     FLDPمشروع –دارة المشروعا  وحدة إ –وزارة التعليم العالى :  مصدر التمويل والمشاركة 
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بنظام الساعا   الدندسة الكدربية والحاسبا : بعنوان( متميز)برنامج جديد : شروع السابعالم

جامعة  –كلية الدندسة بشبين الكوم  -للحصول على درجة البكالوريوس فى الدندسة المعتمدة

 .المنوفية

 

 فريق العمل بالمشروع
 شعبان مبروك عشيبة.د.ا-9لغفار                          عادل شبل عبدا.د.أ-8
 على محمد فهيم عشيبة.د.أ-4          محمد عبدالمقصود عزالعرب       .د.أ-1
 أشرف صالح الدين زين الدين.د.أ-9

 

تخريج المهندس القادر على  تشغيل وإدارة المنظومات الهندسية باستخدام  :الددف من المشروع
إلى تنمية  يهدف البرنامج  وكذلك وبناء البرمجيات والمكونات المادية الالزمة لذلك  ليةالحاسبات اآل

 . والتعلم الذاتي واالبتكارفي اإلبداع التكنولوجي والقدرة على التطوير المهندس مهارات

 

ى فى إعداد المحتوى العلمالمشاركة فى تحديد الهدف من البرنامج وكذلك : دور المتقدم فى المشروع
 .للمقررات الدراسية للبرنامج، وتحديد عدد الساعات لكل مقرر الدراسى

 

 9112يولية : تاريخ التقدم بالمشروع

 

 9112/9112العام الدراسى : تاريخ البدء فى تنفيذ المشروع

 

كلية الدندسة بشبين ) CIQAPمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد :ثامن المشروع ال

  November 2009-April 2012   CP3-008-MEN(    منوفيةجامعة ال –الكوم 

 

 فريق العمل بالمشروع

 

  تأهيل كلية الهندسة بشبين الكوم لإلعتماد   :الددف من المشروع

، عضو لجنة وضع خطة عضو لجنة إعداد رؤية الكلية ورسالة الكلية: دور المتقدم فى المشروع
 .إستراتيجية لتنمية موارد الكلية

 

 9112 نوفمبر: البدء فى تنفيذ المشروعتاريخ 

                      2112إبريل :تاريخ نداية المشروع
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 األنشطة الطالبية : اسادس
 دور المتقدم فى هذا النشاط جهة ومكان التنفيذ عنوان النشاط او وصفه م

8 
مسننننننناعد لجننننننننة األسنننننننر رائننننننند 

 (8221-8224)واإلتحادات 
  كلية الهندسة 

علننى تكننوين األسننر بالكليننة، واإلشننراف اإلشننراف 
علنننننى النننننرحالت الطالبينننننة وممارسنننننة الرينننننادة 
الطالبيننة، وإقامننة المسننابقات الرياضننية والثقافيننة 

 .بين األسر

9 
 دورة قيادات العمل الطالبى

  8221و   8222أعوام 
معسنننكر إعنننداد القنننادة 

 بحلوان
دورة تدريبيننة تثقيفيننة فننى مجننال فننى الننمشننارك  

 بيةاألنشطة الطال

1 

رائد اللجنة الفنية بإتحاد طلبة كلية 
 (9111-8221)الهندسة 

اإلشراف على المسابقات الفنينة بنين الطنالب مثنل  كلية الهندسة
الرسننم علننى الزجنناس والرسننم بننالحم والكاريكنناتير 
والخننط، واإلشننراف علننى تكننوين فريننق المسننرح 

 .لطالب الكلية

4 

إنشاء نادى العلوم بجامعة المنوفية 
 (8221 معا)

كلينننة الهندسنننة بشنننبين 
 جامعة المنوفية-الكوم

إنشاء ننادى العلنوم بجامعنة المنوفينة المشاركة فى 
 -المركننزى ومقننره بكليننة الهندسننة بشننبين الكننوم 

تنميننننة مهننننارات الطننننالب : ومننننن مهننننام النننننادى
 وإكتشنناف الموهننوبين منننهم وإختيننارهم لتمثيننل

الجامعنننة فنننى ملتقينننات أسنننابيع شنننباب الجامعنننات 
 معنننارض العلمينننة التنننى تنظمهنننا الجامعننناتوال

 .المصرية والمجلس األعلى للشباب

9 
 الدورة الهندسية الثالثة 
 (8222عام ) 

إسننتاد  -كليننة الهندسننة 
الصنالة  –شبين الكوم 

المغطنننننننناة بجامعنننننننننة 
 المنوفية

رئنننيس لجنننان المطبوعنننات والنشنننر و اإلسنننتقبال 
  . واللجنة الفنية وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم

2 
اللقنننناء األول ألنديننننة العلننننوم فننننى 

 (8222عام )جامعة الدلتا
المشرف العلمى على طالب ننادى العلنوم بجامعنة  جامعة الزقازيق

 المنوفية المشارك فى هذا اللقاء

2 
المنتتتتتدع العلمتتتتى األول للمبتكتتتتترين 

 2111والمخترعين 
 .المشاركة الفعالة فى المنتدى محافظة البحيرة

1 
 ية العربية األولىالدورة الهندس

 (9119يناير  92-11)

إسنننتاد  -كلينننة الهندسنننة
الصنالة  –شبين الكوم 

المغطنننننننناة بجامعنننننننننة 
 المنوفية

منسنننق عنننام للننندورة ورئنننيس لجنننان المطبوعنننات 
والنشنننننر و اإلسنننننتقبال وتكنولوجينننننا المعلومنننننات 

  . واإلعالم

2 
بجامعنة  التثقيفى رائد فوس الطالب

 9112و 9119أعوام المنوفية 
 جمصة  مدينة

اإلشنننننراف العنننننام علنننننى فنننننوس الطنننننالب خنننننالل 
المحاضننرات التثقيفيننة ومتابعننة اإلشننراف اإلدارى 

 تنفيذ خطة المعسكر فى

81 

معتتتترت مبتكتتتترا  الشتتتتباب ألنديتتتتة 

متتتتتتتتارس 3-فبرايتتتتتتتتر 28)العلتتتتتتتتوم 

2112) 

أرض المعننننننننننننننارض 
 بالقاهرة

المشننننناركة فنننننى تحكنننننيم األعمنننننال العلمينننننة فنننننى 
 .المعرض

إلختبننننار النننندوائر إبتكارجهنننناز اإلشننننراف علننننى 
وهننو مشننروع ممننول مننن  IC-Testerالمنطقيننة 

 .وزارة الشباب
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88 
لقننننننناء أندينننننننة العلنننننننوم فنننننننى مجنننننننال 

مننارس ) اإللكترونننات والحاسننب اآللننى
9119) 

كترونيننننة المشننننرف العلمننننى علننننى األعمننننال اإلل  جامعة الزقازيق 
 والبنرامج التعليمينة التنى شنارك بهنا طنالب ننادى

  .العلوم بجامعة المنوفية فى هذا اللقاء

89 
المهرجنننننان الكشنننننفى األول لكلينننننات  

 (9119أكتوبر) الهندسة
 عضو اللجنة المنظمة للمهرجان   جامعة المنوفية 

81 
ملتقننننننى نننننننوادى العلننننننوم بالجامعننننننة 

 (9119أكتوبر) المصرية
 ةجامعة القاهر

اإلشننننننراف العلمننننننى علننننننى األنشننننننطة العلميننننننة 
 واإلبتكارات التى شارك بها نادى العلنوم بجامعنة

 .المنوفية فى هذا الملتقى

84 
رائد نادى العلوم المشنارك فنى أسنبوع 

فبراينننر ) مصنننريةشنننباب الجامعنننات ال
9111) 

 أسيوطجامعة 

 عضو لجنة التحكيم مسابقة اإللكترونيات
وحصننول نننادى اإلشننراف علننى المعننرض العلمننى 

العلننننوم بجامعننننة المنوفيننننة علننننى المركننننز األول 
 والميدالية الذهبية

89 
العلمنننى  لفرينننق الكلينننة رقنننم  المشنننرف

مسننننابقة مرحلننننة اإلعننننداد لفننننى  ( 8)
 .  9111ربكون مصر 

اتحننننننناد االذاعنننننننة 
والتلفزيننننننننننننننننننننون 

 المصرى

 . االشراف العلمى الكامل على تصميم الربوت

82 
كمبيوتر مشروع البرمجيات وصيانة ال

نننننوفمبر  82مننننن ( الطالننننب المنننننتج)
 9114مارس  18وحتى  9111

مركنننز المعلومنننات 
 بجامعة المنوفية

إعننننداد البرنننننامج التنننندريبى لمشننننروع البرمجننننة 
 وصيانة الكمبيوتر

82 
نننندوة عنننن دور الجامعنننة فنننى رعاينننة 

 (9111ديسمبر) المبدعين
 جامعة المنيا

دور أندينننننة العلننننننوم : مشنننننارك بمقالنننننة بعنننننننوان
 جامعات المصرية فى الكشف المبكر للمبندعينبال

مثننننال تطبيقننننى نننننادى العلننننوم  -وسننننبل رعننننايتهم 
 بجامعة المنوفية

81 
مصننننرية أسننننبوع شننننباب الجامعننننات ال

 (9119فبراير )
 جامعة المنصورة

وعضنو لجننة التحكنيم   رائد نادى العلوم المشارك
فنننى مسنننابقات متنوعنننة وحصنننول ننننادى العلنننوم 

المركننز الثننانى فننى مسننابقة بجامعننة المنوفيننة علننى 
 .البرمجيات

82 
 الدورة الهندسية العاشرة

 (9112فبراير 1-يناير18)

 -كلينننننننة الهندسنننننننة
إسننتاد شننبين الكننوم 

الصننالة المغطنناة  –
 بجامعة المنوفية

منسنننق عنننام للننندورة ورئنننيس لجنننان المطبوعنننات 
والنشنننننر و اإلسنننننتقبال وتكنولوجينننننا المعلومنننننات 

  . واإلعالم

91 
األول جامعنات العربينة أسبوع شباب ال

 (9112فبراير )
 جامعة المنصورة

ومشنرف علمنى علنى رائد ننادى العلنوم المشنارك 
المعننرض العلمننى لنننادى العلننوم وظهننوره بمظهننر 

 .مشرف أثناء فاعليات األسبوع

98 
 الدورة الهندسية العربية الثانية

 (9112فبراير  99-92)

 و كلية الهندسة
 -الكوم إستاد شبين
 نوفيةجامعة الم

رئننننيس لجنننننة اإلسننننتقبال والمطبوعننننات والنشننننر 
منسنقا  واإلعالم واللجنة الفنية باإلضافة إلنى كوننه

عاما للدورة ويقنوم بالتنسنيق بنين اللجنان المختلفنة 
 .للدورة

99 

إدارة صننننننننندوق التكافننننننننل مجلننننننننس 
أعنننننوام اإلجتمننننناعى بكلينننننة الهندسنننننة 

9114-9119-9112-9112  
 

كلية الهندسة 
 بشبين الكوم

مجلس اإلدارة ويشارك فى تحديد اإلعانات  عضو
 .للطالب بكلية الهندسة بعد فحص طالبتهم
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91 

 الدورة الهندسية الحادية عشر
فبراير  9 –يناير  92)

9112) 
 

إسنتاد  -كلية الهندسنة
 –شننننننننبين الكننننننننوم 

الصنننننننالة المغطننننننناة 
 بجامعة المنوفية

منسق عنام للندورة ورئنيس لجنان المطبوعنات والنشنر و 
  . اإلستقبال وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم

94 
 أسننننننبوع شننننننباب الجامعننننننات

فبراينننننر ) المصنننننرية الثنننننامن 
9112) 

 جامعة المنوفية

إعننداد المسننابقات العلميننة المختلفننة لطننالب أنديننة العلننوم، 
ابقات، اإلشننراف العننام المسنن إقتننراح لجننان التحكننيم لهننذه

، علنننى إختيننننار أمنننناكن أنشننننطة مسننننابقة نننننوادى العلننننوم
وحصول نادى العلوم بالجامعة على المركنز األول علنى 

 .جميع الجامعات المصرية المشاركة

99 

تقيننيم مبتكننرات مراكننز شننباب 
فبراينننننر ) محافظنننننة المنوفينننننة

9112) 

إدارة الشنننننننننننننننننننباب 
 -والرياضنننننننننننننننننننننة 
 محافظة المنوفية

تقينننيم مبتكنننرات المشننناركين فنننى أندينننة العلنننوم بمراكنننز  
إلختيار أفضنل األعمنال  الشباب بمحافظة المنوفية تمهيدا

 منها للمشاركة بها فى ملتقيات أندية العلوم التى ينظمهنا

 .المجلس األعلى للشباب

92 
النندورة التنشننيطية بننين طننالب 

إبرينل ) كليات جامعة المنوفينة
9112) 

ن شنبي -كلية الهندسنة
جامعنننننننننة  -الكنننننننننوم
 المنوفية

التنسنننيق بنننين اللجنننان المختلفنننة للننندورة ورئاسنننة لجنننان 
 .بالدورة اإلستقبال واإلعالم والمطبوعات

92  

المعننرض السننادس لتكنولوجيننا 
-82)المشنننروعات الصنننغيرة 

 (9112يونية  98

أرض المعننننننننننارض 
 -بمدينننننننننة نصننننننننر 

 القاهرة

اإلشننراف علننى األعمننال المميننزة مننن مشننروعات نننادى 
 :علوم وهىال
 .بأعمال المراقبة نموذس لروبوت متحرك يقوم-8

برنننامج لنقننل الرسننائل بننين الكمبيننوتر والموبيننل مننن -9
 .على بعد

نقنل خامنات داخنل  تسنتخدم فنى نموذس لعربة متحركة-1
 .أحد المصانع

28 
دورة الصداقة العربينة األولنى 

 (9112يولية )

شنبين  -كلية الهندسنة
جامعنننننننننة  -الكنننننننننوم
 المنوفية

 -اإلسنننتقبال والعالقنننات العامنننة : ئنننيس اللجنننان التالينننة ر
النشننر والمطبوعننات  - تكنولوجيننا المعلومننات -الفنيننة 

 -دليل  -بوستر )المشاركة فى تصميم مطبوعات الدورة 
 .حافظة –كارنيهات  - شهادات

29 

مستشننار لجنننة النشنناط العلمننى 
نائننب /د.والتكنولننوجى للسننيد أ
ة أنشط)رئيس جامعة المنوفية 

 9111مننننننذ عنننننام (  طالبينننننة
 9188وحتى عام 

 جامعة المنوفية

اإلشننراف علننى خطننة النشنناط العلمننى بجامعننة المنوفيننة 
والمشنننناركة فننننى الملتقيننننات التننننى تنظمهننننا الجامعننننات 
المصننننرية والمجلننننس األعلننننى للشننننباب ووزارة التعلننننيم 

 .العالى

31 
ملتقى ننوادى علنوم الجامعنات 
 المصرية فنى مجنال الروبنوت

 (9111 إبريل)
 جامعة حلوان

اإلشننراف العلمننى علننى نمننوذس روبننوت صننممه طننالب 
 نادى العلوم بجامعة المنوفية

31 
 دورة الصداقة العربية الثانية

 (9111يولية9-2)      
كلية الهندسة بشبين 

 الكوم

. رئننيس لجننان اإلسننتقبال ومهامهننا إسننتقبال الوفننود المشننارك
المسنابقات الفنينة بنين  متابعنة تنفينذ رئيس لجنة الفنية ومهامها

إعننداد  رئننيس لجنننة المطبوعننات والنشننر ومهامهننا. الطننالب
المطبوعنننات والملصنننناقات والبوسنننترات وشننننهادات التقنننندير 

رئننننيس لجنننننة تكنولوجيننننا ، والكارنيهننننات الخاصننننة بالنننندورة
ومهامها إعداد األخبار الخاصنة بالندورة ونشنرها : المعلومات

 .نترنتموقع كلية الهندسة على شبكة اإل على
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19 
ملتقننى أنديننة علننوم الجامعننات 

-92)األول للطاقننة المتجننددة  
 (9112مارس92

 رئيس وفد، مستشار النشاط العلمى والتكنولوجى جامعة طنطا

11  
النندورة التجاريننة التخصصنننية 
-2)لكليننننات التجننننارة األولننننى

 (9112ارسم89

كلية التجارة بشبين 
 الكوم

مستشار لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، المشاركة فى 
 تحكيم مسابقات النشاط العلمى

14 
 أسبوع شباب الفتيات الثانى

 (9181فبراير91-99) 
 مستشار لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى   جامعة المنيا

19 

مشننننروع األنشننننطة الطالبيننننة 
العننننننننالى  بننننننننوزارة التعلننننننننيم

المننننؤتمر الثننننانى لمشننننكالت )
 (الشباب
 9181مارس91-99  

 محاضر جامعة المنوفية

12 
النندورة التجاريننة التخصصنننية 

 لكليات التجارة الثانية
 (9189فبراير1-1)

كلية التجارة بشبين 
 الكوم

مستشار لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، المشاركة فى 
 تحكيم مسابقات النشاط العلمى

12 

سنننابقة الدولينننة للروبوتينننات الم
)International Robotic 

Challenge(, 
 9 December 2012 

كلية الهندسة بشبين 
 الكوم

 محكم للمسابقة
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 والعلمية التعليميةاألنشطة : سابعا
 دور المتقدم فى هذا النشاط جهة ومكان التنفيذ عنوان النشاط او وصفه م

8 
المشننننننناركة فنننننننى أعمنننننننال 

 متحانننننات والكنتننننروالتاإل
 وحتى اآلن 8224منذ عام 

التمريض والهندسة  اتكلي
 .وكلية التربية

  8224عضو كنترول كلية التربية عام 
رئنننيس كنتنننرول التمنننريض الفرقنننة الثانينننة أعنننوام 

 8222و 8221
-8221رئيس كنتروالت التخلفات بكلينة الهندسنة 

9111  
 9118عضننو فننى كنتننرول بكننالوريوس منننذ عننام 

 9119ى وحت
رئيس كنترول الفرقة األولى بكلينة الهندسنة خنالل 

 9112-9112العام 
رئيس كنترول الفرقة الرابعة بكلية الهندسة خنالل 

 9111-9112العام 
عضنننننو كنتنننننرول برننننننامج الهندسنننننة الكهربينننننة 

 .وحتى اآلن 9112-9111والحاسبات منذ عام 

9 

مشاريع البكالوريوس بقسم 
بكلية  الهندسة الكهربية

 8224هندسة منذ عام ال
 وحتى اآلن

  إشراف على عدد كبير من المشاريع التطبيقية كلية الهندسة بشبين الكوم
 :مثل PLCبإستخدام الحاكم المنطقى المبرمج -8

  .تصميم نموذس لمترو يتحرك بدون سائق
 .تصميم وبناء نموذس للمصعد الكهربى
 .تصميم وبناء خط إنتاس لفرز المنتجات

 .جراس للسيارات رأسى تصميم وبناء
 .تصميم وبناء تليفريك

تصميم وبناء نموذس خط إنتاس لتعبئة زجاجات 
 .بسائل معين

 الروبوتيات-9
من مكان  تصميم وبناء روبوت لنقل منتجات

 .آلخر
 .تصميم وبناء روبوت للبحث عن ألغام

 .تصميم وبناء روبوت يستخدم فى الحراسة
كال تصميم برامج لتجعل الروبوت يرسم أش

 .هندسية مختلفة

1 
المشاركة فى تدريس مناهج 

-1998)الحاسنننننب االلنننننى 

2112) 

كلية -كلية اإلقتصاد المنزلى
 .للتمريض وكلية الزراعة

مقدمة حاسب ، البرمجنة بلغنات الحاسنب المختلفنة  
اآللننننة والتجميننننع والبيسنننننيك والفيجننننوال بيسنننننيك 

 . والفورتران والسى

4 
ننندوة عننن دور الجامعننة فننى 

 المبننننننننننننننندعينرعاينننننننننننننننة 
 (9111ديسمبر)

 جامعة المنيا

دور أندينننننة العلننننننوم : مشنننننارك بمقالنننننة بعنننننننوان
 بالجامعات المصرية فى الكشف المبكر للمبندعين

مثننننال تطبيقننننى نننننادى العلننننوم  -وسننننبل رعننننايتهم 
 .بجامعة المنوفية

9 
 دورة إعداد مدرب حاسب 

 .9114فبراير ومارس 
 -كلية الحاسبات والمعلومات

 جامعة المنوفية
 محاضر حاسب آلى
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2 
دورات تنمية قندرات أعضناء هيئنة 
 التننننننننننننننننننننندريس والقينننننننننننننننننننننادات

 (9119ديسمبر-9114سبتمبر)

المجلس األعلى 
 القاهرة-للجامعات

حضننور دورات تدريبيننة فننى مجننال تنميننة مهننارات 
 .معتمد العرض الفعال، إعداد مدرب

2 

المركننننز القننننومى لتنميننننة قنننندرات  
أعضننناء هيئنننة التننندريس والقينننادات 

 9114بجامعننة المنوفيننة منننذ عننام 
 .وحتى اآلن

 جامعة المنوفية

منسننق للنندورات التدريبيننة التننى تعقنند بمركننز تنميننة 
والقيننادات بجامعننة  قنندرات أعضنناء هيئننة التنندريس

 .المنوفية
ب أخالقيننننات وآدا: حضننننور دورات تدريبيننننة فننننى

المهنننة، إتخنناذ القننرارات وحننل المشننكالت، رعايننة 
 .الشباب

لبرننامج تنمينة  FLDP مندرب معتمند منن مشنروع
إسننتخدام التكنولوجيننا فننى مهننارات العننرض الفعننال، 

 .التدريس

1 
مشاريع البكالوريوس بقسمى علنوم 
الحاسننننب وتكنولوجيننننا المعلومننننات 

 (9119يولية )

كليننننننننة الحاسننننننننبات 
 والمعلومات

 .المشاريع وتقييم هذه المشاريعمناقشة طالب 

2 
برننننننننننامج الهندسنننننننننة الكهربينننننننننة 
والحاسنننننننبات بنظنننننننام السننننننناعات 

 (9112منذ عام )المعتمدة 

كلية الهندسة بشبين 
 الكوم

عضو مجلس + عضو فريق العمل لإلعداد للبرنامج
 .مرشد أكاديمى لطالب البرنامج+ إدارة البرنامج 

81 
 -المجلننننة العلميننننة بكليننننة الهندسننننة

 9112ة المنوفية  منذ    جامع
 –كلينننننننة الهندسنننننننة 
 جامعة المنوفية

محكننم أبحنناث علميننة للنشننر بالمجلننة العلميننة بكليننة 
 جامعة المنوفية –الهندسة 

 فرع جهاز توزيع الكتاب الجامعى  88
كلية الهندسة بشبين 

 الكوم
، 9111-9112، 9112/9112عضنننننننو اللجننننننننة 

9111-9112 

89 
لشننننبكات  CISCO كاديميننننةا
 (9111منذ ) اسباتالح

كلية الهندسة بشبين 
 الكوم

إشننراف )بكليننة الهندسننة  CISCO أكاديميننة منندير
تدريس  ، إختيار المدربين للمشاركة فى(إداريا وفنيا

 .دورات الشبكات وفقا للمحتوى العلمى المعد لذلك

81 

قنننننوى )اللجننننننة العلمينننننة الدائمنننننة  
لتحكننيم األبحنناث للسننادة (  كهربيننة

دريس الراغبين فى أعضاء هيئة الت
الترقى لوظيفة أستاذ مساعد وأستاذ 

 .وحتى اآلن 9111منذ عام 

المجلس األعلى 
 للجامعات

لتحكننننيم (  قننننوى كهربيننننة)عضننننو اللجنننننة العلميننننة 
األبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس النراغبين فنى 

 الترقى لوظيفة أستاذ مساعد وأستاذ  

84 

مشاريع البكنالوريوس بقسنم هندسنة 
، 9112يولينننننة )الحاسنننننب  علنننننوم
، 9188، يولينننننننننننة9181يولينننننننننننة
 (9189يولية

كليننننننننننة الهندسننننننننننة 
 اإللكترونية بمنوف

 .مناقشة طالب المشاريع وتقييم هذه المشاريع

89 

مشاريع البكنالوريوس بقسنم هندسنة 
يوليننننة )الننننتحكم والحاسننننب اآللننننى 

، 9189، يولينننننننننننننننننننننننننننننننننة9188
 (9181يولية

 .ع وتقييم هذه المشاريعمناقشة طالب المشاري كلية الهندسة بطنطا 

82  

 -المجلننننة العلميننننة بكليننننة الهندسننننة
جامعننننة عننننين شننننمس منننننذ يننننناير 

9181 
 

 –كلينننننننة الهندسنننننننة 
 جامعة عين شمس

 

محكننم أبحنناث علميننة للنشننر بالمجلننة العلميننة بكليننة 
 جامعة عين شمس –الهندسة 
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82 

اإلشنننننراف علنننننى  المشننننناركة فنننننى
الننننرحالت العلميننننة التننننى تنظمهننننا 

 الجامعة للطالب

-توشننننننننننننننننننننننننننننننكى
 أسنننننننننننننوان األقصرو

والغردقننننننة وشننننننرم 
 .الشيخ

 إشراف علمى

81 

المشننناركة فننننى الننننرحالت العلميننننة 
قسم الهندسة الكهربية بكلينة ب لطال

وخاصة  للمصانع المختلفة الهندسة 
 PLCالمصننانع التننى يسننتخدم بهننا 

إلنتننناس وذلنننك لنننربط فنننى خطنننوط ا
التنننننندريس النظننننننرى بالتطبيقننننننات 

 .العملية

مصننننع عنننز للحديننند 
والصننننلب ومصننننننع 

للسننيراميك  الجننوهرة
بمديننننننننة السنننننننادات 
ومصننننننع فنننننرس   
لألغذينننننننننة ببنننننننننرس 
 العرب باإلسكندرية

 إشراف علمى 

82 
لقسنننننم الهندسنننننية  الئحنننننةوضنننننع ال
 لكلية الكهربية با

كلية الهندسة بشبين 
 الكوم

 مقننننررات الحاسننننب االلننننيير مشننننارك فننننى تطننننو
والميكروبروسيسننننور  والننننتحكم اآللننننى (البرمجننننة)

 .والروبوت و الحاكم المنطقى المبرمج

91 
المشننننناركة فنننننى تننننندريس منننننناهج 

   والتحكم االلى، الحاسب االلى 
  كلية الهندسة 

البرمجننة بلغننات الحاسننب المختلفننة  اآللننة والتجميننع 
والسنننى، والفنننورتران  الربمجنننة الشنننيئية ،والبيسنننيك

، الروبننننننوت، PLCالحنننننناكم المنطقننننننى المبننننننرمج 
، الميكروبروسيسننننننور، طرفيننننننات الميكاترونيننننننات

 .الحاسب، هندسة الحاسب

98 
اإلشنننننراف علنننننى المعامنننننل بقسنننننم 
الهندسة الكهربية وبرننامج الهندسنة 

 الكهربية والحاسبات

 كلية الهندسة

معمننل الحاسننب اآللننى، معمننل الميكروبروسيسننور، 
 .مل الحاكم المنطقى المبرمجمعمل الروبوت، مع

99  
المننؤتمر الرابننع النندولى فننى علننوم 
الحاسننننب وتكنولوجيننننا المعلومننننات 

(ICCSIT 2011 ) 

 محكم أبحاث الصين

91 

Sixteenth International 
Middle East Power 
Systems Conference 
(MEPCON’14), Ain Shams 
University, Cairo, Egypt, 
February 23-25, 2014. 

كلية الهندسة جامعة 
 عين شمس

 محكم أبحاث

94 
المجمعننة لمراجعننة  دورةالننحضننور 

 مننارس81-89 التعلننيم العننالى فننى 
9189. 

 دربم القاهرة

99 
عضو لجنة مراجعة برنامج هندسة 

 –كلينننة الهندسنننة  –الميكاترونينننات 
 9189مارس 18جامعة اسيوط، 

 –كلية الهندسة 
 جامعة اسيوط

 الميكاترونياتمراجع لبرنامج هندسة 

92 

حضننور الننندوة العلميننة فننى مجننال 
والتنننننى  وحنننندات تولينننند الكهربنننناء

نظمتها شركة المهندس الدولينة منع 
 9189إبريل92 شركة استامفورد 

فندق هيلتون دريم 
 اكتوبر 2بمدينة 

 .مشارك فى فاعيات الندوة
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  فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئةاألنشطة : اثامن
 دور المتقدم فى هذا النشاط جهة ومكان التنفيذ او وصفه عنوان النشاط م

8 
إنشاء سنترال مجمع الكليات 

-التجارة-اآلداب)النظرية 
 .8222عام  (العلوم-الحقوق

مجمع الكليات النظرية 
 بشبين الكوم

رئيس لجنة الفحص واإلستالم لسنترال مجمع 
 الكليات النظرية

9 
إنشاء مركز الحاسب االلى 

طب البيطرى بمحافظة بمديرية ال
 8222عام  المنوفية

مديرية الطب البيطرى 
 بمحافظة المنوفية

وضع المواصفات الفنية آلجهزة الحاسبات 
تصميم التجهيزات الكهربية وملحقاتها و 
تدريب العاملين بالمركز على وللمركز 

 .1إستخدام الحاسب اآللى

1 
للتدريب  ICDLإنشاء مركز 
 9119عام  على الحاسب

 رة جامعة المنوفيةإدا
المشاركة فى تجهيز موقع التدريب باالجهزة 

 . والبرامج وخالفه

4 

عضو مؤسس بجمعية رعاية 
عضو -خريجى جامعة المنوفية
 اللجنة الفنية للمشروعات

 إدارة جامعة المنوفية

تقديم المساعدات واإلرشنادات الفنينة للخنريجين 
والمشنناركة فننى المشننروعات الهندسننية لرعايننة 

 1جى جامعة المنوفيةخري

9 

عضو مجموعة اإلصالح 
والصيانة ألجهزة الحاسب 
اآللى بمركز اإلستشارات 

عامى  الهندسية بكلية الهندسة
 9111و 8222

مركز اإلستشارات 
والبحوث الهندسية بكلية 
 الهندسة بشبين الكوم

المشنننناركة فننننى إصننننالح وصننننيانة أجهننننزة 
 -الحاسب اآللى بكلينة الهندسنة بشنبين الكنوم 

 1جامعة المنوفيةبوكلية األداب  

2 
عضو لجننة مجموعنة العمنل بنين 
قسننننم الهندسننننة الكهربيننننة بشننننبين 
 الكوم وشركة غزل شبين الكوم

شركة الغزل والنسيج 
 بشبين الكوم

 صنننننننيانة وإصنننننننالح لألجهنننننننزة اإللكترونينننننننة
والنننننننننننتحكم بالشنننننننننننركة طبقنننننننننننا للخطنننننننننننط 

 1الموضوعة

2 

مشننروع شننبكة ربننط والمعلومننات 
كبند القنومى والمعاهند بين معهد ال

الطبيننة بجمهوريننة مصننر العربيننة 
وبالتعنناون مننع الوكالننة األمريكيننة 
للتنمينننة الدولينننة وتحنننت إشنننراف 
وزارة اإلتصننننناالت وتكنولوجينننننا 

 . المعلومات المصرية

معهد الكبد القومى بجامعة 
 .المنوفية

عضو هيئنة المستشنارين بجمعينة نهضنة مصنر 
 .الطبية

1 

 
 

 لجان الحاسبات
 الجامعة إدارة
 كلية الهندسة-كلية الزراعة
 معهد الكبد -كلية التربية

المشننناركة كعضنننو فننننى ذو خبنننرة فنننى مجنننال 
الحاسننننب اآللننننى بننننإقتراح مواصننننفات أجهننننزة 
الحاسننننب وملحقاتننننه وإستشننننارات فننننى مجننننال 
البرمجينننات وميكننننة العمنننل اإلدارى بإسنننتخدام 
الحاسب اآللنى وفنى لجنان البنت والفحنص لهنذه 

 .األجهزة

االت فننننى نشننننرة المعلومننننات مقنننن 2
 بجامعة المنوفية

 -العدد التاسع والعشرون
 9111ديسمبر 

ننننادى العلنننوم بجامعنننة "شنننارك بمقالنننة بعننننوان 
 "المنوفية

مجلة المستقبل العدد الثنانى  مقاالت فى مجالت دورية 81
ديسنننننمبر -ننننننوفمبر)عشنننننر 
9114) 

 

دور تكنولوجينننننننا "شنننننننارك بمقالنننننننة بعننننننننوان 
 .المعلومات فى التعليم
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88 
 مؤتمر الريف المصرى الثانى

 8222إبريل  92-92

المركز الدولى المصرى 
القاهرة وكلية  –الدقى -للزراعة

 الهندسة بشبين الكوم

عضو اللجنة المنظمة والمشرف على جميع 
على  أجهزة العرض المرئى وموقع المؤتمر
شبكة اإلنترنت ورئيس لجنة العالقات 

 .عضو اللجنة العلميةالعامة واإلعالم، 

89 
 مؤتمر الريف المصرى الثالث

 9118 سبتمبر 99-94

المركز الدولى المصرى 
القاهرة وكلية  –الدقى -للزراعة

 الهندسة بشبين الكوم

عضو اللجنة المنظمة والمشرف على جميع 
المؤتمر على أجهزة العرض المرئى وموقع 

شبكة اإلنترنت ورئيس لجنة العالقات 
 .عضو اللجنة العلمية، العامة واإلعالم

81 
 مؤتمر الريف المصرى الرابع

 9111سبتمبر  89-82

المركز الدولى المصرى 
القاهرة وكلية  –الدقى -للزراعة

 الهندسة بشبين الكوم

عضو اللجنة المنظمة والمشرف على جمينع 
وموقع المؤتمر على  أجهزة العرض المرئى

شننننبكة اإلنترنننننت ورئننننيس لجنننننة العالقننننات 
 .عضو اللجنة العلمية، العامة واإلعالم

84 
مؤتمر الريف المصرى 

 الخامس
 9119سبتمبر  92-92

المركز الدولى المصرى 
القاهرة وكلية  –الدقى -للزراعة

 الهندسة بشبين الكوم

عضو اللجنة المنظمة والمشرف على جمينع 
المرئى وموقع المؤتمر على  أجهزة العرض

شننننبكة اإلنترنننننت ورئننننيس لجنننننة العالقننننات 
 .عضو اللجنة العلمية، العامة واإلعالم

89 
مؤتمر الريف المصرى 

 السادس
 9112أكتوبر  91-99

 كلية الهندسة بشبين الكوم
عضو اللجنة ، عضو اللجنة التحضيرية

 العلمية

82 
مؤتمر التعليم العالى فى مصر 

الحادى  وتحديات القرن
 (8222عام ) والعشرين

المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة 
 القاهرة -نصر

 عضو اللجنة المنظمة

 شراء أجهزة الحاسبات اآللية 82
كليات ومعاهد الجامعة وجهات 
خارجية مثل مدارس حسين 
 الغراب الخاصة بشبين الكوم

اإلشتراك فى وضع المواصفات و لجان 
اآللى البت والفحص ألجهزة الحاسب 
 وملحقاته بكليات الجامعة المختلفة

81 
للمؤتمر الدورى األول لتنمية 
 المجتمعات العمرانية الجديدة

 9118إبريل  1-9
 عضو اللجنة التحضيرية مدينة السادات

82 

-مصمم برامج)شغل وظيفتى 
 بالجامعة (مدخل بيانات
رئيس .د.موافقة السيد أ
يونية  99الجامعة بتاريخ 

9119 

معاهد الجامعة المختلفة كليات و
 وإدارة الجامعة

عضو اللجنة المشكلة إلختيار العاملين 
 للعمل فى هذه المجاالت

91 

 وظائف بجامعة المنوفية 
رئيس جامعة .د.قرار السيد ا
 2بتاريخ  8812المنوفية رقم 

 9119يناير 

 جامعة المنوفية

عضو لجنة مسئولية فحص وترتيب 
 .امعة المنوفيةالطلبات المقدمة للوظائف بج

 MEPCON 2003مؤتمر  98
قسم الهندسة الكهربية بكلية 

 الهندسة
 عضو اللجنة المنظمة

99 
قرار السيد )لجنة تعيين المديرين 

رئيس جامعة المنوفية رقم .د.ا
 (9119مايو  99بتاريخ  222

 إدارة الجامعة
رئننننننيس لجنننننننة وضننننننع وإعننننننداد اإلمتحانننننننات 

ن لشننننغل والتصنننحيل للحاسننننب اآللنننى للمتقنننندمي
 .وظائف مديرى اإلدارات بجامعة المنوفية
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91 
عضوية مجلس اآلمناء بمدرسة 
حسين الغراب اإلبتدائية بشبين 

 (9112-9119 ىعام)الكوم  
 جمعية رعاية الطالب بالمنوفية

بين اآلبناء  توثيق الصالت والتعاون المشترك-8
والمعلمين وأعضاء المجتمع المندنى منن أجنل 

 .دعم العملية التعليمية
تحقينننننق الالمركزينننننة فنننننى اإلدارة والتقنننننويم -9

 .والمتابعة وصنع إتخاذ القرار
تقرير أوجه الصرف والمتابعنة علنى ميزانينة -1

المجلننننس وعلننننى المننننوارد الذاتيننننة للمؤسسننننة 
 .التعليمية

94 
رسة عضوية مجلس األمناء بمد
-9119مبارك الثانوية أعوام 

 9112-9112و  9112

جمعية المساعى المشكورة بشبين 
 الكوم

توثيق الصالت والتعاون المشترك بين اآلبناء -8
والمعلمين وأعضاء المجتمع المندنى منن أجنل 

 .دعم العملية التعليمية
تحقينننننق الالمركزينننننة فنننننى اإلدارة والتقنننننويم -9

 .والمتابعة وصنع إتخاذ القرار
تقرير أوجه الصرف والمتابعنة علنى ميزانينة -1

المجلنننننس وعلنننننى المنننننوارد الذاتينننننة للمؤسسنننننة 
 التعليمية

99 

دور الحكومة والمجتمع المدنى 
فى سد الفجوة الرقمية فى 
  2 -9جمهورية مصر العربية 

 9112مايو

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 
 -إليسكو -يونيسكو)والثقافة

 القاهرة -(إيسيسكو

المشنروع القنومى : كة بورقة عمل بعننوانمشار
لتنمينننة مهنننارات شنننباب الخنننريجين بمحافظنننة 
المنوفيننة فننى إسننتخدام تكنولوجيننا المعلومننات 
 بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت والمعلومات

92 
جمعية خريجى كلية عضو 

 الهندسة بشبين الكوم
 كلية الهندسة بشبين الكوم

  9112 عنام مننسكرتيرا عام الجمعية المشهرة 
 .وحتى اآلن

92 
مؤتمر تنمية الريف  عضو لجنة

أكتوبر  89-81 المصرى السابع
9112 

 كلية الهندسة بشبين الكوم
النشننننر، اإلسننننتقبال، تكنولوجيننننا  رئننننيس لجننننان
 .، عضو اللجنة العلميةالمعلومات

91 
مجلس قسم الهندسة عضو 
 الكهربية

 كلية الهندسة بشبين الكوم
منننذ عننام كهريننة عضننو مجلننس قسننم الهندسننة ال

 وحتى اآلن 9111

 كلية الهندسة بشبين الكوم مجلس كلية الهندسةعضو  92
لعنننام الجنننامعى عضنننو مجلنننس كلينننة الهندسنننة ل

9181-9188 

11 

جمعية نهضة مصر الطبية 
بالتعاون مع الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية وتحت إشراف 
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا 

 .المعلومات المصرية 

جامعة  –معهد الكبد القومى 
 المنوفية

 9112إستشارى 

18 
جمعينننة رعاينننة خريجنننى عضنننو 

 جامعة المنوفية
 جامعة المنوفية

 وحتى اآلن 8222منذ عام عضو الجمعية 

19 
رئيس لجنة إدارة مشروع الوحندة 
اإلنتاجيننة لصننيانة الحاسننب اآللننى 

 بمحافظة المنوفية
 محافظة المنوفية -مركز اإلبداع

 وحتى اآلن 9189ونيةي88منذ 

11 
عضنو لجننة مننؤتمر تنمينة الريننف 

أكتننوبر  99-91المصننرى الثننامن 
9189 

 كلية الهندسة بشبين الكوم
رئننيس لجنننة العالقننات العامننة واإلعننالم، عضننو 

 .اللجنة الفنية، عضو اللجنة العلمية

14 
لجننة مننؤتمر تنمينة الريننف عضنو 

 9182تاسع المصرى ال
 كلية الهندسة بشبين الكوم

 مقرر المؤتمر
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حضور مؤتمرا  ) وتكنولوجيا المعلوما  على الحاسب خبرا  فى مجال التدريب: اتاسع

 (إلخ  ------   وإشراف ولجان وورش عمل ودورا  تدريبية
 جهة النشر والتنفيذ عنوان النشاط  أو وصفه رقم

1 
 41 لمندةتطبيقنات الكمبينوتر فنى اإلدارة : حضور الندورة الدولينة فنى

 .ساعة
 جامعة بتراس باليونان

 8212 يوليو 89-81

2 
أساسيات )حضور دورات تدريبية فى نظم المتحكمات القابلة للبرمجة 

 8222فبراير  89-8( ومتقدمة
 .شركة سيمنس بالقاهرة

3 
نظنننم المعلومنننات والحاسنننبات )حضنننور المنننؤتمر الننندولى األول عنننن 

 (الذكية

 -كلية الحاسبات والمعلومات
 جامعة عين شمس

 (9119يونية  94-92 ) 

4 
 (FLDPمشروع )الثالثة   TOTحضور دورة تدريب المدربين 

وع القننومى هننو تنميننة قنندرات أعضنناء هيئننة والهنندف مننن هننذا المشننر
 .التدريس والقيادات فى المجاالت اإلدارية والقانونية والمالية 

 9114إبريل  84-81القاهرة 

 9114مايو  2-9القاهرة  تيجبات التدريباحضورة ورشة عمل فى إستر 5

6 

مشرف علمى على برامج تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لشباب 
الخننريجين مننن حملننة المننؤهالت العليننا وفننوق المتوسننطة والمتوسننطة 
والتننى تننتم بكليننات جامعننة المنوفيننة وبالتعنناون مننع وزارة اإلتصنناالت 

 .والمعلومات منذ الدورة األولى وحتى الدورة العشرون

  9111يولية   منذ
 9112وحتى يناير 

7 
محاضر ومشرف علمى على دورات الحاسب اآللى للعناملين بجامعنة 

 9119وحتى  8221المنوفية منذ عام 

 9119وحتى  8221منذ عام 
بمعامل الحاسب بإدارة الجامعة 

 وكلياتها المختلفة

8 
مننندرب معتمننند منننن اللجننننة القومينننة لمشنننروع تطنننوير التعلنننيم العنننالى 

FLDP إسنننننتخدام لتننننندريس برننننننامج مهنننننارات العنننننرض الفعنننننال ،
 .بجامعة المنوفية التكنولوجيا فى التدريس

 وحتى اآلن 9114منذ عام 

9 

حضور دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى كنل 
 الجامعة والمجتمع  -تنمية مهارات رعاية الشباب     :من

 المهارات اإلدارية              -أخالقيات وآداب المهنة  
 إتخاذ القرارات وحل المشكالت -اإلتجاهات الحديثة فى التدريس

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 
التدريس والقيادات بإدارة جامعة 

 المنوفية

11 
مشارك كمنسق لبرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التندريس والقينادات 

نهايننة عننام وحتننى  9114والتننى نظمتهننا جامعننة المنوفيننة منننذ عننام 
9119. 

مركز تنمية قندرات أعضناء هيئنة 
التدريس والقينادات بنإدارة جامعنة 

 المنوفية

11 

لجنننة )عضننو اللجنننة الفنيننة العلميننة المسنناعدة لمجلننس كليننة الهندسننة 
وتهندف إلنى حصنر أجهنزة الحاسنبات بالكلينة ( الحاسبات والمعلومات

اإلشنراف علنى ومتابعة التشغيل المثنل لهنا وتحديند إحتياجنات الكلينة و
 .شبكة الربط والمعلومات بالكلية

 قرارى السيد عميد كلية الهندسة
 4/4/9111بتاريخ 

 9119اغسطس  98و 
 9112وعام 

12 

وحتنى  9111عضو لجنة الحاسبات بكلية التربية والزراعة مننذ عنام 
وعضننو لجنننة الحاسننبات بمعهنند الكبنند القننومى منننذ عننام  9114عننام 
نننة الحاسننبات بكليننة الهندسننة بشننبين ، وعضننو لجوحتننى اآلن 9111
 . 9112 وحتى عام 8221منذ عام الكوم  
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 جهة النشر والتنفيذ عنوان النشاط  أو وصفه رقم

13 

وحتى  9119يولية  18)اإلشراف على إدارة التدريب على الحاسب  
تننم تنظننيم دورات حاسننب آلننى فننى هننذه الفتننرة و (9119ديسننمبر  99

منوفيننة مثننل اإلدارة العامننة للتنظننيم واإلدارة، لجهننات خننارس جامعننة ال
هيئة البريد، مركز معلومات شبكات المرافق، جمعينة رعاينة الطنالب 

ة، باإلضننافة إلننى تنندريب العنناملين بكليننات ومعاهنند الجامعننة بالمنوفينن
 .المختلفة على مهارات إستخدام الحاسب االلى

 –مركز المعلومات 
 جامعة المنوفية 

14 

وحتننى  9112يوليننة  89منننذ )مركننز الخدمننة العامننة  اإلشننراف علننى 
وفننى هننذه الفتننرة تننم عقنند دورات تدريبيننة للمجتمننع  (9188مننارس84

فنى ودورات  -إنجليزى وفرنساوى وإيطالى: المدنى فى اللغات الحية 
إختصاصنى ومدرب حاسنب آلنى و الحاسب اآللى وفنى تحاليل معملية

وارد بشننرية، عالقننات ، محاسننبة إلكترونيننة، تنميننة مننىتخنناطب تأهيننل
 .عامة

  –مركز الخدمة العامة 
 جامعة المنوفية

15 
حضننور النندورة التنشننيطية لتجدينند رخصننة التنندريب كمنندرب معتمنند 
بمركنننز تنمينننة قننندرات أعضننناء هيئنننة التننندريس والقينننادات بجامعنننة 

 (9181فبراير  92-91. )المنوفية

 مركز الدراسات اإلستراتيجية و
هيئة  بمركز تنمية قدرات أعضاء

التدريس والقيادات بجامعة 
 المنوفية
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 تحكيم األبحاث العلمية: عاشرا
 

 :المستوى المحلى 

لتحكيم األبحاث للساادة أعضااه هيئاة التادريس الاراغبين فاى الترقاى لوظيفاة (  قوى كهربية)عضو اللجنة العلمية  -1

 .بالمجلس األعلى للجامعات  1012وحتى  1009منذ عام       (تخصص إلكترونبات القوى)أستاذ مساعد وأستاذ 

 1010محكم أبحاث المجلة العلمية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ عام  -1

 1006منذ عام  جلة العلمية بكلية الهندسة بشبين الكومممحكم أبحاث علمية بال -1

كلية  – MEPCON'09 كهربية بالشرق األوسطألنظمة القوى ال ثالث عشرالالدولى مؤتمرالمحكم أبحاث ب -4

 .(1008سبتتمبر 12-11)  جمهورية مصر العربية -أسيوطجامعة  -الهندسة

كلية  – MEPCON014 ألنظمة القوى الكهربية بالشرق األوسط عشر السادسالدولى مؤتمرالمحكم أبحاث ب -5

 .(1014ديسمبر 12-11)  جمهورية مصر العربية -جامعة عين شمس -الهندسة

 .جامعة المنوفية-نائب رئيس مجلس إدارة تحرير مجلة كلية الهندسة بشبين الكوم-6

 

 :المستوى الدولى

 فى  مؤتمر( Electrical Engineering II session)رئيس جلسة علمية -1

Tthe 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical 

Engineering, Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006 

 فى مؤتمر محكم أبحاث-2

The 6th WSEAS/IASME International Conference on ELECTRIC POWER SYSTEMS, 

HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER '06), Tenerife, Canary Islands, 

Spain, December 16-18, 2006 

 

 فى مؤتمر محكم أبحاث-3

The 9th WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELING 

& SIMULATION (ACMOS '07), Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007 

 فى مؤتمر محكم أبحاث-4
The 6th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL 
ENGINEERING (AEE ‘07), Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007 

 

 محكم أبحاث فى مؤتمر  -5

The  4th IEEE International Conference on Computer Science and Information 

Technology (IEEE ICCSIT 2011)  China, 10 Jun - 12 Jun 2011  2012. 

 

 محكم أبحاث فى مؤتمر -6

5th IEEE International Conference on Computer    Science and Information 
Technology (IEEE ICCSIT 2012), Hong-Kong, 29-30 December 2012 

. 

 

 

 


