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 نشاط اعضاء هيئة التدربس والهيئة المعاونة -اوال:

المكان النشاط /مجمة  النشاط اسم العضو م
 النشر

 التاريخ

 بحث بعنوان  آ.م.د/ عمي عبد الغفار صقر 1

"Accurate automatic detection of acute 

lymphatic leukemia using a refined simple 

classification" 

Wiley , Microscopy 

Research and 

Technique . 

0202 

 بحث بعنوان 
"Electronic relay performance in the inband 

device-to-device (D0D) communication 

system" 

Springer 
Telecommunication 

Systems 

0219 

 بحث بعنوان 
 
"Relay Assistant Protocol Based on ERIMA 

Scheme for Performance Enhancement in the 

Cellular Networks", 

IET 0219 

 بحث بعنوان 
 "Improved image segmentation algorithms 

for detecting types of acute lymphatic 

leukemia" 

IET Image Processing 0219 

كميةةةةةةةة الحاسةةةةةةة  وتكنولوجيةةةةةةةا  ممتحن خارجي لطالبة دكتوراة )فاطمة اسكندر الجمال(
 المنصورةالمعمومات جامعة 

0219 

جايعح كفر –كهُح انهنذسح  وكُم انكهُح نهذراساخ انعهُا وانثحىث آ.د/ عبد الفتاح عطية هميل 0

 انشُخ 
0212-0202 

 0202-0212 جايعح كفر انشُخ عضى يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث فٍ انجايعح
جايعح كفر –كهُح انهنذسح  رئُس نجنح انعالقاخ انثقافُح

 انشُخ 
0212-0202 

جايعح كفر –كهُح انهنذسح  رئُس نجنح  انذراساخ انعهُا

 انشُخ 
0212-0202 

جايعح كفر –كهُح انهنذسح  عضى يركز ونجنح االستشاراخ انهنذسُح

 انشُخ
0212-0202 

رسائم ياجستُر فٍ كهُح انهنذسح جايعح  3انًشاركح فٍ تقُُى 

 انًنصىرج 
كهُح انهنذسح جايعح   
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جايعح كفر –كهُح انهنذسح  رئُس كنترول  انذراساخ انعهُا

 انشُخ
انترو االول 

 وانثانٍ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jemt.23509
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 االشراف عهٍ انرسائم انعهًُح 

1. A Deep-Learning Based Visual Tracking 

Approach 

0. An Efficient Data Analysis System for 

Smart Farming 

 

هنذسح  -قسى هنذسح انحاسثاخ 

جايعح  –االنكترونُاخ تًنىف 

 انًنىفُح.

 

 0202 

“Prediction of Solar Activity using Hybrid 

Artificial Bee Colony with  Neighborhood 

Rough Sets”,  

IEEE Transactions on 

Computational Social 

Systems. 
0202 

"A Multi-Stage Fuzzy Logic Controller for 

Hybrid-AC Grid-Battery Charging Drive 

System" 

Turkish Journal of 

Electro-mechanics & 

Energy 

0212 

 “A Robust FACTS Incremental Fuzzy 

Control Scheme for Smart Grid 

Applications”.  

Ain Shams 

Engineering Journal 
0212 

آ.م.د/ رج  عبد العزيز  3
 السحيمي

 0219    مؤتمر الشرق االوسط -
 
 

اسابيع 4  –تترواح بين اسبوع عمل زيارات ميدانية قصيرة  - 
 لممعامل المتخصصة فى فرنسا

 0219 

 بحث بعنوان 
"Scheduling of combined heat and generation 

outputs in power systems using a new hybrid 

multi-objective optimization algorithm" 

 
Neural Computing 

and Applications 

 
0202 

 بحث بعنوان 
""Adequate Topology for Efficient Energy 

Resources Utilization of Active Distribution 

Networks Equipped With Soft Open Points"" 

 

, IEEE Access 7 (1), 

99223-99216 
0219 

آ.م.د / هاني أحمد عبد  4
 السالم

 IEEEمستشار فرع جمعية مهندسي الكهربةاء و االلكترونيةات 
 بجامعة كفرالشيخ

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ 

0202 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  قائم بعمل رئيس قسم الهندسة الكهربية
 الشيخ

0219-0202 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  الهندسة الكهربيةمنسق التعميم االلكتروني عن بعد بقسم 
 الشيخ 

 الترم  الثاني 

 المواد المكمف بتدريسها امتحاناتيح حاعداد وتص
 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

جامعةةةةةةةةةة  –كميةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةة  المساهمة في تطوير و اعداد الموائح الدراسية
 كفرالشيخ

0219-0202 

 كفةةةةر جامعةةةةة– الهندسةةةةة كليةةةةة بالكلية لالعتماد الجودة ملفات إعداد في المشاركة
 الشيخ

0219-0202 

لشعبة القوي و اآلالت الكهربية و لقسم الهندسةة  الجودة منسق
 الكهربية

 كفةةةةر جامعةةةةة– الهندسةةةةة كليةةةةة
 الشيخ

0219-0202 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00521-019-04610-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00521-019-04610-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00521-019-04610-1.pdf


اعةداد المحتةوا العممةي لمتةدري  الصةيفي الةداخمي  في المشاركة
 بالقسم

 كفةةةةر جامعةةةةة– الهندسةةةةة كليةةةةة
 الشيخ

0219-0202 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  منسق االنشطة الطالبية بالكمية مع الجامعة
 الشيخ 

0219-0202 

التقةةةةدم لمهمةةةةة عمميةةةةة قصةةةةيرة االجةةةةل فةةةةي تطبيقةةةةات الةةةة كاء 
 االصطناعي في هندسة القوا الكهربية

 0219 القاهرة  -االدارة العامة لمبعثات 

 بحث بعنوان 
"Fuzzy-based Adaptive Sliding Mode Control 

for a Direct-Driven PMSG Wind Energy 

System" 

01st
 International 

Middle East Power 

Systems Conference 

(MEPCON) 

0219 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  في كنترول الفرقة الرابعة   وعض آ.م.د/ حمدا كمال المنير 5
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني 

 
 في كنترول الدراسات العميا  وعض

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

يةة نهاانةات متحا يفي اعمال المراقبة عم نالمشاركة كرئيس لجا
 الدراسي  مالعا

 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

 المواد المكمف بتدريسها امتحاناتيح حاعداد وتص
 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

 شعبهاع بجمي ةكنترول التراكمي لطال  الفرقة الرابع  وعض
 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

االستشارات الهندسيية بكمية الهندسية ت  بمك استشارا  وعض
 اسنادد تم وق

ة مةع د.تةامر مةدحت لمبنةي اتية بالمشاركومتصميم الشبكة المعم
 كمية التمريض 

  

 بحث بعنوان 
"Conception and implementation of a data-

driven prognostics algorithm for safety–

critical systems" 

Soft Computing  0219 

 حضور مؤتمر بعنوان 
An Improved Image Annotation and Retrieval 

System Using Hybrid Based Semantic and 

Context Data Analysis. 

International 

Conference on 

Computer and 

Information Sciences 

0219 

وضةةع امتحانةةات المةةواد المكمةةف بتدريسةةها مةةع نمةةو ج االجابةة   ا.م.د/ ايمان سعد عبد النبي 6
 الخاص بكال منها

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

 
 عضو كنترول الفرقة اعدادا

 

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

 رئيس معيار المعايير االكاديمي 

 
جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 

 الشيخ
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 

 والثاني



جامعةةةة طنطةةةا مشةةةرف عمةةةى رسةةةائل ماجسةةةتير بكميةةةة الهندسةةةة 
 والقاهرة

  جامعة طنطا والقاهرة

عضةةةةو المجنةةةةة الفنيةةةةة العامةةةةة والدائمةةةةة لدراسةةةةة بنةةةةود اعمةةةةال 
 المنشات بالجامعة

  جامعة كفر الشيخ

  جامعة كفر الشيخ عضو مشارك بمركز البحوث واالستشارات الهندسية بالكمية.
 حضور 

كفرالشةةيخ منتةةدا الحةةوار الةةوطنى لمشةةبا  عمةةى مسةةتوا جامعةةة 
بمبنى تطوير االداء بالجامعة بعنوان "مصر قوية وبشبابها تحيةا 

 مصر"

  جامعة كفر الشيخ

 بحث بعنوان 
"Effect of Photodynamic Disinfection on 

milled acrylic flexural strength (an-in vitro 

study(" 

Journal of Modern 

Research 
0202 

 بحث بعنوان 
“A faulted side identification scheme-based 

integrated distance protection for series-

compensated transmission lines” 

International Journal 

of Electrical Power 

and Energy Systems, 

Vol. 113, pp. 664-673 

0219 

 الدراسى األول و الثانىوضع وتصحيح امتحانات أعمال الفصل  ا.م.د/ تامر مدحت محمد 7

 
جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 

 الشيخ
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 

 والثاني
 المشاركة في أعمال الكنتروالت كمراق 

 
جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة 

 الشيخ
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 

 والثاني
عضةةو المجنةةة التنفي يةةة لمركةةز الخةةدمات االلكترونيةةة والمعرفيةةة 

 بالمجمس األعمى لمجامعات
  كفر الشيخجامعة 

استشةةةةةارا شةةةةةبكة المعمومةةةةةات بمركةةةةةز البحةةةةةوث واالستشةةةةةارات 
 الهندسية بكمية الهندسة

  جامعة كفر الشيخ

رئةةةةةيس لجنةةةةةة االسةةةةةتبيانات الخاصةةةةةة بوحةةةةةدة ضةةةةةمان الجةةةةةودة 
 واالعتماد بالكمية

  جامعة كفر الشيخ

  محافظة كفرالشيخ عضو بمجنة اختيار القيادات المدنية بمحافظة كفرالشيخ
 -المشةةاركة فةةي مشةةروع بحثةةى مةةع زمةةالء مةةن كميةةة الهندسةةة 

 جامعة طنطا 
 Production of promising materials forباسةم )

energy storage by preparing epoxy/ 

nanoparticle ferrites and oxides composites). 
 )جارا العمل ب (

  جامعة طنطا

أ.م .د / محمد ابراهيم عبد  8
 الونيس

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  رئيس كنترول الفرق  االولى
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

جامعةةةةة كفةةةةر –كميةةةةة الهندسةةةةة  وضع امتحانات المواد المكمف بتدريسها
 الشيخ

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم االول 
 والثاني

االستشةةارات الهندسةةية فةةي التخصةةص مةةن خةةالل مركةةز البحةةوث 
 واالستشارات بالجامعة

 0202-0219 جامعة كفر الشيخ



 بحث بعنوان 
"Parameter Estimation of Electric Power 

Transformers Using Coyote Optimization 

Algorithm with Experimental Verification" 

IEEE Access 0202 

عمل ورش عمل عممية مع طةال  الفرقةة الثالثةة والفرقةة الرابعةة  د / غادة مصطفي هميسة 9
الحاسةةةبات أثنةةةاء السةةةاعات المكتبيةةةة الخاصةةةة بةةةى فةةةى هندسةةةة 
 االسبوع.

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

عمل ورش عمل اجتماعية ومحاضةرات فةى النتميةة البشةرية فةى 
وقةةت السةةاعات المكتبيةةة واالنشةةطة الطالبيةةة. و لةةك مةةن خةةالل 

 وكالة  التنمية المجتمعية وشئون البيئة 

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

 يتم وضع امتحانات المواد التى اقوم بتدريسها وتصحيحها.
 

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

واعمةةةال يةةةتم المشةةةاركة فةةةى اعمةةةال المراقبةةةة أثنةةةاء األمتحانةةةات 
 الكنترول 

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

 عضو كنترول الفرقة االعدادية د / شامية السيد الغمرا 12

 
جامعة  –كمية الهندسة 

 كفرالشيخ
0219-0202 

المشةةةاركة كةةةرئيس لمجةةةان فةةةي اعمةةةال المراقبةةةة عمةةةى امتحانةةةات 
 نهاية العام الدراسي

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

جامعة  –كمية الهندسة  اعداد وتصحيح االمتحانات لممواد التي أقوم بتدريسها
 كفرالشيخ

0219-0202 

ورشةةةة عمةةةل عةةةن تطبيقةةةات الهندسةةةة الكهربيةةةة فةةةي تكنولوجيةةةا 
 المعمومات  

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

جامعة  –كمية الهندسة  المساهمة في تطوير و اعداد الموائح الدراسية
 كفرالشيخ

0219-0202 

 البكالوريوس والدبمومةاالشراف عمى مشاريع التخرج لطمبة 
 

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

 منسق معيار أعضاء هيئة التدريس

 
جامعة  –كمية الهندسة 

 كفرالشيخ
0219-0202 

 بحث بعنوان                       
"Field enhancement of optical bowtie nano-

antenna using exponential tapered profile" 

IET Optoelectronics 0219 

 بحث بعنوان                       
"Mutual Coupling Reduction of DRA 

for MIMO Applications" 

ADVANCED 

ELECTROMAGNETI

CS 
0219 

 منسق معيار الجهاز االدارا بالجودة د / أمالك اباظة الحريرا 11

 
جامعة كفر -كمية الهندسة 

 الشيخ
0219-0202 

 حضور 
دورة التدريس الفعال لممجموعةات الكبيةرة والصةغيرة )المحاضةر:د 

 العموم( هناء منصور كمية

 -كمية الهندسة-وحدة التدري 
 -جامعة كفر الشيخ

0219-0202 

https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-opt.2019.0049
https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-opt.2019.0049


 بحث بعنوان   
"Parameter Estimation of Electric Power 

Transformers Using Coyote Optimization 

Algorithm with Experimental Verification" 

IEEE Access 0202 

ا.م.د  / نهي عبد السالم  10
 الشمبي

المشاركة كرئيس لمجان في اعمال المراقبة عمى امتحانات 
 نهاية العام الدراسي.

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

جامعة  –كمية الهندسة  المشاركة فى اعمال الكنترول كعضو فى كنترول اعدادا
 كفرالشيخ

0219-0202 

جامعة  –كمية الهندسة  بتدريسهااعداد وتصحيح االمتحانات لممواد التي أقوم 
 كفرالشيخ

0219-0202 

جامعة  –كمية الهندسة  المساهمة في تطوير و اعداد الموائح الدراسية
 كفرالشيخ

0219-0202 

 ار التدريس والتعمم.يرئيس مع 

 

جامعة  –كمية الهندسة 
 كفرالشيخ

0219-0202 

 حضور مؤتمر بعنوان

"the International IEEE Antenna and 

Propagation Society Sponsored WorkShop 

that will take place at the German University 

in Cairo (GUC) between the 09th and 31st of 

January 0219. The workshop under the title 

“Antenna Challenges in Current & Future 

Applications” 

German University in 

Cairo 
0219 

 بحث بعنوان                       
"Broadband Transmitarray for Satellite 

Applications in Ku Ban”  

Wireless Personal 

Communications, 

springer 
0219 

 بحث بعنوان                       
"Mutual Coupling Reduction of DRA for 

MIMO Applications”,  

ADVANCED 

ELECTROMAGNETI

CS,  
0219 

المشاركة كرئيس لمجان في اعمال المراقبة عمى امتحانات  د / ابراهيم فتحي العشرا 13
 نهاية العام الدراسي.

 

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

 كفر جامعة– الهندسة كلية .الرابعة الفرقة كنترول عضو
 الشيخ

الترم األول 
 والثاني 

 كفر جامعة– الهندسة كلية بالكمية لالعتماد الجودة ممفات إعداد في المشاركة
 الشيخ

الترم األول 
 والثاني 

الكهربية في تكنولوجيا ورشة عمل عن تطبيقات الهندسة 
 المعمومات

 

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

0219 

دورة  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس  0تم  حضورعدد 
 بالجامعة

 0202 جامعة كفر الشيخ

https://link.springer.com/journal/11277
https://link.springer.com/journal/11277


 بحث بعنوان 
Efficient signal and protocol level security for 

network communication 

International Journal 

of Speech Technology 
0202 

تم االشتراك في ورشة عمل بالقسم لمتعرف عمى التطبيقات  د / وسام محمد فكرا 14
الحديثة في مجال ال كاء االصطناعي وتطبيقها في الهندسة 

 الكهربية

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

0219 

 كفر جامعة– الهندسة كلية بالكلية لالعتماد الجودة ملفات إعداد في المشاركة
 الشيخ

الترم األول 
 والثاني 

 
 عضو كنترول الفرقة اعدادا

 

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ

الترم االول 
 والثاني

جامعة كفر –كمية الهندسة  الفرقة الرابعة.عضو كنترول  د / شريف محمود امام  15
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

جامعة كفر –كمية الهندسة  حانات ة الخاصة باالمتباعمال المراق 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

الل خربية من كهالجامعة بالطاقة ال مياتتطوير منظومة امداد ك
 تطاحشاء منا

 كة االستهال مصحة بنظام مبكطاقة شمسية مربوطة بالش

 0219 جامعة كفر الشيخ 

 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح - م / هبة ابراهيم البحيرا  16

 يراقة عهً االيتحاناخ -

 

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

 انجىدج نالعتًاد تانكهُحانًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ  - م / ايها  محمد عبد الجواد 17

 يراقة عهً االيتحاناخ -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح - م / والء شوقي حمدون 18

 يراقة عهً االيتحاناخ -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
 بحث بعنوان 

 
"Techno-economic assessment of consumers' 

participation in the demand response 

program for optimal day-ahead scheduling of 

virtual power plants" 

Alexandria 

Engineering Journal 
0202 

 بحث بعنوان 
. " A Day-ahead Optimal RERs Scheduling 

Approach for Virtual Power Plants 

Considering Different Loading Conditions"  

01st
 International 

Middle East Power 

Systems Conference 

(MEPCON) 

0219 

 يراقة عهً االيتحاناخ - م / طارق يحيي عطي  19

 انجىدج نالعتًاد تانكهُحانًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ  -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
االستشةةارات الهندسةةية فةةي التخصةةص مةةن خةةالل مركةةز البحةةوث 

 واالستشارات الهندسية بالكمية
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ
 

 يراقة عهً االيتحاناخ - م / ندا محمد معوض 02

 انجىدج نالعتًاد تانكهُحانًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ  -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
 الترم األول 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10772-019-09607-8.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10772-019-09607-8.pdf


 
 انُىو انعهًٍ نهقسى  -ثانُاً:

رُ ػمذ اٌٍىَ اٌؼًٍّ ٌٍمغُ ِزّضال فى ٌمبء غالثً ثٍٓ ِّضًٍ غالة  8/3/0202إٔه فى ٌىَ االحذ اٌّىافك 

اٌّشحٍخ اٌغبِؼٍخ االوٌى وػذد ِٓ غالة اٌذساعبد اٌؼٍٍب ِغ ػذد ِٓ اػعبء هٍئخ اٌزذسٌظ واٌهٍئخ اٌّؼبؤخ 

اٌخبصخ ثبٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ ثبٌمغُ وػشض سؤٌخ اٌمغُ ٌٍّشحٍخ اٌمبدِخ ِغ ورٌه ٌّٕبلشخ ثؼط اٌّىظىػبد 

غشػ ثؼط اٌزحذٌبد اٌزى رىاعه اٌمغُ وِٕبلشزهب ِغ اٌطالة ٌّؼشفخ آِبٌهُ ورىلؼبرهُ ِٓ اٌمغُ فى اٌفزشح 

 اٌّمجٍخ و رُ اٌعب:

 ِٕبلشخ ِمزشحبد اٌطالة و اػعبء هٍئخ اٌزذسٌظ و اٌهٍئخ اٌّؼبؤخ ٌزطىٌش اٌمغُ  -1

 ِٕبلشخ اٌّىظىػبد اٌحذٌضخ فً اٌهٕذعخ اٌىهشثٍخ -0

 يشروع انتخرج:  -ثانثا:

 يراقة عهً االيتحاناخ - م / نرمين جمال رزق 01

 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
 االيتحاناخيراقة عهً  - م / رتيبة عبد الرحيم سالم 00

انًشاركه فً تصًُى تعض انذوائر اإلنكترونُه يع  -

 طالب انفرقح انثانُح وانفرقح انثانثح .

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

 يراقة عهً االيتحاناخ - م / شروق  جمعة عميوة  03

 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح -

تصًُى تعض انذوائر اإلنكترونُه يع انًشاركه فً  -

 طالب انفرقح انثانُح وانفرقح انثانثح .

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

 يراقة عهً االيتحاناخ - م / شيماء احمد زلط 04

 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
 يراقة عهً االيتحاناخ - م/ عبد الكريم صالح الحناوا 05

 انًشاركح فٍ إعذاد يهفاخ انجىدج نالعتًاد تانكهُح -
جامعة كفر –كمية الهندسة 

 الشيخ 
الترم األول 

 والثاني 
دعةةم مقةةرر  نظةةةم المشةةغالت الدقيقةةة بمشةةةروعات عمميةةة يقةةةوم 

 PCBالطال  بتنفي ها عن طريق الدوائر المطبوعة 

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

 الترم األول 

دورات تنمية مهارات قدرات أعضاء هيئة  0. الحصول عمي 
 التدريس بمركز التطوير والمعمومات بالجامعة

 0219 جامعة كفر الشيخ

 مراق  عمى االمتحانات            م/ ايها  محمد عطية  06
 المشاركة في إعداد ممفات الجودة لالعتماد بالكمية

جامعة كفر –كمية الهندسة 
 الشيخ 

الترم األول 
 والثاني 

دورة  تنميةةة مهةةارات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس  1تةةم  حضةةورعدد 
 بالجامعة )النشر العممي الدولي(

 0219 الشيخجامعة كفر 

جامعة كفر –كمية الهندسة  تذرَس تًارَن - م / دينا عادل 07
 الشيخ 

 الترم الثاني 

جامعة كفر –كمية الهندسة  يراقة عهً االيتحاناخ - م / محمد المزين 08
 الشيخ 

 الترم الثاني 

جامعة كفر –كمية الهندسة  يراقة عهً االيتحاناخ - م / عفاف وهب  09
 الشيخ 

 الترم الثاني 



 ( ِششوع رخشط ثبٌمغُ رشًّ ِخزٍف ِىظىػبد اٌمغ19ٌُىعذ ػذد )  -1

 ايكانُاخ انقسى  -راتعا:

 data(  عهبص وّجٍىرش + عهبص ػشض ظىئً )  08د ) ِؼًّ حبعت أًٌ ثىً ِؼًّ ػذ 4ػذد  .1

show) 

 ,DC, ACِؼًّ اٌمىي واالالد اٌىهشثٍخ : ثه ػذد ِٓ اٌزغبسة ٌزذسٌت اٌطالة ػًٍ ٔظُ  .0

transient  

 ٌزُ رذسٌت اٌطالة ػٍٍهب  ثبالظبفخ اًٌ ثؼط اٌذوائش اٌشلٍّخ kit 8ِؼًّ اٌّؼبٌغبد اٌذلٍمخ: ثه ػذد  .3

 ثه ػذد ِٓ اٌزغبسة االعبعٍخ ٌزؼٍٍُ غشق اٌمٍبط اٌىهشثٍخ ِؼًّ االعظ اٌىهشثٍخ:  .4

ٌزذسٌت اٌطالة ػًٍ رىٌٍذ اٌّىعبد ؤظُ االرصبالد  kitsِؼًّ االرصبالد اٌىهشثٍخ ثه ػذد ِٓ  .5

 اٌغٍىٍخ واٌالعٍىٍخ

 ِؼًّ االثحبس اٌىهشثٍخ .6

 ِؼًّ اٌزحىُ فً االالد  .7

 ذسح يركز انثحىث واالستشاراخ انهنذسُح تكهُح انهن -خايسا:

 -شبسن ثؼط ِٓ اػعبء هٍئخ اٌزذسٌظ فً اػّبي اٌّشوض اٌزً رخص لغُ اٌهٕذعخ اٌىهشثٍخ  وّب ًٌٍ:

 ػًّ رصٍّّبد ٌّجبًٔ عذٌذح ثبٌغبِؼخ .8

 االششاف ػًٍ رٕفٍز االػّبي اٌىهشثٍخ فً ِجبًٔ رحذ اٌزٕفٍز ثبٌغبِؼخ    .9

 ػًّ رصٍّّبد االػّبي اٌىهشثٍخ ٌّجبًٔ ٌّحبفظخ وفشاٌشٍخ  .12

 

 

 

 :  Onlineانتعهُى االنكترونٍ عن تعذ -سادسا:

ثبعزخذاَ عشوثبد  0202اثشًٌ  32و حزً  0202ِبسط  15رُ رٕفٍز اٌزؼٍٍُ ػٓ ثؼذ ثبٌمغُ فً اٌفزشح ِٓ  -

. وّب رُ رمذٌُ رمشٌش ٌىًِ و اعجىػً ٌٍغٍذ األعزبر Facebookاٌفشق و اٌشؼت اٌذساعٍخ ثبٌمغُ ػًٍ 

 ٍٍُ و اٌطالة اصٕبء فزشح اٌزؼٍٍُ ػٓ ثؼذ.اٌذوزىس ووًٍ اٌىٍٍخ ٌشىْ اٌزؼ

 0201-0202عبسي رحذٌذ اٌّمشساد اٌزً عىف رذسط اٌىزشؤٍب فً اٌؼبَ اٌغبِؼً  -

 يهف انجىدج تانقسى:  -ساتعا:

- Setup the Academic Reference Standards (ARS) of Postgraduate Programs of Faculty 

of Engineering Kafrelsheikh University: [Diploma, MSc, and PhD - January 0202]. 

- Setup the Academic Reference Standards (ARS) of Undergraduate Programs of 

Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering Kafrelsheikh University: 



[Electrical Power and Machines, Computers and Systems, and Electronics and 

Electrical Communication - January 0202]. 

رّذ اٌّشاعؼخ اٌخبسعٍخ ٌغٍّغ اٌّمشساد واٌجشاِظ اٌزؼٍٍٍّخ ثبٌمغُ ثأسعبٌهب اًٌ اٌّشاعغ اٌخبسعً األعٕجً  -

 . Prof.  Constantine J. Hatziadoniuاالعزبر ثغبِؼخ عٕىة إٌٍىي ثبٌىالٌبد اٌّزحذح االِشٌىٍخ 

اعشاء اٌزؼذٌالد اٌىاسدح فً رمبسٌش اٌّشاعؼخ اٌخبسعٍخ ٌغٍّغ اٌّمشساد واٌجشاِظ اٌزؼٍٍٍّخ ثبٌمغُ ٌٍّشاعغ  رُ  -

 .Prof.  Constantine Jاٌخبسعً األعٕجً االعزبر ثغبِؼخ عٕىة إٌٍىي ثبٌىالٌبد اٌّزحذح االِشٌىٍخ 

Hatziadoniu . 

ورشًّ رىصٍف ورمبسٌش  Dropbox  ػٓ غشٌمخ رطجٍك رُ ػًّ لبػذح ثٍبٔبد اٌىزشؤٍخ ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ -

اٌّشاعؼبد اٌذاخٍٍخ واٌخبسعٍخ و رؼذٌالرهب. ورٌه ٌعّبْ عهىٌه اٌزحذٌش و اٌزحغٍٓ و ثشاِظ وِمشساد اٌمغُ 

 اٌّغزّش ٌٍجشاِظ اٌزؼٍٍٍّخ ثبٌمغُ.

 


