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 السيرة الذاتية

 هيكلعبد السالم منال محمد االستاذ الدكتور/  ةللسيد
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 Manal Mohamed Abdelsalam منال محمد عبد السالم هيكل االسم :

Hikal 

Name :    

  الرقم القومي:

مدرس بقسم الفيزيقا و الرياضيات  : لحاليةالوظيفة ا

 كلية الهندسة –الهندسية 

 Title : 

         : Date of Birth   تاريخ الميالد :

              : Kaferelsheigh - Egypt Place of Birth مصر -كفر الشيخ  جهة الميالد:

               : Married  Marital status تزوجة م :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 B. Sc. Electric Power and 
Machines Engineering, 1996, 
Faculty of Engineering, Tanta 
University.  

Degree: 

 Tanta, Egypt Mailing 31521   عنوان المراسلة :

Address :            

 Kaferelsheigh – Egypt Home مصر-كفر الشيخ  : عنوان السكن

Address :             

 manalhikal@yahoo.com E-mail  االلكتروني:البريد 

address :             

                           :  # .Tel   : تليفون

 : Mobile   : محمول

   : Egyptian Nationality مصرية الجنسية :

 العلمية : المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا
 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ كنولوجيا والتالمعهد العالي للهندسة 

mailto:manalhikal@yahoo.com
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 B. Sc. Electric Power and  اسم الدرجة : 

Machines Engineering, 1996 

Degree : 

 Faculty of Engineering, Tanta  الكلية المانحة :

University. 

Faculty : 

 : Electric  Engineering Major Field  مجال التخصص : 

 Electric Power and Machines  التخصص الدقيق :كلية 

Engineering 

Minor Field : 

 Date and 1996 جيد جدا مع مرتبة الرف التاريخ والتقدير :

Grade : 

 

 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير     الثانية : الدرجة الجامعية -ب

 M. Sc.,  in Engineering  اسم الدرجة:
Mathematics 

Degree : 

 ,Faculty of  Engineering   الكلية المانحة :
Tanta University 

Faculty : 

 : Engineering Mathematics,  Major Field  مجال التخصص :

 : Differential Equations Minor Field  التخصص الدقيق :

 :Date 2004  التاريخ :

 

 .C- Third  University Degree :   Ph. D الدكتوراه    الدرجة الجامعية الثالثة : -جـ 

 Ph. D. in Engineering  اسم الدرجة :
Mathematics 

Degree : 

 Faculty of  Engineering, Tanta  الكلية المانحة :
University 

Faculty: 

 : Engineering Mathematics,  Major Field  مجال التخصص :

 : Differential Equations  Minor Field  التخصص الدقيق :

 : Date 2009  التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

  : Job Name  من            To                   From إلى : مسمى الوظيفة

 : معيد

 
September 2004 January 1997. Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 
September 2009 September 2004 Assistant Lecturer : 

 

 : Up to now September 2009 Lecturer : مدرس

   : Associate Professor - -  : أستاذ مساعد

 : Professor - - أستاذ:
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 المهاراتالمهمات العلمية و -4

االشراف على عدد رسالة ماجستير في قسم الفيزيقا و  -

 كلية الهندسة جامعة طنطا -الرياضيات الهندسية 

رسالة ماجستير في قسم الرياضيات  2االشراف على عدد  -

 كلية العلوم جامعة طنطا -البحتة 

4- Scientific Missions and Skills 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية وية الهيئات والجمعياتعض -5

Organizations and Scientific Society 
  

 Conferences and Scientific Forums -6 المؤتمرات والندوات العلمية -6

 

1.  Attendance: The 3rd conference for Enhancing Scientific Research ESR2012, 

18-19-November 2012, Tanta University, Tanta, Egypt. 

2.  Organizer: First Symposium on Computational Mathematics and its 

applications within ICNAAM 2013 International Conference of Numerical 

Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2013), Rodos Palace Hotel, 

Rhodes, Greece. September 21-27, 2013.   

3.  Speaker: The International Conference of Numerical Analysis and Applied 

Mathematics (ICNAAM2013), Rodos Palace Hotel, Rhodes, Greece. 

September 21-27, 2013.   

4.  Organizer: Second Symposium on Computational and Applied Science within 

ICNAAM 2014 (International Conference of Numerical Analysis and Applied 

Mathematics), Rodos Palace Hotel, Rhodes, Greece. September 22-28, 2014.   

5.  Organizer: Third Symposium on Computational and Applied Science within 

ICNAAM 2015 (International Conference of Numerical Analysis and Applied 

Mathematics). Rodos Palace Hotel, Rhodes, Greece. September 23-29 , 2015 

6.  Organizer: Fourth Symposium on Computational and Applied Science within 

ICNAAM 2016 (International Conference of Numerical Analysis and Applied 

Mathematics) Rodos Palace Hotel, Rhodes, Greece. September 19-25, 2016.   

7.  Organizer: Fifth Symposium on Computational and Applied Science within 
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ICNAAM 2017 (International Conference of Numerical Analysis and Applied 

Mathematics), The MET Hotel, Thessaloniki, Greece. September 25-30, 2017. 

8.  Speaker:The First Annual Workshop in Computational and Applied 

Mathematics, Faculty of Engineering – Tanta University, 11/5/2013. 

9.  Attendance: The Fifth Symposium of the Fractional Calculus and 

Applications Group, "One Day Conference in Mathematics" Faculty of 

Science – AlexandriaUniversity, 3/7/2013. 

10.  Attendance: The Sixth Symposium of the Fractional Calculus and 

Applications Group,"One Day Conference in Mathematics"    Faculty 

of Science – Alexandria University, 4/8/2014. 

11.  Attendance: The Seventh Symposium of the Fractional Calculus and 

Applications Group,"One Day Conference in Mathematics"    Faculty 

of Science – Alexandria University, 25/7/2015. 

 

 

 Training and Workshops -7 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 تاريخ التدريب جهة التدريب اسم الدورة م

1 
معايير الجودة في العملية 

 التدريسية

مشروع تنمية قدرات  –جامعة طنطا 

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2010|1|21الى  2010|1|17من 

2 
الساعات المعتمدة و 

 اديمياالرشاد األك

مشروع تنمية قدرات  –جامعة طنطا 

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2010|3|18الى  2010|3|14من 

 النشر العلمي 3
مشروع تنمية قدرات  –جامعة طنطا 

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2011|2|23الى  2011|2|19من 

4 
معايير الهيئة القومية لتقييم 

 و اعتماد البرامج

مشروع تنمية قدرات  –طنطا  جامعة

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2011|3|2الى  2011|2|26من 
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5 
نظم االمتحانات و تقةيم 

 الطالب

مشروع تنمية قدرات  –جامعة طنطا 

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2011|5|25الى  2011|5|21من 

 القيادة الفعالة لفريق العمل 6
تنمية قدرات  مشروع –جامعة طنطا 

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات
 م 2012|4|10الى  2012|4|8من 

 م 2013|3|17 مركز ضمان الجودة –جامعة طنطا  اليات المراجعة الخارجية 7

8 

توصيف البرامج و 

المقررات و تقويم نواتج 

التعلم لمؤسسات التعليم 

 العالي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و 

 االعتماد
م 2016|7|28الى  2016|7|26من   

9 
التقويم الذاتي لكليات و 

 معاهد التعليم العالي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و 

 االعتماد
م 2016|8|10الى  2016|10|8من   

10 

دورة المراجعة الخارجية 

لكليات و معاهد التعليم 

 العالي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و 

 االعتماد
م 2017|1|23الى  2017|1|21 من  

11 

مهارات إعداد الدراسة 

الذاتية لمؤسسات التعليم 

 الجامعي

المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا 

 بكفر الشسخ
م 2017|7|24الى  2017|7|22من   

 

 

مشروعات التطوير القومية -8  8- National Projects for Developments 

الطالب واالمتحانات " الدورة الرابعة والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير عضو مشروع "تطوير نظم تقويم 

 2014حتى أغسطس  (2015مارس  -2014التعليم العالى)ابريل 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -9

 والتنمية  

10-Training and Development 

Experiences 

 الخبرات االكاديمية: -3

 .وضع الخطة البحثية للقسم المشاركة في .1

 .المشاركة في أعمال الجودة الخاصة بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية .2

 المشاركة في تعديل اللوائح الدراسية لبرامج الدراسات العليا بالقسم. .3

 :الخبرات االدارية  - 4

 . 2014 عام  حتى  2004 عام منذة اإلشتراك فى أعمال الكنترول بالكلي .1

 مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد ال .2

 خبرات اخري:  - 5

 2014الكلية حتى عام عضو الفريق التنفيذى لوحدة ضمان الجودة  -
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 Lecturing Experience -11  التدريس الجامعي -10

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

  

(a) Undergraduate Courses 

  

 

 ـــــــــــةالفـرقــــــــ اسم المــــــــــــــــادة م

 هندسة طنطا -الفرقة االعدادى )أ+ب( 1مقرر الرياضيات الهندسية  1

 هندسة طنطا -الفرقة االعدادى مقرر الميكانيكا الهندسية  )أ+ب( 2

 هندسة طنطا -الفرقة األولى )هندسة كهربية( )أ+ب(  2مقرر الرياضيات الهندسية  3

 هندسة طنطا -ولى )هندسة مدنية(الفرقة األ )أ+ب( 2مقرر الرياضيات الهندسية  4

 الفرقة األولى )هندسة ميكانيكية( هندسة طنطا )أ+ب( 2مقررالرياضيات الهندسية  5

 الفرقة الثانية )هندسة اإلتصاالت(هندسة طنطا )أ+ب( 3مقرر الرياضيات الهندسية  6

 هندسة طنطاالفرقة الثانية )هندسة القوى الكهربية(  )أ+ب( 3مقرر الرياضيات الهندسية  7

 الفرقة الثانية )هندسة الحاسبات و التحكم االلي( هندسة طنطا )أ+ب( 3مقرر الرياضيات الهندسية  8

 الفرقة الثانية )هندسة القوى الميكانيكية( هندسة طنطا 3مقرر الرياضيات الهندسية  9

 الفرقة الثالثة )هندسة اإلتصاالت( هندسة طنطا 4مقرر الرياضيات الهندسية  10

 الفرقة الثالثة )هندسة القوى الكهربية( هندسة طنطا 4مقرر الرياضيات الهندسية  11

 الفرقة االعدادية المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ 1مقرر ميكانيكا  13

 سة و التكنولوجيا بكفر الشيخالفرقة األولى )هندسة  االلكترونيات و االتصاالت الكهربية( المعهد العالي للهند  2مقرر رياضيات  14

 الفرقة الثانية )هندسة  االلكترونيات و االتصاالت الكهربية( المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ  3مقرر رياضيات  15

 شيخالفرقة األولى )هندسة  المعمارية( المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر ال مقرر اإلحصاء واالحتماالت 16

خ             للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيالفرقة االولى )هندسة  مدنية( المعهد العالي    2مقرر ميكانيكا           17    

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

  

(b) Postgraduate  Courses 

  

 

 الفـرقـــــــــــــــــــة اسم المــــــــــــــــادة م

 ية عاديةمعادالت تفاضل 1

 طالب الدراسات العليا الئحة جديدة

 )قسم الفيزيقا و الرياضيات الهندسية(

 احتماالت و نظرية االحصاء 2

 معادالت تفاضلية  مثقدمة 3

 المعادالت التفاضلية الكسرية 4

 المعادالت التفاضلية الجزئية 5

 طالب الدراسات العليا الئحة قديمة مقرر  األعداد المركبة 6

 )قسم الفيزيقا و الرياضيات الهندسية(

 مقرر التحليل الحقيقي 7

8 
 مقرر بحوث العمليات

9 
)قسم القوى و االالت           طالب الدراسات العليا الئحة جديدة  الطرق العددية لحل األنظمة الكهربية

 الكهربية(

)قسم الهندسة            طالب الدراسات العليا الئحة قديمة  مقرر بحوث العمليات 10

 المدنية(
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   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

  االشراف على رسالة الماجستير للباحث  -

  قسم الفيزيقا -طاهر عبد الفتاح بهنسي جمعة 

 – كلية الهندسة –والرياضيات الهندسية 

 2015مت المناقشة في جامعة طنطا ت

  :االشراف على رسالة الماجستير للباحثة -

  كلية –قسم الرياضيات البحتة  -وفاء بسيوني 

  جامعة طنطا تمت المناقشة في – العلوم

2016 

  االشراف على رسالة الماجستير للباحث -

  محمود عبد هللا أبو إبراهيم قسم الرياضيات

  طا تمتجامعة طن –كلية العلوم  –البحتة 

 2017المناقشة في 

12- Thesis Supervision 

 

- Study on existence and stability of 

solutions of ordinary and fractional 

differential equations. 

 

- Existence and stability of solutions 

of ordinary and fractional 

differential equations. 

 

- On some analytic methods for 

solving the fractional differential 

equations 

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة -12

مكتوب بطريقة مرجعية صحيحه من اسم الناشر , اسم 

البحث , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) البحث 

 م تطبيقي (محلي ام دولي , نظري ا

List of Publications: 

1. M. M. A. El-Sheikh, E. F. Lashein , M. M. Hikal  “Stability of a 

Linear and Nonlinear Second order Dufferential Equations with 

Time Varying coefficients”, Journal of Pure and Applied 

Mathematics Advances and Applications , 1 (2009) 13-19. 

2. M. M. Hikal  and M. M. A. El-Sheikh “Stability of a General SEIV 

Epidemic Model with Time Delay”, 11th International Conference 

of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 21–27 
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September 2013, AIP Conference Proceedings, 1558 (2013) 

564-567. 

3. M. M. Hikal  “Dynamic Properties for a General SEIV Epidemic 

Model” Electronic Journal of Mathematical Analysis and 

Applications, 2 (1) (2014) 26–36. 

4. M. M. Hikal and M. A. Abu Ibrahim “On Adomian's 

Decomposition Method for Solving a Fractional Advection-

Dispersion Equation” International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 104 (1) (2015) 43–56. 

5. W. K. Zara, M. M. Hikal, Taher A. Bahnasy, "Stability Analysis of 

an HIV/AIDS Epidemic Fractional Order Model with Screening 

and Time Delay" American Association for Science and 

Technology, 2 (3) (2015) 41–49. 

6. M. M. Hikal,  W.K.  Zahra “On Fractional Model of an HIV/AIDS 

with Treatment and Time Delay ” Journal of Progress in 

Fractional Differentiation and Applications, 2 (1)  (2016 ) 55 –

66.  

7. W. K.  Zahra and M. M. Hikal “Non Standard Finite Difference 

Method for Solving Variable Order Fractional Optimal Control 

Problems ” Journal of Vibration and Control,  23(6) (2017) 948–

958. 

8. W.K.  Zahra, M. M. Hikal , Taher A. Bahnasy “Solutions of 

Fractional Order Electrical Circuits Via Laplace Transform and 

Nonstandard Finite Difference Method” Journal of the Egyptian 

Mathematical Society, 25 (2017 ) 252 –261.  

9. E. EL-Kholy, M. M. Hikal , W. Rabie “Dynamic Behavior of an 

SEIV Epidemic Model with Fractional Order Derivatives and Time 
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Delay” accepted for publication in  International Journal of Pure 

and Applied Mathematics. 

10. W.K.  Zahra, M. M. Hikal, “Dynamical Analysis and Numerical 

Simulation for a Variable Order Fractional Permanent Magnet 

Synchronous Motor” Journal of the Egyptian Mathematical 

Society (26) ( 2018), 337-346. 


