
ابراھیم عثمانالعلمیة والوظیفیة لألستاذ الدكتور / أنس محمدالسیرة الذاتیة 

أنس محمد ابراھیم عثمانأ.د.االسم :

1946/ 3/ 17تاریخ المیالد :

1966سنة التخرج :

جامعة القاھرة1966فیزیاء / فلكبكالوریوس علوم: المؤھالت العلمیة

جامعة القاھرة1974ماجستیر علوم ( فلك )

جامعة القاھرة1977( الفیزیاء الفلكیة ) دكتوراه فلسفة العلوم

:التدرج العلمى

1967ى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةمساعد باحث بالمعھد القوم-
1974"""""باحث مساعد-
1977"""""باحث-
1981زیقیةأستاذ باحث مساعد بالمعھد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفی-
1987"""""أستاذ باحث-

الفیزیاء الفلكیة:مجال التخصص

التخصص الدقیق : دراسات الحشود النجمیة والمجرات الخارجیة

:التدرج الوظیفى

1987-1983بجدة / المملكة العربیة السعودیة أستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزیز -
1989-1987""""""""أستاذ-
1988–1986بجامعة الملك عبد العزیز بجدةرئیس قسم الفلك-



الخارجیة بالمعھد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة رئیس معمل المجرة والمجرات -
1989-1994

2004-1994رئیس قسم الفلك بالمعھد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة -
2006–2004لكیة والجیوفیزیقیةرئیس المعھد القومى للبحوث الف-

- 2006كیة والجیوفیزیقیة  أستاذ متفرغ بالمعھد القومى للبحوث الفل-

:والجمعیات العلمیة العضویة فى اللجان

COSPARألبحاث الفضاء الوطنیةرئیس اللجنة -
للعلوم الفلكیةلوطنیةعضو اللجنة ا-

علمیة للفلك والفضاءعضو الجمعیة  ال-

:المھام العلمیة بالخارج

1980جامعة مانشستر/ انجلترا لمدة ثالثة أشھر مھمة علمیة إلى -
1983إدنبره / اسكتلندا لمدة ثالثة أشھر""""-
1990مھمة علمیة إلى مرصد بودابشت بالمجر لمدة أسبوعان-
1992إیطالیا أسبوعان–" أسیاجو/ جامعة بادوا """-

1993أسبوعانإیطالیا-جامعة بادوا"""-
1993أسبوعانالیونان )–فرنسا –( انجلترا " إلى"-
1995أسبوعانإیطالیا–جامعة بادوا " إلى"-
1995أسبوعالمانیا"""-
1996اسبوعانانجلترا–جامعة مانشستر """-
1996أیام5ألمانیا"""-
1997أیام9ألمانیا"" "-
1997أیام5ألمانیا"""-
1999أسبوعانجنوب إفریقیا–مرصد كیب تاون """-
2002أسبوعانالصین–المرصد الفلكى الوطنى ببكین """-
2002أسبوعانأسبانیا–مرصد غرناطة الفلكى """-
2005أسبوعروسیا–وكالة الفضاء الروسیة """-
2005أسبوعالنمسا–مركز البیانات الدولى بفیینا """-
2005أیام10الصین–المرصد الفلكى الوطنى ببكین """-
2007أیام10""""""""-

:الدورات التدریبیة

دورة إعداد القادة

:المؤتمرات والندوات وورش العمل

1979كندا –مونتلایر –IAU GA-مؤتمر الجمعیة العمومیة لإلتحاد الدولى الفلكى-
-""""""-IAU GA - 1982الیونان –باتراس
1981جمھوریة مصر -جامعةالقاھرة–ISYAالمدرسة الفلكیة الدولیة الصیفیة -
1994ھولندا–الھاى -IAU GA-مؤتمر الجمعیة العمومیة لإلتحاد الدولى الفلكى-



1994جمھوریة مصر –مرصد القطامیة –ISYAالمدرسة الفلكیة الدولیة الصیفیة-
2000انجلترا -مانشستر–IAU GA-مؤتمر الجمعیة العمومیة لإلتحاد الدولى الفلكى-
2004النمسا- مدینةCTBTOورشة العمل التى نظمتھا ال-
2005الجوس نیجیریا–مؤتمر قوانین اإلستخدام السلمى للفضاء الخارجى -
الصین -بكین–COSPAR-GAمؤتمر الجمعیة العمومیة لللجنة الدولیة ألبحاث الفضاء -

2006
ألمانیا-بریمن–COSPAR-GAمؤتمر الجمعیة العمومیة لللجنة الدولیة ألبحاث الفضاء -

2010
2012موسكو /روسیا –COSPARمؤتمر الجمعیة العلمیة للجنة الدولیة ألبحاث الفضاء -
NRIAG-المؤتمر العربى األول فى الفلك والجیوفیزیاء- 2008جمھوریة مصر -–
2010جمھوریة مصر –NRIAG-المؤتمر العربى الثانى فى الفلك والجیوفیزیاء-
الندوة الدولیة األولى للفلك لترشبح مواقع فلكیة على قائمة التراث العالمى الیونسكو /القاھرة -

2010
2012جمھوریة مصر –NRIAG–المؤتمر العربى الثالث فى الفلك والجیوفیزیاء -

2014"        "     الرابع       "          "               "            "        "   -

2016"         "   الخامس      "          "               "            "        "  -

:العضویة فى اإلتحادات الدولیة والمجالس التنفیذیة لإلتحادات

IAUعضو اإلتحاد الدولى الفلكى -
وممثل مصر فى اللجنةCOSPARعضو المجلس التنفیذى لللجنة الدولیة ألبحاث الفضاء -
IAU GA1994الدولى الفلكىممثل مصر فى إجتماعات الجمعیة العمومیة لإلتحاد -

&IAU GA2000
اإلشراف على الرسائل العلمیة :

رسالة ماجستیر ودكتوراة تم الحصول علیھا من 19على عدد تم اإلشراف العلمى 
الجامعات المصریة

:والمترجمة الكتب المؤلفة

المعھد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة –مئة عام فى األرصاد الفلكیة وتطبیقاتھا -

2004.

مراجعة وتصحیح ترجمة كتاب " الفلك فى مصر القدیمة " -
أستاذ بجامعة فلورنسا / ایطالیا–تألیف أ.د. ماسیمیلیانو فرانشى 

مترجمة ومساعد الملحق العلمى بالسفارة اإلیطالیة–ترجمة : فاطمة فوزى 
2015-المركز القومى للترجمة  

:قائمة البحوث

) فى المجالت الألجنبیة والعربیة40تم نشر أربعون  بحثا (-


