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التاریخ الوظیفي والعلمي 
لألستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد العال جالل

10/12/1939–17/11/2014
ـأوال  المؤھالت العلمیة :

علوم ة الكلیجید جداً من-جید جداً ( امتیاز فلك بكالوریوس علوم في ( الطبیعة والفلك ) بتقدیر عام-1

.1961جامعة القاھرة 

.1968من كلیة العلوم جامعة القاھرة ( فیزیاء شمسیة )ماجستیر في العلوم-2

.1973سنةدكتوراه في الفلسفة في العلوم الریاضیة الطبیعیة ( فیزیاء شمسیة ) من جامعة موسكو-3

ـالوظیفي :التدرجثانیا 

).1963-1961( بكلیة العلوم جامعة القاھرةمعید-1

).1967-1963( الجیوفیزیقیة  األرصاد الفلكیة ومساعد باحث بمعھد -2

) .1973-1967( بمعھد األرصاد الفلكیة والجیوفیزیقیةباحث مساعد-3

وراهعضو البعثة الحكومیة من جامعة موسكو للحصول على الدكت-4

)1967 -1973.(

) 1978-1973( لفلكیة والجیوفیزیقیةباحث بمعھد األرصاد ا-5

أستاذ باحث مساعد بالمعھد القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة-6

 )1978-1984.(

) 1984-1979( مشارك بجامعة الملك عبد العزیز بجدهأستاذ-7

)2/12/1984(منذ لقومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةبالمعھد اباحث أستاذ - 8

) .1989-1985( ةــمي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیرئیس قسم األبحاث الشمسیة بالمعھد القو-9
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) 1994-1989األبحاث الشمسیة وأبحاث الفضاء ( رئیس قسم (شعبة) -10

)24/3/1992-18/1فوض للقیام بأعمال أمین عام المعھد خالل الفترة ( -11

)1997-1995الفلكیة والجیوفیزیقیة (نائب رئیس المعھد القومي للبحوث-12

1997- 1995(رئیس المعھدقمت بأعمال - 13

(.

).12/1999-23/11/1997رئیس بالمعھد القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة (-14

1999-1998رئیس معمل (-15

.معھد )ي للئاستأثناء فترة ر

) 1999- 1997رئیس معمل (ذو صفة خاصة) تحركات القشرة األرضیة (- 16

)12/1999(أستاذ متفرغ بقسم أبحاث الشمس والفضاء-17

:ثالثا اإلنجازات واإلسھامات العلمیة والقومیة

لعلمیة التي عملت بھا سھامات من خالل األقسام والمعامل والوحدات ااإل)أ(
1961وبر )1(

1964

للمنظار باإلمكانات المحلیة. 

ام) ق1964-1961خالل الفترة ()2(

الصادر من المناطق المختلف

فیةإلى استخدامھا في بعض البرامج الدول

والتصویر الفوتوغرافي لقرص الشمس.

ام)3(

یة

الدولي . باالھتمامظيالمورفولوجیة للظواھر الشمسیة التي تح

األشراف والمشاركة في عدد من األنشطة العلمیة المتعلقة ببعض الخدمات القومیة مثل : )4(
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-1965

وتصحیح الزمن .ابحس

-

بناءاً على طلب النیابات العامة .

انة حساب التغیرات الیومیة والفصلیة-

رب أكتوبر العظیم وكذلك االستفادة من ھذه في بعض األغراض العسكریة كما حدث إبان ح

بیانات في إنشاء بعض المصانع ذات المواصفات الخاصة مثل مصانع األسمنت .ال

-

ة وإصدار تقویم ھجريبدایات الشھور الھجری

38ومحافظات الجمھوریة باإلضافة إلى القمر في القاھرة 

دوریة كل عام ، ویتم توزیعھ محلیاً وعربیاً . 

ر 1967-1964ام)5(

الث 

سكندریة . قایتباي باإل

1978-1973رة (ء الفلكیة خالل الفتباحث في قسم الفیزیاكھمن خالل عمل)6(

توراه .الرسائل العلمیة للحصول على الماجستیر والدك

كأستاذ مشارك بقسم العلھمن خالل عمل)7(

) شا1978-1984(

ل املألجھزة بكلیة العلوم بالجامعة المذكورة ، كما ق

المأخوذة وعمل التقاریر عنھا وتبادلھا مع مراكز المعلومات العالمیة واستخدام بعضھا اداألرص

الحقلیة ع

20بحالوتم نشر ھذا 

بالقائمة المرفقة ). 



4

1984-1978خالل الفترة (ھوداتھمجواصل)8(

یة 

1980

. شمسي ، وحدة فیزیاء العالقة بین الشمس واألرضالنشاط ال

ى ) أول1987-1985( لقسم األبحاث الشمسیة الجدیدھمن خالل رئاست)9(

م تجمیع وحدات متنقلة والكلي ، كما تالمباشر والمشتتتبر خاص بقیاسات اإلشعاع الشمسي مخ

(H)

في الضوء األبیض .لرصد الظواھر الشمسیة التي یصعب رؤیتھا (K)نوع كالسیوم من ال

-1989ھمن خالل رئاست) 10(

) تم تطویر االتجاھات البحثیة من حیث التوسع في األبحاث الشمسیة ا1994

م

الشمسیة وكیفیة استخدام 

. ر كفاءة الخالیا الشمسیة وعمل نماذج وت

وكذلك موضوع إنتاج الھیدروجین كوقود باستخدام الكھرباء المولدة بواسطة الخالیا الشمسیة . 

ھى أول) 11(

لك من أجھزة النظام العالمي لتعیین اإلحداثیات وكذ(GPS)األقمار الصناعیة وتزویدھا بوحدة 

(CCD)

اللیزر .

)12 (

رالم

الدولیة في نطاق تخصصاتھ. 

)13 (
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، ي 

بالتعاون مع كلیة الطبیعة النوویة ببراغ ومعھد سیمثونیان بالوالیات المتحدة األمریكیة . 

)14 (

دوریة كل عام بلد عربي وإسالمي وذلك بصفة38لي ومحافظات الجمھوریة باإلضافة إ

ھذا التقویم محلیاً وعربیاً ، كما یتم طبعھ ونشره بالتعاون مع منظمة العواصم اإلسالمیة .توزیع 

للجھمنصب نائب ھتولیبعد ) 15(

على تعظیم االستفادة منعمل

حیث االست

واألجھزة المكملة والمساعدة لبعض التجھیزات العلمیة بالمعھد ، باإلضاف

ة .، وتم تمثیل مصر في العدید من المؤتمرات الدولیاألبحاث العلمیة المشتركة

)1997-1994(للجنة النشر بالمعھد ھمن خالل رئاست) 16(

ودقة التحكیم لألبحاث المقدمة ، وكذلك طبع ونشر األعداد المعطلة من المجلة التي

.عدة سنوات 

ام)1999-1997(ھ) 17(

بعض مراحلأھمھا استكمالللمعھد و

وا

لطویل. یعكس تاریخھ االمعھد الذي 

التدریبیة في الدوراتھبالمشاركة في مجال تخصصقام) 18(

لبعض المتدربین 1985لھواة الفلك بالنادي العلمي الكویتي والدورة التي عقدت عام 1984

ف1994

ھ1999

. 1984سیة مذ عام سنویة لمعمل األبحاث الشمالتدریبیة ال

اإلنجازات في مجال البحث العلمي:ـ)ب(
المدرسة العلمیة :ـ
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الدراسات الدراسات الفیزیائیة للشمس تختص بمواصلة إعداد مدرسة علمیة في مجال - 

ید نسب العوالق والملوثات ع الشمسي الذي ینفذ خالل األجواء المصریة ، وتحداإلشعا

یرھا على طبقة األوزون والبیئة بوجھ عام ، وذلكالجویة ومدى تأث

طة الطیف الشمسي الذي تم تزویدھا بمكونات بصریة ومیكانیكیة حدیثة تم إھداؤھا حم

ھذه المحطة بعد تطویرھا في تحدكرانیا . كما یمكن االستفادة منأمن 

سبائك المعدنیة ،ال

على مساراتھا .ألقمار الصناعیة وتأثیر ھذه الخصائص تسبح فیھا ا

 -

الھیلیوت

الستغالل الطاقة الشمسیة . 

المشاركة في إعداد مدرسة علمیة في مجال فیزیاء العالقة بین األرض والشمس تتبنى - 

مواصلة البحث 

المحیط بھا وذلك باالستفادة من ا

العالمیة األخرى . 

الدرجات العلمیة :ـ

رسالة علمیة بیانھا كالتالي :ـ18غت في مجملھا لألبحاث الشمسیة بل

رسائل للدكتوراه      تم منحھا 7

رسائل للماجستیر     تم منحھا11

ـاألبحاث المنشورة ومستواھا :
1 -60

ث منشوره في مجالت عالمیة متداولة والتلوث الجوى ورؤیة األھلة ومعظم ھذه األبحا

یمولھا ھیئة تحك

(أنظر القائمة المرفقة ) .
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- 1991شارك- 2

10ة1994

الفلكي 

ـاإلنجاز في المجال البحثي التطبیقي :(ج) 
) المشروعات البحثیة التي قمت بدور الباحث الرئیسي فیھا :1(

" دراسة توزیعات اإلشعاع الشمسي في األطوال الموجیة امشروع 

1991اقد علیھ مع أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا في عام سیة " تم التعة للطاقة الشمالمتنوع

1995

أبى سمبل ، م

68بلغت وبیانات علمیة لمدد زمنیةالجویة بالمناطق المختارة . ولقد تم تجمیع أرصاد 

حساب نماذج ریاضیة 

لخطأ فیھا عندیرة ال یزید االشمسیة خالل الیوم بدقة كب

)±5

الطاقة الشمسیة بدون 

ة الشمسیة في المناطق التي تمت دراستھا . كما أن ستخدام الطاقالمستقبلیة الوى للمشروعاتالجد

لبقاع .التلوث الجوى في ھذه ا

تصل إلى األرض في المناطق الصناعیة حول القاھرة الكبرى "
1994

منطقة حلوان كشبرا الخیمة واختیار منطقة ي للمشروع . ولقد تم تقدیم التقریر النھائ

المختارتین بغیة تحدید وحساب بعض العوامل الفیزیائیة الجویة التي توضح تأثیر العوالق الجویة 
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مخاطرة من الجوي وتحدیددراسة التلوثمسیة فیھما . وتجدر اإلشارة إلى أنعلى جھد الطاقة الش

یستوجب األمر أن نولیھما إھتماما متزایدا . 

التعاقد على استكمالتم 

الالشم

الماجستیر التي أشرف علیھا .

ریة وعمل قاعدة صعلى مشروع بحثي لتتبع األقمار الصناعیة التي تعبر األجواء المترأستم 

.وبعض الجھات المھتمة بذلكالتعاون مع جامعة القاھرة ببیانات عنھا وذلك 

ـطبیعة العالقة مع الجھات المستفیدة :)2(
 -

ھیئة الطاقة - مصانع الطاقة الشمسیة - معامل الطاقة الشمسیة - وزارة البیئة - جھاز شئون البیئة 

الجامعات .- القوات المسلحة - ترونیات لكمعھد اإل- وزارة الزراعة - الجدیدة والمتجددة

ـ) مشروعات مشتركة مع مراكز ومعاھد دولیة :3(
" مشروع اختیار موقع لمحطة األرصاد الفلكیة لجامعة الملك عبد العزیز " 

ة جدة والممتدة ویتتضمن عمل دراسة میدانیة عن الصالحیة الفلكیة للسالسل الجبلیة المتاخمة لمدین

كیلومتر من ساحل 50كیلومتر وبعمق 200جنوبا حتى مدینة رابغ شماال بامتداد لیثمن مدینة ال

البحر األحمر

.ة تلفاالتجاھات المخ

مشروع " دراسة فوتومتریة كھروضوئیة لتأثیر التلوث الضوئي على الصالحیة الفلكیة للمناطق 

"المتاخمة لمدینة جدة

ة 

.النجوم
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لشماو

الشمسي والمطیاف الملحق بھا عبارة عن مرایا دوارة تعكس األشعة الشمسیة في اتجاه ثابت داخل 

وال . المع

طویر منظار القطامیة الكبیر حوالي ستة ملیون جنیھ . كما أھدى معھد القرم نلت

المحطة الوحیدة في مصر التي تقوم بدراسة الطیف الشمسي وتوزیعات الطاقة الشمسیة مع الطول 

ھدى معھد ن أالكیماویة والفیزیائیة للشمس وظواھرھا الطبیعیة . وقد سبق أموجي والخصائص ال

القرم أیضاً نظاتم توجیھ كھربي للمنظار الشمسي أفاد كثیراً في دقة األرصاد التى تؤخذ یومیاً بھذا 

ر الشمسي المنظار . وفي معھد دیبرسن بالمجر تم تجمیع كامیرا فوتوغرافیة لتركیبھا على المنظا

ن م

. دیبرسن بالمجر ومرصد كانزلھو ھي بالنمسا 

ـ(د) المساھمة في اإلدارة العلمیة :
) .1999- 1997ورئیس المجلس(1985) عضو مجلس إدارة المعھد منذ عام 1(

) . 1989- 1985جلس قسم األبحاث الشمسیة ( ) رئیس م2(

) .1994- 1989) رئیس مجلس معمل األبحاث الشمسیة ( 3(

) 1994- 9791() رئیس مجلس قسم ( یكافي شعبة ) األبحاث الشمسیة وأبحاث الفضاء4(

).1999- 1995) ورئیس اللجنة خالل الفترة (1994- 1985عضو لجنة العالقات العلمیة () 5(

ـفترة ( 1995وث منذ عامــندوق تمویل البحــ) عضو لجنة ص6( ) .1997- 1995ورئیس اللجنة خــالل ال

) .1997- 1995) ورئیس اللجنة اآلن (1994- 1985) عضو لجنة النشر (7(

)819911985)1997 -

1998. (

، 1994، 1990، 1986ل ع) ترأست اللجنة العلمیة المنظمة للمؤتمر العلمي للمعھد الذي یعقد ك9(

. 1992، 1988. وشاركت عضواً باللجنة خالل األعوام 1998، 1996

.1992عضو اللجنة العلیا للمنظار الفلكي الكبیر بالقطامیة منذ عام ) 10(
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العام بالخارج . ین ) أثناء تواجد األم24/3/1992- 18/1) قمت بأعمال أمین عام المعھد خالل الفترة من (11(

) .1999- 1997ورئیس اللجنة ( 1995) عضو اللجنة العلیا للشبكة القومیة للزالزل منذ عام 12(

).1994- 1985) عضو لجنة شئون العاملین (13(

) 1997- 1995ورئیس اللجنة()1995- 1985یات الخارجیة() عضو لجنة المشتر14(

حتى اآلن ) . - 1985) عضو لجنة قیادات المعھد ( 15(

)16

التقریر وتقدیمھ للمسئولین . 

) .1999- 1998میة للزالزل (معمل الشبكة القو) رئیس مجلس 17(

.) 1999- 1997) رئیس مجلس معمل تحركات القشرة األرضیة ( 18(

. 1999) رئیس المجلس اإلستشارى لقیادات المعھد بعد إنشائھ خالل عام 19(

) .1999- 1995) عضو المجلس األعلى لمراكز ومعاھد البحث العلمي بوزارة البحث العلمي (20(

ا منھالقدرة في التعرف على واالستفادة العالقات الخارجیة ومدى ھـ أسھامات في
ي منظراً لكون األبحاث ف

عض بتقدمة في التكنولوجیة الم

على األرض . 

وت

ریة األجھزة والمعدات المھداة من معھد القرم 

غالیة الثمن .المھداة مصنعة من مادة زجاجیة حدیثة 

منظارتجمیع كامیرا حدیثة لتركیبھا على 

اھر النشاط الشمسي . بالتعاون مع المراكز العالمیة لتتبع ظو
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یب 

واستخدام الخبراء لتبادل الخبرة والمشورة في تحدیث االتجاھات البحثیة وتطویر األجھزة العلمیة . 

- 1998( ھ

م باألمر الذي یتیح متابعة األنشطة العلمیة المختلفة التي تقو)2001

ي سد النقص الذي تعاني منھ مكتبة المعھد . % من السعر األصلي وھذا یساھم ف10مخفضة ال تتجاوز 

) 2001- 1998( ومھ

51بواقع Scienceأعداد أسبوعیة لمجلة 

میة المختلفة .المختلفة ومتابعة نتائج األبحاث في المجاالت العل

-و 
:ـوالجیوفیزیقیةة لكیللبحوث الف

التنمیة القومیة بالوطن.

شروع في االتجاھات الرئیسیة التالیة :ـخص ھذا الملویت

ر اتطوی-

عمل إدارات المعھد المختلفة ولجانھ المتخصصة.

-

اتي للمعھد . الذالتطبیقیة وتسویق نتائج ھذه األبحاث لمضاعفة الدخل 

-

والمؤسسات ات الھیئوتحدید األوقات المماثلة الرتكاب بعض الجرائم ، ومد القبلة واتجاھات 

المشروعات االستراتیجیة بالوطن.ضالمختلفة بالبیانات الالزمة لتنفیذ بع

-

الل نشر استخدام الحاسب اآللي في األعمال اإلداریة والعلمیة .من خ

-
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والندوات .

الاستثمار شغف الجمھور بما ھو جدید عن-

الثقافة العلمیة في مجاالت المعھد . ویستقبل المع

د كبیرة .عداالعلمیة األخرى بصورة متكررة وبأوالجامعات والھیئات 

-

بین الجمھور . 

وإعادة جدولة فھارسھا یة دعم وتطویر المكتبة العلمیة للمعھد وربطھا بشبكة اإلنترنت العالم-

على الحاسبات اآللیة . 

-

ھ المعھد .لتوسعالمحاضرات والقبة السماویة طبقاً للخطة 

. ) 1999-1997للمعھد في الفترة من (ھوبحمد هللا قد تحقق معظم ھذه البنود خالل رئاست

:إسھامات في المھمات الرسمیة والندوات المحلیة والعربیة والدولیة-ز 

العل

1975-

1979 . (

1986المنظمةللجنة العلمیة استرأ-

.1992-1988باللجنة خالل األعوام عضوكوشارك1990-1994-1996-1998

 1989المشاركة في ندوة األھلة والتقنیات الفلكیة التي عقدت في الكویت.

1990عام ي لیبیا د فالمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي عق

الفلكیة والجیوفیزیقیة .

 1991عام المشاركة في مؤتمر الفضاء الذي نظمتھ اللجنة القومیة للعلوم الفلكیة في.


. 1994د القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة في عام معھالبحث العلمي وال
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.1994بمصر في عام 

 1995المشاركة في الملتقي العلمي العالمي للشباب الذي عقد بالكویت في عام .

1996لفلكي الذي عقد في تونسر االمشاركة في المعسك.

)233(

.2006مارس 31الكسوف الكلي للشمس في 


أو

المشتركة مع ھذه الدول .

 ،

الیابان ، وتم إلقاء بحث في كل مؤتمر تم نشره في مجلد المؤتمر .

ـإسھامات أخرى :-ح
-

والجمعیات العلمیة وتألیف ومراجعة عدد من الكتب والكتیبات المبسطة منھا :ـ

ن "كتیب ع-1

.1989یة بالكویت عام لتقنیات الفلكندوة األھلة واانعقادطبعة وتوزیعھ بمناسبة 

. 1990كتیب عن " فیزیاء الشمس " تم طبعھ وتوزیعھ بمناسبة انعقاد مؤتمر الفضاء بلیبیا عام -2

18ك-3

والنشر .

. 1994" من سلسلة المعھد لعام للو مراجعة كتیب " الصعود إلى القمر على أجنحة أبو-4

.1996مراجعة كتیب " الفضاء ذلك العلم المجھول " من سلسلة المعھد لعام -5

الھیئة العامة للكتاب .جموعة الشمسیة في نسقھا الجدید " م" التابمراجعة ك-6

.1999" األرض كوكب سماوي " من سلسلة المعھد مراجعة كتیب -7

.1999المعھد راجعة كتیب " مدرسة اإلسكندریة " من سلسلة م-8

9-

)إبراھیم عثمان(باالشتراك مع أ.د أنس 
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رابعا مظاھر التقدیر العلمي الخارجي والداخلي :ـ
هالعلمیة المختلفة على المستھنظراً ألنشطت

والھیئات العلمیة بالداخل والخارج. 

.1975ذ عام منعضو االتحاد الفلكي الدولي-

10عضو اللجنة رقم -

1979.

-1991باإل10عضو مجموعة العمل المنظمة للجنة رقم -

1994. (

.)1999-1996(عضو أكادیمیة العلوم بنیویورك -

.)1999-1997(م العلوم تقدعضو الجمعیة األمریكیة ل-

.1975عضو اللجنة القومیة الفلكیة بأكادیمیة البحث العلمي منذ عام -

.1975عضو مؤسس للجمعیة الفلكیة المصریة التي تأسست عام -

.1979-1977أمین عام للجمعیة الفلكیة المصریة خالل الفترة -

صة اللجنة إلصدار أول عدد من المجلة العلمیة المتخصترأس-

بدعم مالي من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا . 1979إصدار ھذا العدد في عام 

.1996-1995ة البحث العلمي خالل الفترة عضو لجنة العلوم األساسیة بوزار-

عضو اللجنة الفلكیة للرؤیة ومواقیت الصالة بدار اإلفتاء المصریة .-

. 1985یوفیزیقیة المصریة منذ عام الجعضو الجمعیة -

-

تلفة .لمخوالنماذج الفلكیة االمتخصصین لتقدیم العروض على جھاز القبة السماویة 

على :ـھومن مظاھر التقدیر تم حصول-

.1992میدالیة تقدیر من المعھد في عام -

.1996شھادة تقدیر من المعھد في عام -

.1996ن الجمعیة الفلكیة التونسیة في عام درع اتحاد نوادي العلوم م-

ة .خلق اتجاھا بحثیة جدیدفي ھسبة مرور مئة عام على إنشائھ وإسھامادرع المعھد بمن-


