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 الخرطوم٢٩/٤/١٩٢٥     -:تاريخ الميالد             
 وله ابنان و ابنة       متزوج-:الحالة األجتماعية         

  
-: المؤهالت العلمية

  
  .القاهرة فى الفلك والرياضة البحتة جامعة  آلية العلوم من ١٩٥٨بكالوريوس علوم يونية  .١

القاهرة وهى اول ماجستير فى الفلك من  من  آلية العلوم  جامعة ١٩٦٥ماجيستيرفى العلوم  .٢

  .جمهورية مصر العربية

 وهى  آلية العلوم جامعة القاهرة في الفيزياء الفلكية  من ١٩٦٨ العلوم دآتوراه  فلسفة فى .٣

   . فى الفلك من جمهورية مصر العربيةدآتوراه فلسفةاول 

  -:التدرج الوظيفى 

   . ١٩٦٣ –١٩٥٨        معيد بقسم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة  .١

  .١٩٦٩ –١٩٦٣        معهد االرصاد بحلوان-باحث مساعد بقسم الفلك  .٢

  .١٩٧٤ –١٩٦٩          معهد االرصاد بحلوان- الفلك باحث بقسم .٣

  .١٩٧٩–١٩٧٤       معهد االرصاد بحلوان     - أستاذ باحث مساعد بقسم الفلك  .٤

 .١٩٧٩ –١٩٧٤      مشرف على اعمال المرصد الفلكى الكبير بالقطامية   .٥

 .١٩٧٩    أستاذ باحث بقسم أبحاث الفضاء بمعهد االرصاد بحلوان منذ  .٦

   .١٩٨٤–١٩٧٩    بمعهد الفيزياء جامعة قسنطينة بالجزائر       أستاذ الفيزياء  .٧

 .١٩٨٦ –١٩٨٤      الفضاء بمعهد االرصاد بحلوان  رئيس قسم أبحاث .٨

 .١٩٩١ – ١٩٨٦    المعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقيةنائب رئيس  .٩

  .١٩٩٥  –١٩٩١      المعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقيةرئيس  .١٠

  

  

  

  



   -:ر التقدير و التكريم مظاه

 تم اختيارى مع األستاذ  .١

Prof. Hans . j. Haubold 

Outer Space Affair s, United nations,   من 

 ٢٢٩( من المجلة الدولية االرض والقمروالكواآب ١٩٩٥ لسنة ٣– ١ رقم ٧٠الصدار العدد 

  ).صفحة

Volume 70 Nos. 1-3 , 1995, Earth Moon and Planets , An International 

Journal of Comrative Planetology. Kluwer Academic Publishers 

Dordrecht / Boston / London. 

  ١٩٩٦ – ١٩٩٥  تم اختيارى فى سجل المجموعة الدولية المتميزة الطبعة . ٢

Who is who in the world, Twelfth Edittion  1995-1996. 

األمانة –اتحاد مجالس البحث العلمى العربية ( رب المتميزين تم اختيارى فى سجل العلماء الع. ٣

  ) .  جمهورية العراق–العامة بغداد 

رئيسا  ( ١٩٨٤عضو مجلس ادارة المعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية منذ عام   .٤

  ).١٩٩٥-١٩٩١لمجلس ادارة المعهد 

المعهد القومى للبحوث  المساعدين بعضواللجنة العلمية الدائمة لترقيات األساتذة و االساتذة .٥

  .) ١٩٩٥ -١٩٩١رئيس اللجنة العلمية الدائمة بالمعهد ( الفلكية و الجيوفيزيقية منذ عام 

 . االتحاد الفلكى الدولى واللجنة القومية للفلك والجمعية المصرية للعلوم الفلكية عضو .٦

  )١٩٩-١٩٩١(   عضو سابق بالمجلس االعلى لمراآز ومعاهد البحوث  .٧

خطاب تقديرمن اآاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا للبحوث المتقدم بها للحصول على  .٨

  ٠١٩٧٧جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الفيزيائية عام 

   -:الجهود العلمية البارزة

 ١٩٩٤عضو لجنة النشر لمجلة  الطبيعة الفلكية وعلوم الفضاء الدولية منذ .١

Editorial board of journal astrophysics and space science,an International 

journal of astronomy and space science  .     

  

  .١٩٦٣االشتراك فى االختبارات التى عملت على  المنظار الفلكى الكبير بالقطاميه عام  .٢

) ١٩٦٧-١٩٦٤(اخذ العديد من القياسات الفوتومتريه والكثير من الصور الفوتوغرافية  .٣

 طبيعة  سطح القمر آبرنامج ابحاث مشترك بين مرصد القطامية بجمهورية مصر لدراسة



العربية وقسم الفلك بجامعة مهنشيستر بالمملكة المتحدة ومرصدبيك دى ميدى بفرنسا وجامعة 

حيدر اباد بالهند وبتمويل من مؤسسة ناسا االمريكية البحاث الفضاء وهى دراسات ضروريه 

 .ح القمر قبل هبوط االنسان على سط

اختبار انسب المواقع القامة المرصد العراقى الفلكى الكبير حيث تم باالشتراك اخذ ارصاد  .٤

لمدة ستة اسابيع ١٩٧٥لمدة ثالثة اسا بيع وايضا فى يونية ١٩٧٥الرؤية بالعراق فى مارس 

وعمل الحسابات والدراسات التى ساعدت على اختيار احسن المواقع ال قامة المرصد الفلكى 

 ٠لعراقى الكبير ا

شارك فى االبحاث القائمة بالمشروع المصرى البريطانى الستخدام المنظار الفلكى الكبير  .٥

 )  . ١٩٧٩-١٩٧٦(بالقطاميه 

مشارآا بحكم مسئوليتى فى ) ١٩٩٥حتى ١٩٩٣من عام ( رئيس الشبكة القومية للزالزل  .٦

لتجهيزات هذة الشبكة بازال اعمال البت الختيارانسب العروض المقدمة من الشرآات االجنبية 

 . مجهودا آبيرا للحصول على التمويل الالزم النشاء هذة الشبكة 

, ٩٤, ٩٣,  ٩٢االشراف على الندوات ا لتدريبية الدولية لراصدى الزالزل االفارقة اعوام .٧

١٩٩٥ . 

بازال مجهودا آبيرا للحصول ) ١٩٩٥ -١٩٩١(االشراف على تطوير مرصد القطامية الفلكى  .٨

 . التمويل الالزم فى هذا الشأن  على 

  

   -:هم المؤتمرات الدولية والندوات الدوليةأ

ندوة االتحاد الفلكى وعلوم الفضاء بمناسبة مرور مائة عام على رسم ا ول خريطة لسطح  -١

   ١٩٧٨القمر وذلك باليونان عام 

االمريكية فى ديسمبر  آاليفورنيا  المتحدة –االشتراك فى مؤتمر ابحاث الفضاء فى باسادينا  -٢

١٩٩٢.  

 االيابان فى – االشتراك فى الندوة الدولية النتشار الجزيئات المؤدية الى تلوث  البيئة آيوتو -٣

    .١٩٩٣نوفمبر 

ي مم المتحدة فى القاهرة ف االشتراك فى مؤتمر العلوم االساسية البحاث الفضاء الذى عقدته األ-٤

   .   ١٩٩٤يونية

 العربية فى اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد الفلكى الدولى فى  مثل جمهورية مصر-٥

    .   ١٩٩٤الهاى بهولندا  فى اغسطس  



االشتراك فى اقامة المدرسة الصيفية الفلكية الدولية بمصر تحت اشراف آل من االتحاد -٦

    .١٩٩٤الدولى الفلكى واليونسكو واآاديمية البحث العلمى يونيو

 -تمر العلوم االساسية البحاث الفضاء التىعقدتهاالمم المتحدة فى آولومبو بساالشتراك فى مؤ-٧

   .١٩٩٦يرالنكا فى   يناير 

              

  -:البحوث العلمية

بحثا منفردا وباالشتراك فى المجالت الدولية والمحلية فى مجاالت الفلك وابحاث  ٥٦  نشر -

  .الفضاء 

ل احد الباحثين المساعدين على درجة دآتوراه اشرف على بعض الرسائل العلمية حيث نا -

 . فلسفة فى العلوم وثالثة اخرين من المساعدين على درجة الماجستير فى العلوم 

  

 -:التدريس بالجامعات والمعاهد العليا 

السنة الثالثة (اعطاء الدروس العملية لطلبة قسم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة -١

 , ١٩٦٨ , ١٩٦٢ , ١٩٦١ , ١٩٦٠ , ١٩٥٩ ,١٩٥٨اعوام ) والبكالوريوس 

واعطاء المحاضرات والدروس العملية لطلبة السنة ) لطلبه الماجستير  ( ١٩٧٨

 . ١٩٧٩الثالثة  والبكالوريوس عام 

 بالمعهد العالى الصناعى بشبين – القاء المحاضرات بمادة الفيزياء لطلبة السنة الثانية -٢

هذا باالضافة الى االشراف  ,١٩٧٢ , ١٩٧١ , ١٩٧٠, ١٩٦٩الكوم في االعوام 

. العلمى لهذة المادة 

القاء المحاضرات واعطاء التدريبات لطلبة الفيزياء بالسنة االولى والبكالوريوس -٣

 , ١٩٨٢ ,١٩٨١ , ١٩٨٠ , ١٩٧٩بمعهد الفيزياء جامعة قستطينة بالجزائر اعوام 

١٩٨٤ , ١٩٨٣ .   

ي الرياضة البحته تطلبة المعهد الفنى للسيارات في القاء المحاضرات التدريبات ف-٤

  .١٩٩١ , ١٩٩٠ , ١٩٨٩ , ١٩٨٨,  ١٩٨٧وادى حوف في االعوام 
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شهيد                -٥٣  دراسة شفافية الهواء فى بعض المواقع من جمهورية مصر العربية باالشتراك مع الدآتور سمير نوار عبد ال

ادم       – المؤتمر القومى االول     -حلوانجامعة  -مرآز بحوث و دراسات التنمية التكنولوجية     .  رن الق مصر وتحديات الق
.١٩٩٩مايو )١٢-١٠(خالل الفترة 

  
ة                   -٥٤ سرطان لخطوط عرض سمائية مختلف دار ال القرب من م ه ب ونى ل ر الل ضاءة الضوء البروجى و التغي  شدة است

شهيد     د ال وار عب مير ن دآتور س ع ال تراك م ة التك . باالش ات التنمي وث و دراس ز بح ةمرآ وان-نولوجي ة حل  -جامع
  .١٩٩٩مايو )١٢-١٠(مصر وتحديات القرن القادم خالل الفترة –المؤتمر القومى األول 

  
 
55. Night sky brightness and colour at different zenith distances at Abu-Simble Site. 

Astrophysics and Space Science, Vol. 262, 485-496, 1999. (Jointly with S. Nawar, 
and AB.  Morcos). 

 
  .٢٠٠٠اصدارات المعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية عام .  التقويم المصرى و تطور حلقاتة و ضبطه-٥٦
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