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الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 
المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة 

القاهرة–حلوان 

التاریـخ العلمـى والوظیفـى
صالح محمد محمود أحمد:االســـــم

سـوهاججهـة المیـالد:
طبیعة أرضیة (جیوفیزیاء)التخـصص العام:  

فىالتحركات الحدیثة للقشرة األرضیة وتطبیقاتها ق:  التخصص الدقی
.لالز تقلیل من مخاطر الز ال

:الدرجـات العلمـیة
)1978(.جامعة أسیوط–بكالوریوس علوم (جیولوجیا) كلیة العلوم -
دبلوم دراسات علیا (علوم الزالزل) المعهد الدولى للزالزل -

)1983(.الیابان-لوهندسة الزالز 
)1988(.جامعة عین شمس-ماجستیر علوم (جیوفیزیاء تطبیقیة) كلیة العلوم-
معهد طبیعة من )رضیه أزالزل و تحركات قشره دكتوراة فلسفة العلوم (-

)1993(.روسیا االتحادیة-الروسیة أكادیمیة العلوم-األرض بموسكو
:التاریــخ الوظیفــى

)11/3/1989-30/6/1980(.بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةعلمىعد مسا-
)21/9/1993-12/3/1989(.باحث مساعد بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة-
)1/11/1998-22/9/1993(.باحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة-
)17/1/2004-11/11/1998(.بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةمساعدأستاذ باحث-
بالمعهد المشرف على معمل دراسات تحركات القشرة األرضیة -

)1/4/2002-30/8/2000(.القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة
)7/4/2003-2/4/2002(.رئیس معمل تحركات القشرة األرضیة-
)17/1/2004–8/4/2003( .بالمعهدرضرئیس قسم دینامیكیة األ-
)3/4/2004-28/2/2004( .أمین عام المعهد-
) 18/1/2004)-18/1/4200(.أستاذ باحث ورئیس قسم دینامیكیة األرض بالمعهد-
)2011-2006(.رئیس المعهد-

:مظاهـر التقدیـر
المؤتمر العلمى بمناسبةشهادة ومیدالیة تقدیر من السید أ.د.وزیر البحث العلمى-

)1988(.للمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةالعام
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المؤتمر العلمى بمناسبةر من السید أ.د وزیر البحث العلمىشهادة ومیدالیة تقدی-
)2000(.العام للمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة

)2004(.یرًا للجهد فى مجال البحث العلمىدبلوم من األكادیمیة الروسیة للعلوم الطبیعیة تقد- 
)2007(.شهاده تقدیر من نقابه المهن العلمیهو درع- 
الدولفى المبانىوسالمهالكوارثداره إلندوهمن اللجنه المنظمهتقدیروشكر- 

)2008(.الریاض-العربیه 
)2010(.ن نقابه المهن العلمیهو شهاده تقدیر مدرع - 

:العضویة فى الهیئات والجمعیات العلمیة المحلیة والدولیة
العلمیة الدولیة:والجمعیات العضویة فى الهیئات أوال: 
الرابطة الدولیة للجیودیسیا-عضو اللجنة الدولیة لتحركات القشرة األرضیةIAG.
 عضو مجموعة العمل  " شبكاتGPS " الرابطة الدولیة للجیودیسیا-الدائمةIAG.
العالمى االحداثیات و علوم االرض  عضو المجموعه الدولیه للنظامGGOS.
 الجمعیة الجیوفیزیقیة األوروبیةعضوEGS.
 للطبیعة األرضیة ومقاییس األرض يالدولاالتحاد عضوIUGG.
دة إلستخدامات أبحـاث الفضاء فـي األغراض السلمیة ـمـم المتحو مكتب األـعض

.UN OOSAوخدمـة المجتمـع
، و رئاسة اللجنة AFREFعضو اللجنة التنفیذیة لمشروع سطح اإلسناد لقارة أفریقیا -

.عالعلمیة االستشاریة للمشرو 
COSPARعضو اللجنة الدولیة لبحوث الفضاء -

الیونسكو .–لفلك العالمى لمصر فى التراث ممثل -
الیونسكو.–ممثل مصر فى لجنه التحذیر من كوارث موجات المد البحرى تسونامى -

العلمیة المحلیة :والجمعیات ثانیا : العضویة فى الهیئات 
.مجلس إدارتهانائب رئیس و عضو مؤسس بالجمعیة الجیوفیزیقیة المصریة-
اكادیمیة البحث العلمى.-الفضاء واألستشعار من البعدعضو مجلس-
.2011-2006من مجلس إدارة المركز اإلقلیمى للزالزل بأسواننائب رئیس -
مجلس إدارة مركز البیانات والتقلیل من المخاطر بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة رئیس -

.2011-2000من والجیوفیزیقیة
.2011-2006من المركز الوطنى للبیانات ( نزع السالح)رئیس مجلس ادارة- 
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المؤتمرات والمهمات العلمیة الدولیة:
:المؤتمرات العلمیة الدولیةأوال : 

فى معظمها متحدث والبعضمؤتمر دولى وورشة عمل دولیة40فى المشاركة
بیانها كالتالى:رئیس جلسة  و 

 للجیودیسیا مؤتمر الرابطة الدولیة "IAG "- 1989(.المملكة المتحدة–أدنبرة(
ورشة العمل الدولیة لتحلیل البیانات الجیودیسیة وتعیین تشوهات القشرة األرضیة

)1995(دةـلملتراـإنج–نوتنجهام –1995نوفمبر–زال خلیج العقبة ـالناتجة عن زل
الندوة اإلقلیمیة للرابطة الدولیة للجیودیسیا عن تشوهات القشرة األرضیة -

)1996(.لمدة عشرة أیام–المجر–شیكزفاهیرفار 
 مؤتمر الرابطة الدولیة للجیودیسیا(IAG)- البرازیل–ریودى جانیرو

)1997(.لمدة عشرة أیام
 ورشة العمل الدولیة لتطبیقاتGPSلمنطقة شرق البحر المتوسط

)1998(.لمدة أسبوعین–إنجلترا –نیوكاسل –والشرق األوسط 
)1998(.لمدة أسبوع–المانیا–میونخ -) IAG(مؤتمر الرابطة الدولیة للجیودیسیا - 
 قاییس األرضاالتحاد الدولي للطبیعة األرضیة وممؤتمر(IUGG)–بیرمنجهام

)1999(.لمدة عشرة أیام–إنجلترا
حمایة البیئة فى مؤتمر األمم المتحدة لتطبیقات تكنولوجیا األقمار الصناعیة

)2002(.لمدة عشرة أیام–زامبیا -لوساكا –والتقلیل من المخاطر 
 2002(.لمدة عشرة أیام–فرنسا –نیس –مؤتمر الجمعیة الجیوفیزیقیة األوروبیة(
مؤتمر الرابطة الدولیة إلتحاد الجیوفیزیقیین األوروبیین واألمریكیین.

)2003(.لمدة عشرة أیام–فرنسا –نیس –والجمعیة الجیوفیزیقیة األوروبیة 
مكتب األمم المتحدة الستخدام أبحاث الفضاء في األغراضمؤتمر

)2003(.لمدة أسبوعالنمسا –فیینا –UN OOSAالسلمیة وخدمة المجتمع 
 ورشة عمل األمم المتحدة فى استخدامات تقنیات الفضاء فى التقلیل من

)2004(.المملكة العربیة السعودیة–الریاض –المخاطر 
الفضاء في األغراض السلمیة األمم المتحدة الستخدام أبحاث مؤتمر

)2004(.لمدة أسبوعالنمسا–فیینا –UN OOSAوخدمة المجتمع 
2005(.تركیا–اسطنبول –األرض والتقلیل من المخاطر الطبیعیة المؤتمر الدولي لدینامیكیا(
 الورشة العالمیة حول تكنولوجیا الفضاء من أجل السالم وٕاعادة التعمیر

)2005(.السودان–الخرطوم –والتنمیة 
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)2005(.المغرب–المؤتمر الدولي إلستخدام معلومات الفضاء في التنمیة البشریة الرباط -
)2006(.ابریل-EGUمؤتمر االتحاد االوربى لعلوم االرض  -
8سناد لقارة أفریقیا في الفترة منح اإلالعمل الفنیة الخاصة بسطورشه-

)2006(.جنوب أفریقیا–بجامعة كیب تاون یولیو 15إلي 
وتحركات القشرة األرضیة المؤتمر الدولي عن النشاط الزلزالي -

)2006(.سبتمبر9ألي 3بمدینة نیس بفرنسا من 
اجتماع مناقشه مشروع الیونسكو للبحث و التدریب و التعلیم على -

)2007(.الیابان-طوكیو–یونیه 30–25التقلیل من اخطار الزالزل من 
) IUGGاالرض ( یه ومقاییسمؤتمر االتحاد الدولى للطبیعه االرض-

)2007(.ایطالیا–بمدینه بیروجیا یولیو  13–2من 
) " ( AOGS2007مؤتمر" جمعیه علوم االرض والمحیطات بأسیا -

)   2007(.تایالند-بانكوك -4/8-30/7من
(ب) اجتماع الجزء الثانىمن الدوره التاسعه و العشرین لمجموعه العمل- 

)2007(. سبتمبر7- 1التى عقدت فى مدینه فیینا بالنمسا، من (CTBOT)التابعه
بیض وهندسه الزالزل فى منطقه الشرق المتوسط وحوض البحر االمؤتمر الزالزل- 

)2007(.نوفمبر30–25اسبانیا  من –مدرید 
االجتماع الدولى للعلوم والتكنولوجیا للتراث العالمى للفلك فى مدینه لندن - 

)2008(.      ینایر24-20ن م
الجلسه الخامسه للمجموعه التنسیقیه الحكومیه بشأن االنذار المبكر لظاهره - 

)2008(.ابریل10–8مالیزیا من –التسونامى فى المحیط الهندى فى مدینه كوااللمبور 
الدورة الدولیه الثانیه للتقلیل من كوارث الهزات االرضیه - 

)IPRED( یولیو10الى 8والتى عقدت بمدینه باریس  من.)2008 (
االجتماع الرابع عشر الخاص بالنشاط الزلزالى وتحركات القشره االرضیه-

طقه البحر االبیض المتوسط وشمال افریقیافى منGPSالمصاحبه له باستخدام تقنیات 
)2008(.سبتمبر18–15من المانیا–بمدینه دار مشتات الذى عقد 

فى الفتره بتونس ت ز البیانات الوطنیه التى عقدكاورشه العمل حول تطویر مر -
)2008(.                                              دیسمبر5–3من 

منورشه العمل عن الزالزل واخطار الزالزل و التعاون االقلیمى فى شمال افریقیا - 
)          2009(.جنوب أفریقیا–بجامعة كیب تاون ینایر 16–10

لم فى الفتره  ورشه عمل لتقییم المراكز الوطنیه للبیانات (نزع السالح) المتواجده بالعا- 
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)2009(.بمدینه بكین الصینمایو  23–18من 
) IPRED(لیل من كوارث الهزات االرضیه الدورة الدولیه الثانیه للتق-

)2009(.یولیو7الى 6خالل الفتره من أسطمبول والتى عقدت بمدینه 
طح االسناد الجیودیسى لقاره افریقیا سمجموعه الخبراء لمشروع اجتماع- 

 "AFREF 2010(.         فبرایر11–9" بمدینه لیلفى بنیجیریا خالل الفتره من(
)2010(المانیا خالل الفتره          –) فى بریمن (38Cosper 38مؤتمر كوسبار - 

.2010/ 7/ 24–22من 
)2011( المملكة العربیة السعودیة         –الریاض –المؤتمر العربى للعلوم الجیولوجیة - 
طح االسناد الجیودیسى لقاره افریقیا سمؤتمر مجموعه الخبراء لمشروع - 

 "AFREF 2011(إثیوبیا.     –أدیس أبابا " بمدینه(
طح االسناد الجیودیسى لقاره افریقیا سمؤتمر مجموعه الخبراء لمشروع - 

- "AFREF 2012(.كینیا–" بمدینه نیروبى(
)2012(ار المد البحرى و الزالزل عن الحد من أخطاجتماع دول حوض المتوسط -
مؤتمر اإلتحاد األفریقى لمجموعه الخبراء لمشروع سطح االسناد الجیودیسى -

)2014(تونس.                                                                  –لقاره افریقیا 
ثانیا: المهمات العلمیة الدولیة : 

وبیانها كالتالى:من خالل زیارات علمیةمهمة علمیة دولیة19بالقبام
.براغ–المركز الدولى لتحركات القشرة األرضیة - 

)1989-1980(.ً سنویا) لمدة ثالث أسابیع1989-1985سنویًا منذ عام (شیكوسلوفاكیات
الدولى لتحركات القشرة األرضیة براغ مهمة علمیة لزیارة المركز - 

)1995(.لمدة شهر-التشیك جمهوریة
–شیكزفاهیرفار –كلیة الهندسة والتخطیط العمرانى - 

)1996-1994(لمدة ثالث أسابیع سنویًا.1996وحتى 1994عام منذ المجر
–األرضیة تحركات القشرةمعهد ماسوسیتش للتكنولوجیا و -  MIT بوسطن–

)1997(.لمدة شهرالوالیات المتحدة األمریكیة
 1998(.لمدة شهرین–فنلندا –هلسنكى –المعهد الفنلندى للجیودیسیا(
 1999(.أسبوعلمدة –سویسرا –بیرن –معهد الفلك والجیودیسیا(
1999(.لمدة شهر–إیطالیا –روما –والبراكین معهد الجیوفیزیاء(
 1999(.لمدة شهرین–فنلندا –هلسنكى –المعهد الفنلندى للجیودیسیا(
2000(.لمدة شهر-ایطالیا–والبراكینمهمة علمیة إلى المعهد القومى للجیوفیزیاء(
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 2000(.ثالثة أسابیعلمدة –الیمن –جامعة صنعاء –كلیة العلوم(
)2001(لمدة شهر.الیابان–تسكوبا –المعهد الدولى للتقلیل من المخاطر - 
)       2001(أشهر6لمدة –انالیاب–جامعة طوكیو-أستاذ زائر إلى معهد العلوم الصناعي - 
 للعلوم والتقنیة مدینة الملك عبد العزیز–معهد الجیودیسیا والجیوفیزیاء

)2002(.المملكة العربیة السعودیة لمدة شهر–الریاض 
–طن بوس–MITمعهد ماسوسیتش للتكنولوجیا وتحركات القشرة األرضیة - 

)2003(.لمدة شهر–الوالیات المتحدة األمریكیة 
)2004(.لمدة أسبوعین–ایطالیا –روما –معهد الجیوفیزیاء والبراكین - 
) 2005(.لمدة ثالثة أسابیع-ایطالیا–معهد الجیوفیزیاء القومي بروما - 
)2007(.الصین –هیئه الزالزل بأقلیم یونان - 
)     2014( ایطالیا                             –معهد الجیوفیزیاء القومي بروما - 

:المحلیةالعلمیة المؤتمرات والندوات 
)-1985(.فى تنظیم المؤتمرات السنویة للجمعیة الجیوفیزیقیة المصریةالمشاركة- 
للمعهد القومى للبحوث الفلكیة العالمیةالمحلیة والمشاركة فى تنظیم المؤتمرات العلمیة- 

)-1987(.كل عامینوالجیوفیزیقیة
)1994-1987(.لراصدى الزالزل األفارقة والعربالمشاركة فى تنظیم ثالث ندوات دولیة - 
األرضیةالمشاركة فى تنظیم الندوة الدولیة األفریقیة الثانیة عن تحركات القشرة - 

)1984(.القاهرة–بأفریقیا 
المشاركة فى تنظیم الندوة الدولیة األفریقیة الثالثة عن تحركات القشرة - 

)1990(.لمدة عشرة أیام–بأسوان–ریقیا األرضیة بأف
–القاهرة –المشاركة فى ندوة مخاطر الزالزل بمنطقة شرق البحر المتوسط- 

)1993(.لمدة عشرة أیام
)1995(.لمدة أسبوع–أسوان –التدریبیة عن السیزموتكتونیة الدولیةالندوة- 
)1996(.لمدة أسبوع–القاهرة–كتونیة التدریبیة عن السیزموتالدولیةالندوة- 
)1998(.لمدة عشرة أیام–القاهرة–الندوة الدولیة التاسعة لتحركات القشرة األرضیة - 
)1994.                  (جامعة المنصورة–ورشة العمل الدولیة للتقلیل من المخاطر الزلزالیة - 

Scopusفى قاعدة الدوریات العلمیة المفهرسة والمدرجة 

NRIAGمجلةتحریرعضو مجلس ادارة Journal for Astronomy and Geopysics

ومحكم بها.
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:الدورات التدریبیة بالخارج
للزالزل الدولىالمعهد –دورة تدریبیة لمدة عام كامل فى علوم الزالزل - 

)1983(.الیابان–تسكوبا –الزالزل ة وهندس
)2001(.لمدة ستة أشهرالیابان–جامعة طوكیو –أستاذ زائر لمعهد العلوم الصناعیة - 
)2002(.لمدة شهرین–المانیا –جامعة میونخ –أستاذ زائر لمعهد الجیودیسیا والجیوفیزیاء - 

:العلمیةوالمؤلفات البحوث 
بحثا بالداخل والخارج فى مجاالت59نشر منفردًا وباالشتراك مع آخرین حوالى- 

دراسات–دقیقة ـالقیاسات الجیودیسیة ال–تفسیر البیانات الجیوفیزیقیة (سیزمیة) 
المصاحبة للنشاط الزلزالى.تحركات القشرة األرضیة

یة فى سلسلة تبسیط العلوم نشر كتیبا بعنوان " النظام العالمى لتحدید المواقع باستخدام األقمار الصناع- 
".GPS-ا سجى بى 

:اإلشراف على الرسائل العلمیة
) رسالة ماجستیر حصل أصحابها علیها.7رسالة دكتوراة ، () 9اشترك فى اإلشراف على (- 

:األنشطة العلمیة األخرى
المدارس العلمیة :

.بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیةمعمل التثاقلیة األرضیة أنشا-
الجیودیســـیا فـــى تكـــوین مدرســـة علمیـــة بالمعهـــد القـــومى للبحـــوث الفلكیـــة والجیوفیزیقیـــة فـــى مجـــاالتشـــارك- 

وتحركات القشرة األرضیة.
شارك فى إنشاء وحدة لتحركات القشرة األرضیة بالمركز اإلقلیمى للزالزل بأسوان.- 
شارك فى إنشاء وحدة لتشوهات القشرة األرضیة بمقر المعهد بحلوان.- 
التحركـات الحدیثـة للقشـرة معـدالت السـتخدامها فـي تعیـین GPSنقل تكنولوجیا األقمـار الصـناعیة ساهم في - 

.فى مصر والمناطق المحیطة األرضیة وعالقتها بالنشاط الزلزالي
ــــا - ــــدریس مــــادة الجیودیســــیا لطــــالب الدراســــات العلی ــــة العلــــوم –ت )2000-1999(.    جامعــــة حلــــوان–كلی

االستشارات العلمیة:المشروعات البحثیة و 
–مشروع التراكیب الجیولوجیة ثالثیة األبعاد لمنطقة جنوب شرق المتوسط رئیس- 

)2010-2007إیطالیا                                                 ( -أكادیمیة البحث العلمى 
  " نائب رئیس الفریق البحثى لمشروع  " دراسات تحركات القشرة األرضیة

)2006–1994(غرب بحیرة السد العالى لمنطقة شمال
 شارك فى الفریق البحثى لمشروع  " الدراسات الجیوفیزیقیة والجیودیسیة

)1995-1993("1992أكتوبر 12لمنطقة بؤرة زلزال 
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والجیودیسیة شارك فى الفریق البحثى لمشروع  " الدراسات الجیوفیزیقیة
)1995-1993(غرب بحیرة السد العالى " لمنطقة شمال

)2011-2006(رئیس مشروع الدراسه السیزمیه ودرجه ثبات السد العالى - 
:اللجان العلمیة

اإلداریة داخل المعهد:اللجان العلمیة و : أوال
 2011-2006(رئیس مجلس إدارة المعهد (
 2011-2006(كز الزالزل االقلیمى بأسوان مجلس إدارة مر رئیس نائب(
2011-2006(ت (نزع السالح)رئیس مجلس إدارة المركز القومى للبیانا(
2011-2006(رئیس لجنة التخطیط بالمعهد(
2011–2006(رئیس لجنة النشر(

)2011-2006(رئیس لجنة األمن وشئون المقر
 2006-1998(شغیل وحدة األنترنت بالمعهد ئیس لجنة إدارة وتر(
 2006-2003(جیة بالمعهدرئیس لجنة المشتریات الخار(
 2006-2003(بالمعهدرئیس لجنة االنشاءات والمبانى(
2006-2006(بالمعهدیفادیس لجنة العالقات العلمیة واالرئ(
2006-2003(قیادات بالمعهد عضو لجنة ال(
 2006-2003(األمن وشئون المقر بالمعهد عضو لجنة(
2006-2000(لعاملین بالمعهدعضو لجنة شئون ا(
2006-1994(لعلمى بالمعهدعضو لجنة االعالم ا(
 2006-2000(العلمیة بالمعهدعضو لجنة االیفاد والعالقات(
 2006-2001(ث بالمعهدعضو لجنة الدراسات العلیا والبحو(
2006-2001(یئة وخدمات المجتمع بالمعهدعضو لجنة الب(
2002(عضو لجنة تطویر وتحدیث المعهد-(
0062-2004(نادى أعضاء هیئة البحوث بالمعهدنائب رئیس(
2008-2006(رئیس نادى أعضاء هیئة البحوث بالمعهد(

اللجان العلمیة خارج المعهد:: ثانیا
)-2012(فى مجال الجیولوجیا و الجیوفیزیاء بوزارة البحث العلمى     ضو لجنة الترقیات ع-
 2005(الجمعیة الجیوفیزیقیة المصریةمجلس إدارة نائب رئیس-(
2004(للطبیعة األرضیة ومقاییس األرضعضو اللجنة القومیة لإلتحاد الدولي-(
 2009(أكادیمیة البحث العلمى –عضو مجلس الفضاء واالستشعار عن بعد-                   (
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)-2008(COSPAR)التجمع الدولى ألبحاث الفضاء (عضو- 
)-STDF)2008محكم للمشروعات الممولة ب - 

:أنشطه عامه
)2008-2007(مایو    15داره مركز شباب مدینه رئیس مجلس إ-

:فترة قیامى بأعمال رئیس المعهدخالل أهم األنجازات 

تخصصات جدیدة مثل وحدة التبخیر الكیمیـائي لتولیـد النـانوكربون و معمـل المطیـاف ذات اء معامل ـإنش.1
و معمل المغناطیسیة المطلقة.وحدة بالزما الفضاءو الشمسي 

المحطـة النوویـة بالضـبعة و عـرض التقـاریر الالزمـة أمـام الوكالـة بكة زالزل الضبعة لتقییم موقعشـاء إنش.2
الدولیة للطاقة الذریة.

فدان.18ي مساحة شمال أفریقیا علـاء مرصد أبو سمبل المغناطیسي الوحید في الشرق األوسط و إنش.3
ة التي تعتبر المجلة العلمیة األولي بالعالم.ـاف نیزك جبل كامل و نشره في مجلة الســاینس األمریكیـإكتش.4
ـادة معدل النشر في المجالت العالمیة.زی.5
الحصول علي مشروعـات بحثیة ألول مرة من صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة..6
تمویل الذاتـي.بهدف زیادة العلي الكثیر من المشروعات التعاقدیةالحصول .7
بعد توقف أمتدت حوالي خمسة عشر عامًا.دعمه بأحدث الكامیراتمنظار القطامیة الفلكي وتطویـر .8
إنشـاء و تحدیث شبكة الزالزل حول بحیرة ناصر بأحدث األجهزة.و تحدیث الشبكة القومیة للزالزل.9
إبـرام العدید من األتفـاقیات الدولیة و المحلیة..10
.اإلتفاقیاتو إبرام بعض اء زییار المعهد كبیت خبرة للمجلس األعلي لألثار في مجال الجیوفـإختی.11
.التعـاون مع القوات المسلحة في العدید من المشروعات و فتح خط ساخن خاص بمراقبة التفجیرات.12
ي العالمي.اث الفلكة التر و لضم مرصد حلـوان لقائمـات الالزمة مع الیونیسكإتخـاذ اإلجراء.13
المحلیة.و العالمیةو ورش العمل والندواتالعدید من المؤتمراتعقـد .14
دعـم المعهد باألجهزة الحدیثة و المعدات الالزمة لألعمـال الحقلیة..15
بعثات دراسیة.مهمات علمیة و ة أعضاء هیئة البحوث و مساعدیهم في إیفـاد العدید من الساد.16
.بسعر واحد جنیة لكاملفدان لحرم المعهد بحلـوان 150تخصیـص حوالي .17

" أ.د. صالح محمد محمود "    
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