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مجمل االنتاج العلمى
نشر  244بحث فى مجالت عالمية علمية محكمة 92 ،مشاركة فى مؤتمرات دولية وورش
عمل دولية ومحلية ،كتابين منشورين فى دور نشرعالمية ،خمسة فصول فى كتب عالمية
 ،محكم علمي للعديد من مجالت الرياضيات التطبيقية فى العالم.
المؤهالت العلمية :

السنه
2007
1999
1995
1990

الدرجة العلمية
دكتوراه العلوم ( ،)D. Sc.فى الرياضيات والفيزياء
دكتوراه فى الرياضيات ( )Ph. D.جامعة سوهاج – منحة اشراف مشترك – معهد ماكس بالنك  -المانيا
ماجستير فى العلوم ( )M. Sc.جامعة اسيوط -علوم  -رياضيات
بكالوريوس فى العلوم )( –(B. Sc.بتقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف) جامعة اسيوط  -علوم  -رياضيات
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الوظائف والمهام :

الفترة
الوظيفة أو المهمة
 2018الى االن رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  -مصر
 2018الى االن مدير مركز العالقات الدولية – جامعة سوهاج
 2017الى االن عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية
 2019 - 2018مستشار رئيس مدينة زويل للشئون االكاديمية
 2017الى االن أستاذ زائر جامعة ابوظبى  -االمارات
 2007الى االن مدير مشروع معامل التأثير العربي
 2007الى االن رئيس مجلس ادارة العلوم الطبيعية للنشر الدولى – أمريكا
 2013الى االن نائب رئيس أكاديمية العلوم االفريقية – نيروبى – كينيا
 2016الى االن رئيس لجنة الرياضيات والتربية باالتحاد االفريقي للرياضيات
عميد الجامعة للبحث العلمى والدراسات العليا – جامعة العلوم التطبيقية – البحرين
2018-2017
رئيس قسم الرياضيات – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا  -مصر
2017-2013
 2014- 2011رئيس القسم االكاديمى بمركز النشر العلمي – جامعة البحرين -البحرين
أستاذ بقسم الرياضيات  -كلية العلوم – جامعة سوهاج (ميكانيكا الكم والمعلوماتية الكمية)
----- 2009
أستاذ مشارك – كلية العلوم جامعة البحرين – البحرين
2011-2005
أستاذ مشارك بكلية العلوم بسوهاج – مصر
2009-2004
 2003 -2001باحث زائر بجامعة فلنسبورج – معهد الرياضيات وطرق التدريس – المانيا
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أستاذ مساعد بكلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي – مصر
باحث لدرجة الدكتوراه فى معهد ماكس بالنك – ميونخ –ألمانيا
مدرس بقسم الرياضيات  -كلية العلوم بسوهاج ،جامعة أسيوط – مصر

الجوائز والتكريم:

السنة
2019
2017
2017
2016
2014
2004
2012
2010
2009
2009
2009
2007

الجائزة
الحصول على جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية – فئة افضل مبادرة فى السياسة اللغوية والتخطيط
الحصول على جائزة إدارة المعرفة والمعلوماتية – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -مصر
االنتخاب كرئيس لجنة الرياضيات والتربية االتحاد االفريقى للرياضيات
االنتخاب كعضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية
االنتخاب كنائب رئيس أكاديمية العلوم االفريقية – نيروبى – كينيا
عضو اللجنة القومية لالتحاد الدولى للرياضيات – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
االنتخاب كزميل الكاديمية العلوم االفريقية – نيروبى – كينيا
الحصول على جائزة الدولة للتفوق العلمى فى العلوم االساسية  ،اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
الحصول على منحة التميز العلمى – جامعة بول سباتير – فرنسا
الحصول على درجة الجدارة من اللجنه العلمية لترقيات االستاذة واالستاذة المساعدين
الحصول على جائزة االستاذة الدكتورة فايزه الخرافى عام  2009م فى الفيزياء.
االختيار ضمن قادة العالم االسالمى و علماء الصدارة فى العلوم والهندسة الذى أصدرته منظمة المؤتمر االسالمى
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(الكومستيك  2007م) تحت عنوان " قادة العالم االسالمى فى العلوم والهندسة فى العشر سنوات األخيرة ،
برصيد  1302نقطة ( ،منظمة المؤتمر االسالمى التى تضم ستون دولة).
الحصول على جائزة عبدالحميد شومان فى الرياضيات للباحثين العرب (االردن)  2005م.
الحصول على جائزة اكاديمية العالم الثالث للرياضيات المدعمة من (معهد الفيزياء النظرية بايطاليا).
الحصول على جائزة أمين لطفي فى العلوم االساسية (رياضيات).
الحصول على جائزة الدولة التشجيعية من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا – مصر (رياضيات).
حصول ثالثة بحوث من البحوث المنشور فى معهد الفيزياء االمريكى سنه  2003م و  2004م وجمعية
الفيزياء االمريكية  2007م على أنهم من أحسن البحوث التي نشرت فى مجال المعلوماتية الكمية وتكنولوجيا
النانو وتمت إعادة نشرهم فى مجالت النخبة التي تصدرها جمعية الفيزياء األمريكية و إحدى عشر دار نشر
أخري
حصول بحثين من البحوث المنشورة فى مجلة جمعية الضوء األوربية ) J. Opt. B: 5, 349 (2003و معهد
الفيزياء البريطانى ) J. Phys. B 35, 807 (2002على الرقم القياسي فى التحميل من االنترنيت (مائة مرة
خالل ثالثين يوم من النشر).
اختيار صورة الغالف لمجلة جمعية الضوء األوربية والتي يصدرها معهد الفيزياء البريطاني (العدد الرابع
(أبريل  2004م)) من أحد نتائج البحث الخاص بى والذى تم نشرة فى نفس العدد )J. Opt. B 6,201 (2004
منظم ورئيس جلسة هندسة التطبيقات التكنولوجية لألنظمة الضوئية بالمؤتمر الدولي التاسع المقام فى والية
فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية  13-10يوليو www.iiisci.org .2005
االختيار كمستشار لمعمل ادارة التحكم واالمان للمعلومات ( )Quantum Computerبماليزيا  2006م
رئيس تحرير المجلة العالمية للرياضيات التطبيقية وعلوم المعلوماتية (التى تنشر بالواليات المتحدة االمريكية)
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 ، Appl. Math. & Inf. Sci.ومحرر فى  13مجلة عالمية أخري فى الرياضيات وعلوم المعلوماتية
الحصول على المركز األول على مستوى الجامعة (فرع سوهاج) فى مسابقة المعلومات  1989م .
الحصول على المركز األول على دفعة  1990م بكلية العلوم بسوهاج (تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف).
www.abdelaty.com

