
 
 األستاذ الدكتور: جمال جرجس لمعى ناشد

 جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم األساسية

 م 1965يوليو  1تاريخ الميالد : 

 وظيفة الحالية :ال

 كلية العلوم -  *أستاذ بقسم الرياضيات

 المؤهالت العلمية :

 من جامعة عين شمس . 1988*بكالوريوس العلوم فى الرياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف مايو 

 1993علم الكوزمولوجى بعنوان "النماذج الكونية فى نظرية النسبية الجديدةلهياش " مارس  –رياضية تطبيقية  –*ماجستير فى الرياضيات 

 جامعة عين شمس .–كلية العلوم 

من كلية  1998قية مارس *دكتوراه فى العلوم الفلسفية فى الرياضيات بعنوان "الطاقة والعزم فى نظريات التتراء للجاذبية " رياضيات تطبي

 اليابان . –جامعة سايتاما  –العلوم 

 التدرج الوظيفى:

 جامعة عين شمس . –كلية العلوم  -قسم الرياضيات 1993إلى  1988*معيد من أكتوبر 

 جامعة عين شمس . –كلية العلوم  -قسم الرياضيات 1998إلى سبتمبر  1993*مدرس مساعد من مارس 

 جامعة عين شمس . –كلية العلوم  -قسم الرياضيات 2003ى سبتمبر إل 1988*مدرس من سبتمبر

 جامعة عين شمس . –كلية العلوم  -قسم الرياضيات -  *أستاذ مساعد من سبتمبر حتى اآلن

 االسهامات والنشاط العلمى :

 م . 1994جامعة عين شمس  –*الحصول على دورة تدريبية مكثفة من كلية التربية 

 -من المنح العلمية مثل: *الحصول على العديد

 م .1998إلى مارس  1995منحة من الحكومة اليابانية لدراسة درجة الدكتوراه من جامعة سايتاما باليابان من يناير  -

 م . 2002يناير   إلى 2000مهمة علمية من نوفمبر  –منحة من الحكومة المصرية والحكومة األلمانية  -

 م. 2001إلى أكتوبر 2001مهمة علمية من سبتمبر  –إيطاليا  –بتريستا  منحة من مركز عبدة سالم الدولى - 

 م.2002إلى نوفمبر  2002مهمة علمية من أكتوبر  –منحة من الحكومة المصرية والحكومة األلمانية  -

 م .2004إلى يناير  2003منحة من الحكومة اليابانية لزيارة جامعة سايتاما باليابان من أكتوبر -

 ة المهن العلمية .عضو نقاب -

 عضو بجمعية الرياضيات المصرية . -

 المؤتمرات والندوات :

 م . 1994يوليو  –مصر  –*الورشة العلمية الرابعة لألمم المتحدة والوكالة األوربية للعلوم فى الفضاء األساسية القاهرة 

 م. 1996أكتوبر –اليابان –*مجتمع اليابان الفيزيائى 

 م . 1997سبتمبر  –اليابان –يائى * مجتمع اليابان الفيز

 م. 2000القاهرة  –*مؤتمر الرياضيات والقرن الحادى والعشرون 

 م . 2001القاهرة  –*مؤتمر الطاقة العالية والفيزياء 

 2002شرم الشيخ  –*مؤتمر الكتلة وانتقال الحرارة 

 م . 2005*الندوة الثانية بمكتبة اإلسكندرية 

 الجوائز العلمية :

 م .2004*جائزة أحسن بحث منشور فى الرياضيات من جامعة عين شمس 

 م. 2007*جائزة الدولة التشجيعية فى الرياضيات 
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