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 نبذة عن المؤلف:

الفلك في مملكة البحرين وله في هذا م.  يعد من بين أبرز علماء 9191من مواليد مدينة الحد عام 

المجال الكثير من البحوث والمؤلفات المنشورة باللغتين العربية واالنجليزية.  وقد خاض الكثير 

من التجارب في حياته العملية فهو عضو سابق في مجلس التعليم بمملكة البحرين، ورئيس سابق 

ث العلمي بمجلس التعليم العالي، والرئيس للجنة االعتماد األكاديمي بالمملكة، وعضو لجنة البح

السابق لقسم الفيزياء بجامعة البحرين.  وشغل منصب عميد كلية العلوم بجامعة البحرين، وعميد 

لعمادة البحث العلمي الذي كان مؤسساً لها، وهو اليوم نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط 

 لى للشئون اإلسالمية بالمملكة.والتطوير، وعضو لجنة التقويم الموحد بالمجلس األع

 

تم اختياره مستشاراً للعديد من الجمعيات العالمية نظراً لخبرته المتميزة وما ناله من شهرة واسعة 

على المستوى العالمي في مجال علوم الفيزياء والفلك والبيئة.  ومن بين الجمعيات العالمية التي 

كومستيك، واأليسسكو، والبنك الدولي، إضافة إلى اختارته مستشاراً: اليونسكو، واليونيدو، وال

كونه رئيس القسم العربي بالجمعية العالمية للطاقة الشمسية بألمانيا، ورئيس الشرق األوسط 

لمنظمة الطاقة العالمية، وضابط ارتباط لمملكة البحرين مع الوكالة العالمية للطاقة الذرية، وزميل 

 م.9119بمعهد الفيزياء منذ عام 

 

بحثاً علمياً محكماً، كما نشر أكثر من ثالثين عنوان كتاب، وهو مدير تحرير  931ر حوالي نش

ومؤسس لمجلة إتحاد الجامعات العربية للعلوم السياسية والتطبيقية، وعضو هيئة تحرير ثالث 

 مجالت عالمية، ومحكم لحوالي عشرين مجلة علمية.

 

ل بحوث وتأليف الكتب، بل امتد إلى حضوره الفاعلم يتوقف نشاطه البحثي واألكاديمي عند نشر ال

في المؤتمرات الدولية.  فقد رأس العديد من المؤتمرات العالمية وتحدث في الكثير من المنتديات 

الدولية وترأس العديد من الجلسات العلمية ، وأدار الكثير من الندوات.  وعرف بتقديمه برامج 

كية كية بتلفزيون البحرين، وهو حالياً معد ومقدم فعاليات فلتلفزيونية، فهو مقدم ومعد للنشرة الفل



على الهواء مباشرة مع تلفزيون البحرين في نقل حاالت الكسوف والخسوف والظواهر الفلكية 

 النادرة.    

 

 العضوية:

  مؤسس بالجمعية الفلكية البحرينيةعضو. 

  الجمعية العالمية للطاقة المتجددةعضو. 

 

 :والجوائز واألوسمة التكريم

 حائز على جائزة األيسيسكو في الفيزياء. 

 .جائزة شومان للعلماء الشباب في الفيزياء 
 .جائزة الدولة لإلنجاز  الوطني 

 جائزة أفضل باحث على مستوى جامعة البحرين. 
 .جائزة خدمة المجتمع 
 .جائزة ولي العهد للبحوث العلمية 
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