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كلمة أولى

        داخل بحر العمل الدؤوب،   ننسى أولئك الذين غرسوا زههههرًا جميًل

في طريقنا أو أزالوا من أمامنا عثرات لم نكن نجههرؤ على أن نتخطاههها دون

مساندتهم هه بعد توفيا اه هه ومنحونا القوة لنتجاوزها. في هههذا الكههتيب أقههدم

لكم قبسًا من نور قههد يضههئ لكم الطريهها، إنههها قصههة حيههاة أسههتاذنا الفاضههل

اأستاذ الدكتور  للا كامل اللبني هه أستاذ الفيزياء النظريههة بكليههة العلههوم

بجامعة دمياط. والقصص جنٌد من جنود اه، يسههخرها لمن يشههاء من عبههاده

ليتههدبرها إن أراد العظههة والعههبرة، فتخلهها داخلهه  اأأههر الكبههير لمواجهههة

الصعاب في حيات . ولما للقصص من عظيم اأأر على النفس، فقههد ذكههر اه

تعالى العديد من القصص في القرآن الكريم، ولنا في ذلك عظة وعبرة.

         ولكن لماذا أ.د  للا كامل اللبني؟ بما أن هذه المدرسة خالة بعلم

فيزيههاء البلزمهها، فإنهه  من المهم معرفههة من هههو اأب الههروحي ورائههد علم

فيزياء البلزما النظريههة في مصههر، ولههاحب أكههبر مدرسههة في تخصههص

فيزياء البلزما النظرية في مصر، وتصههل أعههداد طلبههها إلي مهها يزيههد عن

 طههالب  مهها بين أسههتاذ وأسههتاذ مسههاعد ومههدرر والكثههير من طلب50

 جامعههة مصههرية وعربيههة(. كمهها أن12الماجستير والدكتوراه في أكههثر من 
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(. و 1سجل إنجازات  حافل بالعديد من الجوائز والتكريمات  انظههر ملحهها 

يمكن إهمال الجانب اإنساني في علقتِ  م  طلب ، فهذا الجانب ب  ما يزيههد

من أستاذنا محبة وتقديرًا في عيون طلب  بما ل  من أياٍد بيضاء في حياة كل

طالب.   

      وختامًا، أتقدم بالشكر لكل من عاونني في انهاء ههذا العمهل المتواضه ،

كما أتقدم بالشكر لسستاذ الدكتور  محمد راضي الزيني أستاذ اللغههة العربيههة

بكلية ادداب ه جامعة بورسعيد على مراجعت  واقتراحات  البناءه.
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المولد والنشأة والتعليم الجامعي

 في1951        ولد أ.د  للا كامل اللبههني في الثههاني من أغسههطس عههام 

وكههان ترتيبههة الثههالث بينقريههة أفههنيش - مركههز نههبروه بمحافظههة الدقهليههة، 

 إلتحهها بمدرسههة نههبروهإخوت . وبعد إتمام المرحلة ا بتدائية بمدرسههة القرية

 كيلو مترا خلل طريا6 كيلو مترا عن قريت  منها 9اإعدادية، والتى تبعد 

غير ممهد  بد أن يقطعها يوميًا للولول إلى المدرسههة فى السههاعة السههابعة

والنصف لباحًا، وكان علي  أن يتحرك من منزل  الساعة السادسههة لههباًحا

. والحالههة الماديههة قبل شروق الشمس بحوالي سههاعة( ليعههود وقت الغههروب

لسسرة لم تكن ميسورة، لذا كان عليه  ا ختيهار إمها الهذهاب راكبها والعهودة

 كيلومترات(. وهذه الظروف3سيرًا على اأقدام أو العكس للمسافة المتبقة  

الصعب  ه خالهة في فصهل الشهتاء هه لم تكن أبهدًا عائقهًا أمهام عزيمته  وقهوة

إرادت . وهذه المعاناة، م  حب  لممارسة لعبة كرة القدم، جعلت  يعههود لمنزلهه 

كهان  يسهعى إلىدائمًا منهكًا لينام لليوم التالي مكتفيًا بما سمع  من أساتذت . و

النجههاا بكههل مهها أوتى من قههوه حههتى   تضههاف سههنة أخههرى من الجهههد إلى

رحلتههه  إلى المدرسهههة. ومنهههذ المرحلهههة اإبتدائيهههة كهههان متفوًقههها فى مهههادة
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الرياضيات، مما جعل مدرر الرياضهيات يطلب منه  شهرا الهدرر ليكهون

قدوة لزملئ .

       وبعههد النجههاا في المرحلههة اإعداديههة التحهها بمدرسههة طلخهها الثانويههة

 حسن الزيات حالًيا(. ونظرًا لُبعهد المسهافة بين القريهة والمدرسهة، فقهد أقهام

 عامًا في سكن خاص بجهوار المدرسهة، وكهان عليه 15بمفرده وكان ُعمره 

عندئذ تحمل المسئولية وا عتماد على النفس فى تدبير أمههور حياتهه  اليوميهه 

بجانب المذاكرة. وكان يزور اأهههل يههوم الخميس من كههل أسههبوع، واأكههثر

من ذلك أن المصروف اأسبوعى القليهل  بهد أن يكفيه  دون ا قهتراض من

أحد. ونظهرًا لتفوقه  في الرياضهيات وشههرت  بهذلك في القريه ، كهان طلب

القرية ينتظرون  كل أسبوع ليشرا لهم بعض درور الرياضيات ويحههل لهم

بعض المسائل التي أشكلت عليهم.

      وأترك الحديث ادن أستاذي الدكتور لههلا ليتحههدث عن تلههك الفههتره

من حيات . وتمر السنون وتأتي سنة الثانوية العامههة، وحصههلت على الثانويههة

، أي أن120 110 % تقريًبهها وفى الرياضههيات على 70العامههة بمجمههوع 

 % من المجموع الكلي في مادة الرياضههيات فقههط. وبههالطب  كنت40حوالي 

أحب التدريس وأتمنى التدريس فى التربية والتعليم. وكان مجموعي يؤهلني
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لللتحاق بكلية هندسة المنصورة  المعهد العالي الصناعي – يتب  اليونسكو(

 %، وكذلك كلية طب اأزهر وكانت تقبل63وكان يقبل فى ذلك الوقت من 

 %. ولكن من حسن الحظ أن  تم بدء الدراسة فى كلية68فى ذلك الوقت من 

. وهنا قررت ا لتحاق بكلية العلوم من1969العلوم بجامعة المنصورة عام 

أجل دراسة الرياضيات، ولكن والدي  رحم  اه( ألر على التحهاقي بكليهة

طب اأزهر أو كلية الشرطة. ولكن أمام إلراري فقههد التحقت بكليههة علههوم

المنصورة، وكانت وقتها من كليات القمة  كلية العلماء(. وحصلت فى السنة

ه( أن  ما زال غير مقتنههٍ عاتبني والدي  رحم  ااأولى على تقدير جيد، و

بدخولي كلية العلوم، وكان هذا الموقف ههو بدايهة إلهراري للحصهول على

تقديٍر أعلى في السنوات التالية، بل ربما كهان ههذا الموقهف نقطهة تحهول لي

داخل الكلية.

        بدأت السهنة الثانيهة قبهل ِبهدء الدراسهة بأسهبوعين للمراجعهة وذاكهرت

بجد، وحصلت في السنة الثانية على تقدير جيد جدًا وكان ترتيبي اأول علي

الشعبة. وكههانت السههنة الثالثههة هي األههعب لي، أنههني أطمح في الحصههول

على تقدير إمتياز، وأخشى أن أحصل على جيد جدًا. وأأنههاء امتحههان العملي

للسنة الثالثة كان المدرر المساعد محمد عبههد الحميههد  رحمهه  اه( يتحههداني
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أسهباب خالهة، وقابلته  يهوم ا متحهان لهباحًا وقلت له  لهباا الخهير يها

دكتور محمد، ورد قائًل: لههباحك زفت وقطههران أنها أدعههو اه طهول الليههل

إنههك تقهه  في تجربههة معينههة، ورددت عليهه    يهمههني أى تجربههة. وبالفعههل

اخترت تجربة عشوائيًا ولسوء الحظ كانت هى التجربة التي يريدها الدكتور

محمد!! وفوجئت بأن جمي  اأجهزه حديثة ولم نشاهدها أو نتعامل معها من

قبههل، كمهها أن المطلههوب من التجربههة تم تحههويره بطريقههة لم ندرسههها أأنههاء

الشرا العملي. فرفضههت أداء ا متحههان وكههذلك زملئي  سههتة طلب( وقههد

امتنعوا عن أداء ا متحان، وطلبت حضور اأستاذ المسههؤل. وحضههر نههائب

رئيس القسهم، وتفهم الموقهف وتم رفه  اأجههزة الجديهدة واسهتمر ا متحهان

كالمعتاد.

         ومن الحكايات الطريفة أيضًا، أن أحد المدرسههين المسههاعدين بالقسههم

ويسهمى د  محمهد يوسهف  رحمه  اه( وكهان لهارمًا جهدًا وملتزمهًا ومحبهًا

ومتفانيههًا في العمههل أقصههى درجههة وكههان يقههوم بههأداء الههدرور النظريههة

 السكاشن( لنا، لدرجة أن  كان يحدد لنا لقاء إضافيًا يوم الجمعة قبل الصلة.

" وهيإلكتروديناميكاوقد قام بتوزي  المناهج علينا وكان من نصهيبي مهادة "

في الحقيقة مقرر لعب. ومن الطبيعي أن أقههوم بشههرحها أمههام زملئي بعههد
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السابا الثلأاء  يوم  وفي  الجمعة.  يوم  اُأسبوعي  اللقاء  يوم  في  أسبوع 

مباشرة وفي الساعة العاشرة طلب مني أن أستعد إلقاء المحاضرة اليوم بعد

ألث سههاعات وحههدد لي المههدرج. وفي الموعههد المحههدد فههوجئت بههأن نههائب

رئيس القسهههم ومعظم اأسهههاتذة وأعضهههاء هيئهههة التهههدريس بالقسهههم وطلب

الههدفعات المختلفههة قههد تم دعههوتهم لحضههور المحاضههرة، واكتههظ المههدرج

بالحضور منتظرين دخول الطالب للا. وكم كانت الصدمة عنيفة عنهههدما

علمت بذلك التجم  الغفير، هل أعتذر أم أستمر وأمههام بههاب المههدرج لم يكن

ا عتذار ممكنًا أو مقبوً  أمام هههذا اللفيههف من الحضههور. وببعض التشههجي 

من اأساتذه بدأت المحاضههرة ولمههدة سههاعة كاملههة، وبمضههي الههوقت زادت

الثقهة أأنهاء الشهرا وانتهت المحاضهرة على خهير. وتقهدم نهائب رئيس القسهم

أ.د  يوسههف الكههردي  رحمهه  اه( واحتضههنني وشههكرني .…هههل تعرفههون

لماذا؟ أن  على حد تعبيره قال لي "أنك وقفت علي رجليك دون أن تهتز".

والههدرر المسههتفاد هنهها أنههني اكتسههبت الثقههة بههالنفس وخههبرة التصههرف في

المواقف المحرجة. وحصلت على تقدير ممتاز في السنة الثالثة وزاد الفارق

بيني وبين الطالب التالي وازدادت أقتي بنفسي أكثر، وزاد حب أسههاتذتي لي
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المحاضرة بعد  والطلب  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  معروفًا  وألبحت 

السابقة.

         وبههدأت السههنة الرابعههة وكلي أقههة في اه … ولم أتغيب محاضههرة

واحدة منذ السنة الثانية. وكههانت أسههعد أيههامي هي أيههام ا متحانههات!! طههوال

حياتي أنام بعد للة العشاء وأستيقظ الساعة الثانية لباحًا أبههدأ المههذاكرة،

وكان ذلك يستمر أيام اإمتحانات فأتوج  السهاعة الثامنهة لهباحًا إلي الكليهة

دون أى ورقههة معي وأذهب إلى أ.د  لههلا عبههد السههلم  رئيس القسههم(

أشرب مع  القهوة أو أتوج  إلى الكافتيريهها و  أفتح أى مههذكرة من السههاعة

الثامنة وحتى العاشرة موعد ا متحان. الغريب والذي  يصدق  أحد، أن  بعد

أداء ا متحان الساعة الواحدة أتوجهه  إلى أى مطعم  فههول وطعميههة( لتنههاول

الغداء وبعدها أذهب إلى السههينما للبقههاء ألث سههاعات أم أعههود إلى المههنزل

( فيزيههاء1لتناول الَعشاء والصلة أم النوم. وكنا ندرر ألث مواد رئيسية  

( لغههة ألمانيههة، وكههانت الرياضههيات3( رياضههيات  2 فههروع + عملي(  5 

المادة قبل اأخيرة، وموعههد امتحانههها هههو يههوم اأربعههاء. وبعههد عههودتي من

السينما يوم اأحد فوجئت بزميلي في السكن  السههنة الثانيههة كيميههاء وطبيعههة

بكلية التربية( أن  تم فصل  لعامين أسباب ليس مجالها هنا. قمت بمحههاو ت
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بمساعدة أ.د  للا عبد السلم وطلبت من  التوسط وتم تخفيف العقوب  إلى

الفصل لمدة عام واحد فقط. المهم طهوال ههذه اأيهام لم أذاكهر  نشهغالي مه 

 لهباحًا حهتى2زميلي، وبهدأت مهذاكرة الرياضهيات يهوم اأربعهاء السهاعة 

الثامنة أم ذهبت للمتحان، وأول مره أخرج من ا متحان بعد ساعتين فقهط

بدً  من ألث ساعات. ذهبت أاني يههوم  الخميس( إلى الكليههة فقههابلني أسههتاذ

الماده أ.د  شوقي نصهار  رحمه  اه( وأبلغهني أنهني تهركت فقهرة كاملهة من

ا متحههان….. وقههد انهههرت من المفاجههأة…. ولكن المفاجههأة اأكههبر أنههني

% في هذا المقرر... و  أعرف كيف؟96حصلت على 

      وفي امتحان العملي، كان  بد من حضور ممتحن خارجي  من خههارج

الجامعههة( وهههو أ.د  محههرور ههه اأسههتاذ بكليههة البنههات جامعههة عين شههمس.

وعندما دخهل المعمهل قهال أين لهلا كامهل؟ ألهابني الهذهول من السهؤال

وقهال لي "خليهك لخخهر". وكهان يسهأل كهل طهالب سهؤال أو سهؤالين واقفهًا

بجههوار الطههالب، وعنههدما ولههل لي جلس على الكرسههي بجههانبي وبههدأ في

توجيهه  سههيل من اأسههئلة دون أى رد فعههل يههدل على مهها إذا كههانت إجابههاتي

لحيحة أم  !! وبعد ا متحههان تههوجهت للمشههرف على ا متحههان وقلت لهه 

بالنص "إنتهوا جهايبين نهار تعقهدنا....." وذهبت إلى الكافيتريها غاضهبًا ممها
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القسم رئيس  نائب  أن  ليخبرني  بالقسم(  محمد  العامل  عم  حضر  حدث. 

يريدك في مكتب  ادن. وذهبت إلي  وقال لي "زعلن لي " وأخرج ورقة بههها

الدرجات المعطاه من الههدكتور محههرور، والمفاجههأة أنههني قههد حصههلت على

الدرجة النهائية!!  

     وتقدمت في المسههتوى وبههدعم من أسههاتذتى والمعيههدين تخههرجت بتقههدير

. ووضههح اهتمههام أسههاتذتي بى لدرجههة1973% في عههام 90,9ممتاز بنسبة 

أني كنت أعرف درجة امتحان كل مادة على حده بعد مرور يومين أو ألث

من إمتحانها على اأكثر. 
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مرحلة الدراسات العليا

       ويكمل أستاذنا الدكتور لههلا، بعههد تعييههني معيههدًا بالقسههم، بههدأت في

السنة التمهيدي  لدراسة ألأة مقررات أساسي  ومقههررين اختيههاريين من يبن

ألأة مقررات  جوامد ه نووية ه بصريات(، واخترت مقررين هما الجوامههد

والبصريات. ومقرر الجوامد كان يدرس  لنهها أ.د  لههلا عبههد السههلم وكنهها

ألأة معيدين، وطلب منا أن تكون المحاضرة السههاعة السههابعة لههباحًا…..

فرد أحد المعيدين معنا أن    يوافا على هههذا الميعههاد…. وكههانت مصههيبة!!

فبهدوء طلب منا أ.د  لههلا عبههد السههلم إخههراج ورقههة وقلم وكتابههة ألث

مقا ت عن ألث موضوعات مختلفة.… وقال لنا هذا هو ا متحههان وأراكم

 أشهر….م  السلمة. وبههالطب  لم يفتح أحههد فمهه  بعههد10يوم اإمتحان بعد 

هذا الكلم. أعددت مقالين إعدادًا ممتههازًا، وعنههد دخههولي اإمتحههان مباشههرة

طلبت كراسهه  إجابههة أانيههة، فقههال لي المعيههد  ملحههظ اللجنههة( هههل تعههرف

ا متحههان لتطلب كراسههة أانيههة قبههل بههدأ ا متحههان؟ قلت لهه  طبعهها أعرفهه !!

ومست الكراستين كاملتين وحصلت على الدرجة النهائية. وكههان أ.د  محمههد

النادي نائب رئيس جامعة المنصورة في تلك الفترة، واطلهه  على امتحانههات
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درجاتي جمي   وطلب  اندهش  الجوامد  في  درجتي  رأى  وعندما  الفيزياء 

للمراجعة وكانت جميعها متقاربة.     

كان عشا الفيزياء النظرية هو محل اهتمههامي، وتم التسههجيل       وبالطب  

1975لدراسههة الماجسههتير فى الفيزيههاء النوويههة النظريههة في إبريههل عههام 

 بالرغم من رغبة رئيس القسم أن أسجل في فيزيههاء الجوامههد نظههرًا لتفههوقي

فيها(. وكانت الرسالة تحت إشههراف كههٍل من أ.د  يوسههف الكههردى  بجامعههة

المنصورة(  وأ.د  محمود أبو زيد  بجامعههة المنصههورة( وأ.د  عمههرو حنيههذ

 بكلية علوم عين شمس وادن يعمل بالجامعههة اأمريكيههة( وهههو الههذي طلب

وعنوان رسههالة أن أسجل مع  أن  كان يدرر لي في السنة الثالثة والرابعة.

الماجسههتير هههو"بعض التفههاعلت عاليههة الطاقههة للنيكلونههات على اأنويههة

الثقيلة".

وفي حقبة السبعينيات لم يكن الكمبيوتر متطورًا كما ادن، فكان هناك        

ألأة أجهزة في مصر أحدها في جامعة عين شمس. وإجههراء أى حسههابات

علي  لم يكن بوسههعك رؤيتهه  حههتى ولههو من بعيههد، فوضهه  في مبههني خههاص

مجهز بإمكانيات وتكييف وخلفة. وكان البههاحثون يتعههاملون مهه  الكمههبيوتر

من خلل فني وسيط، تعطي ل  الكههود على أوراق خالههة ويسههلمك النتههائج
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بعد فترة. ومن حظك السعيد إذا أعدت كتابة برنامجك عدة مرات فقط، فقد

تعيد المحاولة عشرات المرات بسبب أخطاء بسههيطة. إ  أن هههذه المعوقههات

لم تكن لتثني عزم الطالب للا عن إكمال مسيرت   تمام الماجستير. 

         ويكمههل أسههتاذنا الههدكتور لههلا، أنهيت الرسههالة كاملههة وأعطيتههها

 وكههان وقتههها معههارًا إلى1976مكتوبة أستاذي أ.د عمروحنيههذ في سههبتمبر

السعودية، حاولت أنا والمشرفان ا تصال بهه  لمههده عههام كامههل دون جههدوى

. وقابلت  في مركههز الحسههاب العملي بجامعههة عين1977حتى عاد في يوليو 

شمس وأعطههاني الرسههالة دون أن يفتح حههتى مظروفههها المغلهها منههذ عههام!!

وبههدأت المشههاكل بين المشههرفين وكنت أنهها الضههحية، واسههتمر سههوء التفههاهم

.1978 حصهههلت في النهايهههة على الماجسهههتير في إبريلوالمشهههاكل حهههتى

وأردت أن أكمههل دراسههة الههدكتوراه فى الفيزيههاء النوويههة النظريههة، ولكن

هيهات لمشاكل  تخصنى ولكنني تحملت نتائجها لمههدة عههامين من عمههري،

 لذا قررت ا بتعاد تماما عن هذا الفرع من العلوم تجنبا أي لدام.

مررت بحالة لعبة من التشتت، حههتى أتيحت لى فرلههة السههفر إلى       و

. وبعد استكمال اأوراق وتعلم مبههادئجنوةبعد الماجستير في جامعة إيطاليا 

اللغة اإيطالي  سافرُت لبدأ الدكتوراه في تخصص فيزياء الجسيمات اأوليههة
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العمليهههة. وكهههان العمهههل يقتضهههي دراسهههة مسهههار الجسهههيمات باسهههتخدام

الميكروسكوب وتحليل النتائج عمليًا. وبعد مضههى أحههد عشههر شهههرًا أخههذت

قرارًا عجيبًا بعدم استكمال الههدكتوراه…... ولكن لمههاذا هههذا القههرار العجيب

وغير المتوق ؟ تكمن اإجابة في كلمة واحههدة وهى "الشههغف". أأنههاء اأحههد

عشر شهرًا لم أشههعر بشههغف وحب لهههذا المجههال البحههثي، فلم أفكههر إ  وقههد

.1980حزمت الحقائب وعدت لمصر في شهر يونيو 

        وبعد العوده إلى مصر ألههبت بانهيههار ممهها حههدث، فقههد كههان ترتيههبى

اأول على قسم الفيزياء والثاني على الكلية، وزملء لي فى القسههم تخرجههوا

بعدي وقد انتهوا من رسالة الدكتوراه وأنا لم أبههدأ بعههد. لدرجههة أنههني تقههدمت

 وألبحت في مأزق بعد العههودة بههدونباستقالتي ولكن تم رفضها من القسم.

الدرجة العلمي  باإضاف  إلى الحال  النفسية السيئة. ولكن يشاء اه تعههالى أن

 حيث تم ترشههيحي لبعثههة إشههراف1981فى ينههايرتتههاا لي فرلههة أخههرى 

 لمههده عههامين بجامعههة وورك بههإنجلترا، تحت إشههراف أسههتاذ متمههيزمشترك

يسمى جورج رو ند وذلك في مجال فيزياء البلزما النظرية. وبعد ا نتهاء

فى الههوقت و1982 سههبتمبر 28من اإعداد للسفر، سافرت إلى إنجلههترا في 
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نفس  سافرت زوجتى وبناتى إلى السعودية ...... موقهف لهعب للغايهة على

العائلة. 

        وقبل السفر سألت نفسي هههل توجههد بلزمهها في الفيزيههاء؟ لم أكن أعلم

عنها شيئًا إ  أن  يوجد بلزما في الدم. ولم يكن علم فيزياء البلزمهها يههدرر

في المرحلة الجامعية، بههل ولم تكن معروفههة على النطههاق البحههثي. وأهههداني

أحد الزملء كتاب عن البلزما لعلهه  يفيههدني في تحصههيل أي معلومههات عن

ههههذا العلم. وخلل تلهههك الفهههترة تعهههرفت على أسهههتاذي ومعلمي أ.د  نبيهههل

السراجي بجامعة طنطا والدكتور شريف خليل بهيئههة الطاقههة الذريههة، وكههان

من الممكن أن أسجل معهما لكن حههالت بعض المشههاكل اإداريهه  دون ذلههك.

وم  ذلك لم تنقط  علقتي بأستاذي أ.د  نبيههل السههراجي وكنت أذهب لهه  في

جامعة طنطا من وقت دخر. تعرفت بعد ذلك علي أ.د  عههادل النههادي  كليههة

 أشهههر حههتى8الهندسة ه جامعة القاهرة( وظللت أدرر مع  لمههدة تزيههد عن 

السفر إنجلترا.  

         وكان بداخلي عزم وإلرار على إنهاء الدكتوراه في عامين فقههط أيهها

كانت الظروف. لم يكن يعنيني إ  البدء في البحث العلمي إنهههاء الههدكتوراه

 حظ أستاذي  جههورج كههبر سههنىعمًل وكتابة خلل العامين المتاحين لي. و
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 أن أدرر بعض المقههررات لرفهه  مسههتواي العلمي، سنة(، فطلب مههني31 

وكان هذا هههو الصههدام اأول بيننهها. حههاولت الههرفض بهههدوء وتقبههل أسههتاذي

جورج ذلك. ولكن بعد ألأة أشهر ألر إلههرارًا شههديدًا، فمهها كههان مههني إ 

القبول أنني أحببت  وعرفت  عن قرب خلل الثلأة أشهر الماضية، وسجلت

 رفضت آداء ا متحان م  طلب الكليههة فى نفسفي أربعة مقررات، ولكني

القاعة، وبتفهم من اأستاذ وافا علي أن يكون ا متحان في مكتبهه  الخههاص.

وكم تبين لي كم كنت مخطئًا أن بعض المقههررات كههانت رائعههة ومفيههدة لي

في دراسههتي للههدكتوراه، وخالههة الههتي حاضههرنا فيههها أسههتاذي جههورج.

واشههتغلت بجههد واجتهههاد طههوال العههامين وكنت أذاكههر المحاضههرات بجههانب

 ساعة يوميههًا وكههان أسههتاذي جههورج سههعيد16البحث العلمي لمدة  تقل عن 

 وكم كههانت المعاملههة الراقيههة والمحترمههة من أسههتاذي دافعههًا ليجههدًا بى.

وعوضًا عن كل السنوات الصعبة الماضية. 

          ومن القصص الطريفههة لي مهه  الههدكتور جههورج، أنههني اضههطررت

لتغههير السههكن وعههرض علّى المسههاعدة في نقههل اأمتعههة وكههان من بينههها

تليفزيون وحقيبتين، وتشاء الظروف أن ينهمر المطر قبل موعد اللقاء معهه .

وركن اأسههتاذ السههيارة بعيههدًا وجههاء لينقههل اأمتعههة معي للسههيارة، وفههوجئ
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بالعدد والحجم الموجههود معي، إ  أنهه  ألههر على حمههل كههل اأشههياء وحههده

تحت المطههر على عههدة مههرات  فقههد كههان طههويًل رياضههيًا ذا بنيههان قههوى(.

وانتظرت أنهها بعيههدًا عن المطههر، وفي النهايههة حملت بعض ا شههياء الخفيفههة

ولحقت بهه . وبههالطب  تههرك ذلههك أأههرًا عميقههًا في نفسههي عن معههنى مسههاعدة

ادخرين مهما عل بي المنصب والمقام دون حرج أو تكبر.

         ومضى بي العامان بين مذاكرة مقررات بعضها ممتهه  وادخههر مبهم

وبين بحث علمي شغفت ب  حتي النخاع  ومناقشات مثمرة مهه  أسههتاذي. وتم

نشر أول بحث دولي لي مشههتا من رسههالة الههدكتوراه، ووضهه  فيهه  ملخص

المئههات من اأوراق وا سههتنتاجات الرياضههية المعقههدة أأنههاء العههامين. وكم

 عامههًا من11كههانت سههعادتي   تولههف وأنهها أسههتعد لكتابههة رسههالتي بعههد 

. وكان موعد عههودتي إلى القههاهرة يههوم السههبت،1984التخرج، أي في عام 

وبدأت السكرتيرة في كتابة الرسالة يوم اإأههنين السههابا لهه  وذلههك باسههتخدام

الكمبيوتر  وكان شيئًا نههادرًا(. وكههانت المفاجههأه أن حههدث عطههل بههالكمبيوتر

الرئيسي حتي يوم الجمع  ظهرًا. وبعد نهاية العمل الرسمي بدأت السكرتيرة

في كتابههة الرسههال ، وانتهت من الكتابههة والمراجعههة السههاعة الرابعههة فجههرًا

وموعد تحركي من الجامعة إلى المدينة التي بها المطار هو الساع  السههابعة
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لباحًا. وطلبت تاكسي ليأخذني من الجامعة، وحضرت خلف  مباشرة سيارة

الشههرطة، أن سههائا التاكسههي تجههاوز السههرعة المحههددة أأنههاء القههدوم لنهها،

واأمطار غزيرة ولم تتوقف منذ ألأة أيام وسحبت الشههرطة الههترخيص من

السههائا….يالهه  من موقههف. ولكن سههمحت الشههرط  للسههائا بتولههيلنا إلى

 كيلومترات عن الجامعة…..موقف عصيب قبل السههفر7المدينة والتي تبعد 

وتوتر مستمر حتى الرجوع إلى مصر. وعدت إلى مصر أخيرًا حامًل معي

رسالتي وكتبي وأبحاأي وهدفًا آخر سأسعى لتحقيق  بإذن اه تعالى. 
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خطط لمستقبلك

إلى مصر ومعي الرسالة     ويكمل أستاذي الدكتور للا، أن  بعد العودة 

جاهزة للعرض على الممتحنين، وكههان أسههتاذي جههورج متواجههدًا فى مصههر

.Jفي ذلك الوقت وقد اختار لي ممتحًنا أجنبًيا وهههو اأسههتاذ   Sanderson،

وخرج من مجلس القسم سعيدًا ليبلغنى بذلك. فكههانت الصههدمة، فمن بين كههل

أساتذة البلزما في العالم يختار أستاذي جورج هذا اأسههتاذ!!! فقههد كههان من

المفروض أن أدرر م  هذا اأستاذ لدرجة الدكتوراه ولكني فضلت أستاذي

جورج علي . وكم كنت مخطئًا في تخوفي هذا أن العلماء الكبار   ينظرون

لمثل هذه اأشهياء التافهه  و  يفكهرون بسهطحية في تعهاملتهم العلميهة. وتم

تحكيم الرسالة بسلسة وتعلمت خههبرة جديههدة أضههيفت إلى رلههيد خههبراتي،

وهههو فصههل التعههاملت العلميههة عن المشههاعر وادراء الشخصههية. وأخههيرًا

 سههنة من التخههرج،12 أى بعههد 1985حصههلت على  الههدكتوراه فى مههايو 

ويومها أقسمت قسمين أوً : أ  أض  أى طالب فى الموقف الذى مررت بهه 

 سنوات بدون بحث بين الماجستير والدكتوراه ومشههاكل بين المشههرفين(،4 

 سنوات دون أن أحصل على درجة اأسههتاذية كي أعههوض10أانيًا: أ  يمر 
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الوقت الضائ  للحصههول على الههدكتوراه، حيث كههان متوسههط عههدد اأعههوام

 سنوات.8 إلى 6للحصول عليها من 

       وخلل تواجههد أسههتاذي جههورج خلل تلههك الفههترة القصههيرة في مصههر

تعلمت منهه  شههيئًا مهمههًا وذلههك من خلل موقههف عجيب حههدث معهه . عنههدما

ولههل د  جههورج لمصههر أولههلت  من المطههار إلى أحههد الفنههادق في مدينههة

المنصههورة مسههاًء وأخبرتهه  أننهها سههنذهب لههباحًا إلى الجامعهه  في السههاعة

التاسعة. وبالفعل مررت علي  في الموعد وذهبنا لنأخذ تاكسي إلى الجامعهه ،

وفوجئت بأن بعض اأشخاص في الشارع يلقون علي  التحية وباسههم  أيضههًا

"Good morning Georgeواندهشُت من معرفة هؤ ء النار ب  وهو ”

لم يزر مصر من قبل ولم يصل إ  في ساعة متأخرة من الليل!! وسألت  هل

تعرف هؤ ء؟ فقال نعم، وسهرنا معًا وتناولنها العشهاء أيضههًا. فههرددت عليه 

كيف وأنا تركتك بغرفتك في ساعة متأخرة أمس!! فههرد علّى، كههان بالفنههدق

حفل زفاف بعدما تركتني، وألر ألحاب الحفل على دعههوة نههز ء الفنههدق

جميعًا لحضور الزفاف وتنههاول العشههاء، وحضههرت معهم واسههتمتعت معهم

بفقرات الحفل وتناول العشاء وتعرفت على العديد منهم. وتساءلت.. مهها هههذه

البساطة والتواض  الذي يعيشها هذا العاِلم وحب ا ستمتاع بالحيههاة؟ فتعلمت
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من هذا الموقف التواض  وعدم التعالي على أحد وجبر خواطر النههار بقههدر

المستطاع.    

       واسههتطعت من خلل التعههاون المثمههر مهه  أعضههاء مجموعههة الفيزيههاء

النظرية بكلية العلوم بجامعة المنصورة تحت إشراف أ.د  سيد الوكيل رئيس

المجموعة النظرية، عمههل العههدد المطلههوب من اأبحههاث للههترقي إلى درجههة

 سنوات بالتمام، فتحقهها بههذلك نصههف الهههدف. وكههان من5أستاذ مساعد بعد 

العجيب أن يكون أ.د  عمرو حنيذ هههو أحههد الممتحههنين لي في لجنههة الترقيههة

إلى تلك الدرجة العلمية  أستاذ مساعد(.

       وتشههاء ظههروفي إلى السههفر إلى المملكههة العربيههة السههعودية في إعههارة

لمدينة نائية على مشارف اليمن تسمى القنفههذة، وسههافرت مهه  العائلههة حههامًل

حلمي الذي   يفارقي وكل اأبحههاث الممكنهة الههتي قههد حصههلت عليههها أأنههاء

زياراتي للمركز الدولي للفيزياء النظرية بتريستا في إيطاليا قبل ذلههك. ومهه 

مههيزة بعههد مدينههة القنفههذة عن أي مدينههة كههبرى، كههان الههوقت متاحههًا لتحقيهها

 أبحههاث الههترقي إلى درجههة اأسههتاذية.النصههف ادخههر من الحلم، وهوعمل

فاشتريت آلة كاتبة أكتب عليها أبحاأي بنفسي لعدم وجود أى مكاتب خالة

بذلك.
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          وبجهد جبار وعزيمة   تلين أنهى أستاذي الدكتور للا اأبحههاث

 سنوات فقههط. وكمهها يقههول لنهها أسههتاذنا أن4 أبحاث في مدة 9المطلوبة وهى

أبحاث اأستاذي  قههد تم عملههها بالسههبابة فقههط، أى تم إشههتقاقها باليههد وكتابتههها

على ادلههة الكاتبههة بالسههبابة فقههط لعههدم خبرتهه  في اسههتخدام ادلههة الكاتبههة

 أبحههاث كاملههة ههه مجمههوع اأوراق9بههاحتراف. ولههك أن تتخيههل اشههتقاق 

 ورقهة هه  أم كتابهة اأبحههاث دون مسهاعدة من2000المستنتجة ما يزيد عن 

أحد ومراسههلة المجلت والههرد على المحكمين بجههانب العمههل التدريسههي في

 أبحههاث5الجامعة، إنها الكلمة السحرية  "الشغف" في حب العمل. وتم نشر 

Journalمنها في مجلة   of  Plasma Physicsوالههتي تصههدرها جامعههة 

كامبريدج العريقة. وطلبت من  المجلة أن يكون أحد المحكمين لها بعد ذلههك.

16وأول بحث ل  في هذه المجلة اسههتمرت المراسههلت مهه  المجلههة حههوالي 

شهرًا، وعندما علم أستاذه جورج بنشره في هذه المجلة هنأه بذلك.
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حول مكتبه جلسنا

 سههنوات حههان وقت6          بعههد إنتهههاء فههترة اإعههارة والههتي اسههتمرت 

الرجههوع إلى مصههر والبههدء في الخطههوة التاليههة. ولكن مهها هي الخطههوة بعههد

الحصول على اأسههتاذية؟ وكههان الموعههد مهه  الحلم التههالي، أ  وهههو تكههوين

مجموعة بحثية متفههردة لفيزيههاء البلزمهها النظريهة تحديههدًا. ويشههاء القههدر أن

يوافا اأستاذ الدكتور للا على ا نتقال من كلية العلههوم بالمنصههورة إلى

كلية العلوم بدمياط، والتي كانت فرعًا من جامعة المنصههورة في ذلههك الحين

وألبحت جامعة دمياط والتي تشرف ب  حتى ادن. منههذ العههام اأول لهه  في

كلية العلههوم بههدمياط، بههدأ بتكههوين المجموعههة وحههرص على انتقههاء عنالههر

واعدة،  فأعطى اه لهه  مهها أراد بصههدق نيتهه . وبههدأت المجموعه  فعليههًا عههام

 طههالبين آخهرين واسهتمر نمهو1997 و 1996 بطههالبين وفي عهامين 1995

 طالب وطالبة50المجموع  حتى ادن وقد ولل عدد أعضائها مايزيد عن 

في جامعات مختلفة داخل مصر وخارجها.  

          وكم من مرة جلسههنا أنهها وزملئي حههول أسههتاذنا لنتعلم ونتنههاقش في

البحث العلمي والعوائا التي نواجهها أأنههاء تعلم الطههرق الرياضههية. وأذكههر

أن  في أول مقابلة مهه  أسههتاذي الههدكتور لههلا قههال لي "إن العمههل معي  
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% فههإذا شههعرت بعههدم100% بههل 99يتطلب تركههيزًا عاليههًا فقههط يصههل إلى 

القدرة على التركيز بهذا المستوى اترك العمل فورًا أن ما سههتكتب  سههيكون

خطأ"، وما زلت أطبا هذه القاعدة حتي اليوم. و  أتذكر أن  قد غضب مني

إ  عندما تأخرت عن موعد معهه  لمههدة سههاعة في بدايههة عملي بالماجسههتير،

وفور ا نتهاء من لحظة الغضب جلسنا في نادي الجامعة وتناقشههنا في نقههاط

خالههة بالماجسههتير، وتعلمت من هههذا الموقههف كيفيههة التحكم في ا نفعههال

والغضب.

         كما يقولون إن اأب هو الشخص الوحيد الههذي يتمههنى أن يكههون ابنه 

أفضل من ، وكم شعرت مع  بهههذا الشههعور منههذ اأيههام اأولى، وأذكههر أنههني

أأناء دراستي للماجسههتير وقههد انتهيت منههها ولكن لم أنههاقش بعههد، جههاءت لي

فكرة لماذا   أعمل بحث منفههردًا بعيههدًا عن الماجسههتير ههه نوعههًا من التحههدي

لنفسي ه وبالفعل بدأت ا شتقاق الرياضي بمساعدة أستاذي إ  أنني لم أخبره

برغبتي في إرسال  منفهردًا، نظهرًا أنههني   اعههرف مها إذا كهان ههذا العمهل

يستحا النشر ام  . وبعد ا نتهاء من ا شههتقاق الرياضههي أخبرتهه  لههراحة

أنني أريد أن يكون اسمي علي البحث منفردًا هه و  أعرف حههتى ادن كيههف

قلتها ل !! وفوجئت بالترحيب الشديد من أسههتاذي بههل وقههال لي عنههدما تكتب
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البحث أعط  لي أراجع  لك قبل اإرسال إلى المجلة. ولم ألدق نفسي من

السههعادة، وبههدأت الكتابههة بحمههار شههديد وقمت بمراجعهه  البحث معهه  عههدة

مرات، وقد تعلمت من  أأناء ذلك كيفية كتابة اأبحاث العلمية. وأخههيرًا، بعههد

Journal of Plasmaعدة أشهر قال لي أرسل  للمجلة وقد اختار لي مجل  

Physics،أيضًا. وكررت المحاولة مرة أخرى وأنجزت بحثًا أانيههًا منفههردًا 

وأرسههلت  إلى نفس المجلههة لكن دون إخبههار أسههتاذي بههذلك. وإذا باتصههال

تليفههوني منهه  قههائًل لي: وليههد هههل أرسههلت أى بحث مههؤخرًا؟ فاندهشههت من

معرفت  بذلك وأنا لم أخههبر أحههدًا، وقلت لهه  مرتبكههًا...نعم. ورد علّى لمههاذا لم

تخبرني، لقد أرسلت المجلة البحث لي كأحد المحكمين وطلبههوا مههني تقريههرًا

عن مدى للحية البحث للنشر فماذا تريد أن أرد عليهم؟ قلت ل  متعلثمههًا...

مهها تههراه مناسههبًا. وتم تحكيم البحث من محكمين اأههنين وُقِبههَل البحث الثههاني

بمسههاعدت   بطريقههة غههير مباشههرة. وبعههد أن انتهيت من الههرد على أسههئلة

المحكمين، اتصهههههل بي وقهههههال لي "وليهههههد إنت مش نهههههاوي تكتب بحث

الماجستير؟" 

        والسؤال …. هل ُيعقل أن يساعد أستاذ طالب  إلى هههذا الحههد وهههو في

بداية طريق  العلمي وقبل حتى مناقشة الماجستير إ  شخص ذو نفس كريمة
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جوادة يخاف على طلب  مثل أبنائ  وأكههثر ويتمههنى أن يكههون طلبهه  أفضههل

من  كاأب تمامًا. الكثير من المواقف حدأت خلل معرفتي بهه  ولكن   يسهه 

المكان لذكرها كلها، ولكن موقف كهذا م  طالب ما زال في بداية طريق  قههد

عنى لي الكثير.

           وكههان ومهها زال مبههدأه مهه  طلب الههدكتوراه خالههًة، هههو تههركهم

ليختاروا النقطة البحثية عن طريا القراءة والمناقشة معهه  فقههط  غههير، و 

يفههرض عليهم أى نقطههة بحثيههة. وكههانت هههذه الطريقههة أول لههدمة لي في

الدكتوراه، فعند سؤال  عن النقطة البحثية قال لي اعمههل في أى شههيئ تريهده.

فألبحت كالغريا   أعرف أين بر اأمان، وكم من مههره تناقشههت معهه  في

النقطة البحثية التي اقترحتها بعد عناء، وبعد عام كامل تركتها لعههدم قنههاعتي

بألالتها كموضوع للههدكتوراه وبحثت عن موضههوع آخههر. والعجيب أنهه  لم

يعترض أو يقول لي لقد أضعت وقتي، بهل شههجعني على ذلههك، وقههد فسههرت

هذا بأن  غير مكترث لتعليمي، ولكن من العجيب لي أنهه  اسههتمر في النقههاش

معي دون كلل أو ملل لعام آخر هه ولم افهم لماذا؟  وبعههد البحث والمناقشههات

المستمرة، بدأت الدكتوراه في الموضوع الجديد. وكنت حزينًا من إضههاعتي

لكل ذلك الوقت، ولكن كثرة القراءة والبحث هو ما كههان يريههده مههني، وليس
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الهدف إيجاد موضوع للدكتوراه. وألقلتني تلك الفترة هههه عامههان كههاملن هه

بالكثير من الخبرات وتعلمت عددًا من الطههرق الرياضههية، والهتي لم أعهرف

أهميتها إ  بعد ذلك بسنوات….. ما هذا الصبر على تعليم طلب ؟       

          والنشاط العلمي للطلب ولغار الباحثين كان محل اهتمههام أسههتاذنا

الفاضههل، وبتنظيم العديههد من مههؤتمرات الطلب وورش العمههل، وأخههيرًا

سلسلة مدرسة البلزما كانت بههدعم منهه  وتحفههيز لنهها إخراجههها على الوجهه 

اأفضههل. وبعههد كههل مدرسههة  زلت أتههذكر كلمههات بعض الطلب أن هههذه

المدرسة هى المتنفس الوحيد لنا لنعيش في بيئة علمية لبعض الوقت. 
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بكريات لتنسي مع طلبه

أ.د/ نبيله البدويهي

جامعة دمياط

         إن العطاء العلمى فى هذا العصر وفى هذه البيئة يحتاج إلى قوة تنبهه 

من الُمثل العليا، واإنسان الذى يتوفر في  هذا العطاء  بد وأن ُيحَترم لما لهه 

من قههوة الضههمير ويقظتهه  ومن شههعوره بهههذه التبعههة الثقيلههة فى كههل أعمالهه 

وأقوال  ولدق  م  نفس  وم  اه، وهههذا مهها وجدتهه  فى أسههتاذنا أ.د  لههلا

اللبنى.

 في الرياضههيات التطبيقيههة،1993بعد حصههولى على الههدكتوراه عههام 

توفى أستاذي ومشرفي أ.د  عمر الفاروق بههدر  رحمهه  اه(، فلم أهتههدي إلى

طريا البحث العلمى الجمههاعي ولم أمارسهه . وبعههدها تقريًبهها بثلث سههنوات

طلب منى أستاذنا أ.د  لهلا رسهالة الهدكتوراه الخالهة بى وبعهد قراءتههها

قال لى عمل وجهد ممتاز، ما رأيك لتعملي معنا في المجموعة. وكأن القههدر

أهدانى بأستاذ آخههر بههدً  من أ.د  عمههر الفههاروق   رحمهه  اه(. وخلل هههذه
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السههنوات الثلث تولههدت لههدي قناعههة بعههدم قههدرتي على عمههل بحث علمي،

انشغلت بكنترو ت كلية التربية والعلوم باإضافة إلى إعداد مذكرات للطلبة

ومذكرات مسائل محلولة وإضافة إلى ذلك الحسهابات الماليهة بالقسهم. وكلمها

قابلني أستاذنا أ.د  للا يقول لى: "تعالي يهها بنهتي اشهتغلي فى البحث واه

الموضوع أسهل مما تتخيلي، يا بنتي كان زمانك أستاذ مساعد". ولفقد الثقههة

في نفسي كنت أتهرب من مقابلتهه  لخههوفي ورهبههتي من البحث العلمي. وفي

يوم تجرأت وذهبت له  فى مكتب العمهادة  حيث كهان عميهدًا للكليهة في تلهك

الفترة( وأرسلني إلى مكتب  لكى آخذ بحثًا ولكني لم أستمر لظروف خالة.

         ومرت أعوام أخرى، والزملء من حههولى يقههدمون إلى الترقيهه  وأنهها

منقطعة للتدريس واأعمال اإدارية. وبعد ألأة عشر عامًا بعد الههدكتوراه هه

 ههه أذن اه لى بالعمههل البحههثى مهه  أسههتاذنا أ.د  لههلا لكنهه 2006فى عههام 

اشترط علّى أن أترك كنترول كلية التربية والحسابات المالية بالقسم ووعدت 

بذلك وفعًل تركتها أتفرغ بصههوره جديههة للبحث العلمي. وأخبرتهه  بصههدق:

"نفسى يا دكتور للا فى بحث واحد فقط مكتههوب عليهه  اسههمى" فقههال لي

إن شاء اه قبل أن تنتهى هذه السنة سيكون اسمك على بحث، وبالفعههل أوفى

بالوعد. إننى كنت فى هذه المدة الطويلة ههه ألأههة عشههر عامهها ههه حزينههة جههدًا
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وإحساسي بالنقص الشديد من الناحية العلمية البحثيههة أنههنى لم أطههور نفسههى

فألبحت كمعلمة أدرر أغلب مناهج الرياضههيات التطبيقيههة وبعض منههاهج

الرياضيات البحتة وا حتما ت واإحصههاء وكههل عههام مثههل الههذى يليهه  .....

 جديد !!!! وفى ذلك الوقت كانت لحتي جيههدة وأتمههنى أن أعمههل وعنههدى

طاقههة عاليههة ولكن لسسههف لم أسههتط  أن أوجهههها للبحث أنههنى فاقههدة الثقههة

بنفسههي ولههدي قناعههة أنههني   أسههتطي  البحث في عمههل يجمهه  بين الفيزيههاء

والرياضيات. 

          بدأت العمل الجاد مع  حتى أن  أعطانى مفتاا مكتب  دخههذ مهها أريههد

من أبحههاث ومراجهه . وكلمهها أعطههانى بحث أشههتق  كنت أسهههر طههوال الليههل

وأعمل وأنا سعيدة جدًا   ألدق نفسى أن لههدي القههدرة على العمههل ومههازال

عندي الصبر لذلك، وأحسست بلذة البحث العلمي ومتعة الحياة وكأني علميههًا

ُولههدت من جديههد. وأخههيرًا ألههبحت أنتمي إلى مدرسههت  وعملت مهه  أغلب

أعضههاء المجموعههة، وبههذلت المزيههد من الجهههد أأبت للجميهه  أنههنى لسههت

مقصههرة و  عبههأ على أحههد، وإنمهها اجتهههدت وجاهههدت على حسههاب بيههتي

وزوجي وأو دي وأخهههواتي ووالهههدتي  رحمهههها اه(، فجميعهم شهههجعونى

ولبروا معي. و  أنسى أخي  رحم  اه( الذي كان دائمهها يتمههني أن أعههود
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للعمل البحثي أانيههًة، ولكن توفههاه اه قبههل أن يههرى اسههمي مكتههوب على أول

بحث لي م  أ.د  للا. 

            أنسههى إنههنى كنت أذهب أسههأل سههيادت  فى كثههير من التسههاؤ ت

الفيزيائية، وكههان يقههول لى: اسههألى أى شهىء اسههألى مهها تفكههري فيه . وكنت

أسأل سيادت  أفهم أى شىء فيشرح  لي فأنسى فأسأل  مرة أخرى فيشههرحها

لى أانيًة، ولم يتضايا مني أبدًا أو يقول أنا شرحتها لههِك كثههيرًا، وإذا قههال لي

أنا شرحتها كثيرًا فدائمًا ما يقولها وهو يبتسم حتى   أشعر بأي حههرج، ومن

خلل هذه المناقشات تعلمت من  الكثير.

          و  أنسى وقوف أستاذنا أ.د  للا جههانبى فى ترقيههتى  إلى درجههة

أستاذ مساعد ودرجة أستاذ، أن مجرد هذا كان بالنسبة لى شيئًا مسههتحيًل  

أجرؤ على التفكير في . وحتى عنههدما تقههدمت إلى لجنههة الترقيههة فى المههرتين

كانت لجنة الحكم مكونة من ألأههة أسههاتذة أحههدهم أسههتاذ رياضههيات تطبيقيههة

والثانى أستاذ فيزياء نظرية بينمهها الثههالث أسههتاذ فيزيههاء تجريبيههة.... ممهها لهه 

العجب!!!!         

        لست وحدي من سأظل معترفة بهذا الجميل لكن أسرتى الكبههيرة وهى

أخههواتي وزوجي وأو دي وبعض أقههاربي الههذين حكيت لهم عنهه ، فجميعهم
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يكنون ل  كل ا حترام ويدعون ل  بههدوام الصههحة والعافيههة، وكههذلك أسههرتى

الصغيرة وهى قسم الرياضيات. وقههال أسههتاذنا أ.د  محمههد الشهههاوى  أسههتاذ

الرياضيات بكلية العلوم ه جامعة دميههاط( نحن  معههترفون للههدكتور  لههلا

بفضل  عليِك وعلى جمي  أعضاء قسم الرياضههيات جميعهم. فجههزاه اه عنهها

كل الجزاء وخير الجزاء. 

أ.د/ وائل فاروق الطيباني

جامعة دمياط

أ.د لههلا كامههل اللبههني يعههني لنهها جميعههًا الكثههير، وقههف مهه  الجميهه 

لغيرًا و كبيرًا مقدرًا لظروفنا. في الجوانب ا نسانية والظههروف الصههعبة،

كان نالحًا لنا بما لديهه  من خههبرة ورؤيههة أاقبههة لُسمههور. وبالنسههبة للجههانب

العلمي، يدعم الصغير وُينِزل النار منازلهم ويعطي كل ذي حا حقهه  حههتى

لو أساء إلي . دائمًا كان محفزًا وداعمًا لنا جميعههًا لتحقيهها ا نجههازات، سهواء

بالحصول على الدرجات العلمية أو الجوائز. وقد أرسههى قواعههد أابتهة تسههير

عليها مدرست  البحثية والتي مازلنا نتعلم فيها. أدام اه علي  الصحة والعافيههة

وبارك اه في عمره.
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أ.د/ رفعت صبري

جامعة دمياط

أستاذي ومعلمي، إن الكلمات التي أسطرها ادن تعجز على أن تصف

مشاعري تجاهك فقد علمتنا أن نعطي بل حسههاب وأ  نتخلى عن أى طههالب

علم، ويكفي أنههك زرعت في طلبههك البحث عن المعرفههة واإعتمههاد على

الذات وذلك منذ أن مّن اه علينا بأن درست لنا في السنة الرابعة في الكليههة.

وأذكر هه وبصفة شخصية هه أنني من اخترت نقطة البحث الخالة برسههالتي

للماجستير والدكتوراه ولم تفرض علينا في يوم من اأيههام أيههة قيههود عن من

نتعههاون معهه  بحثيههًا. ونسههأل اه أن نتحلى بمثههل أخلقههك وأن يجعههل اه مهها

زرعت غرسا لك في الجنة.

أ.د/ عماد فتحي الشامي 

جامعة دمياط

  يمر كّل إنسان بالعديد من المراحل العمرية المختلفة التي ُتضيف إلي     

عددًا من الخبرات الحياتي  الههتي   ُتعههَوض، ولعههَل أكههثر المراحههل الحياتّيههة
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التي تترك أأرًا عميقًا وجميًل هي مرحلة النضج الفكههري، الههتي يبحث فيههها

اإنسان عن قدوة حسنة يستلهم من نورها طريهها الصههواب فى حياتهه . ومن

هنا فقههد كههانت لهههذه المرحلههة خصولههّية في ذاكههرة كههّل إنسههان   تمحوههها

اأيام.

  أدري كيف أبدأ أسطري وأتحههدث عن أسههتاذي ومعلمي فى الواق  

.ًافمواقف أستاذي كثههيرة معي شخصي اأستاد الدكتور  للا كامل اللبني،

 للكلية، قد يختلف معك اليوم ويعههود غههدًا بنفسًا للقسم أم عميدًاعايشت  رئيس

الحب والتقههدير وأكههبر. اكتشههفت أن رضههاه وتسههامح  مهه  نفسهه  وادخههرين

أضههعاف غضههب  من الخطههأ ومن لههاحب . يعههرف كههل من عايشهه  على

المستوى ا جتماعي أن  رجًل عصاميًا، مكافحًا، متواضههعًا، دمث اأخلق،

محب لتلميذه وعاشا لمجتمع  ووطن . أمهها على المسههتوى العلمى – ودون

مبالغة ومن تجربة شخصية – أسس أول مجموع  لفيزياء البلزما النظريههة

فى كلية العلوم - فرع دمياط - جامعة المنصورة - والتى ألبحت فيمهها بعههد

جامعة دمياط. قادها إلى النجاا بموهبت  ومهنيت  العلمية وشخصيت  القيادية،

وألبح من بين طلب  مجموعة كبيرة من اأساتذة. أتشرف بههأنني كنت من

بين طلبهه  اأوائههل الههذين تتلمههذوا على يديهه  للحصههول على الماجسههتير
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والدكتوراه فى فيزياء البلزما النظرية.   أنسى دعمهه  العلمي لي بمراجعههة

كافة اأوراق المقدمة للجنة الدائمة للترقيههة لسسههاتذة المسههاعدين واأسههاتذة.

كههان أول من هنههأني بالحصههول على درجههة اأسههتاذأتههذكر بكههل الحب أنهه  

المساعد ودرجة اأستاذية. أتذكربكل الود وا متنههان مكالمتهه  الطيبههة لي فى

الصباا الباكر- يوم مناقشههتي للحصههول على درجهة اأسههتاذية - للطمئنههان

والتحفههيز ولُيكسههبنى ذلههك قههدرًا كبههيرًا من الثقههة. هنيئههًا لههك أسههتاذي الجليههل

بههذكرياتك وحياتههك الحافلههة بالعطههاء على المسههتوى اإنسههاني والعلمي. كههل

اأمنيات الطيبة لك بدوام الصحة والعافية والعطاء المستمر.

د/ رضا عيد طلبه 

  الجامعة البريطانية   

       نعم اه كثهههيرة   تعهههد و  تحصهههى، ولكن من نعم اه علّى هي أنهههني

تتلمذت على يد اأستاذ الدكتور للا كامل اللبني، وأن أشعر بالفخر بههأني

أنتمى إلى مدرسة فيزياء البلزما النظرية والذي يرأسها. منذ أول لقاء بيننهها

أتعلم شيئًا جديدًا ليس فى الجانب العلمى فقط ولكن على المسههتوى اأخلقي

والتربوي أيضًا. وكمثال لذلك فقد اتصلت يومًا بالههدكتور إبههراهيم بحههيرى هه

أحد أعضاء المجموعة هه لتحديد موعد بيننا فى كلية العلهوم بهدمياط لمناقشهة
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بحث علمى مشترك. وخلل زياراتي السابقة للزملء في كلية العلوم بدمياط

تعودت أن أتصل بالدكتور للا إخباره بموعههد ولههولي، ولكن فى هههذه

الزيارة لم أتصل ب   نشغالي ببعض اأمور ونسيت تمامههًا بعههدها ا تصههال

بهه . ومن الطههبيعى والمعتههاد لنهها أن نههذهب إلى مكتب الههدكتور لههلا لبههدأ

المناقشات العلمية، ووجدت الدكتور للا فى المكتب وكم شعرت بالدهشة

لوجوده كأن  ينتظرني...!! وبعد ولول الههدكتور إبههراهيم إلى المكتب سههأل

الههدكتور لههلا مستفسههرًا لمههاذا حضههرت اليههوم مهه  أنههك أخبرتنهها بعههدم

حضههورك؟ فقههال الههدكتور لههلا وهههل كنت أتههرك رضهها واقفههًا خههارج

المكتب...!! فعلمت أن ا تصههال التليفههوني مهه  الههدكتور إبههراهيم كههان في

حضههور أسههتاذنا الههدكتور لههلا وأنهه  جههاء خصيصههًا من أجلي، فشههعرت

بعدها بخجل شديد لنسياني. 

د./ محمد عوض العطافى

جامعة المنصورة

 حيث كههان يعمههل آن1995       عرفت أ.د  للا كامههل اللبههني منههذ عههام 

ذاك فى قسم الفيزياء ه جامعة المنصورة وذلههك قبههل انتقالهه  للعمههل في فههرع

دمياط. وقد كان أحد أعضاء لجنة الممتحنين أأناء تقههدمي لوظيفههة أخصههائي
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معمل بكليههة العلههوم ههه جامعههة المنصههورة. وعههرفت فيمهها بعههد  أنهه  كههان من

المؤيدين لتعيني في الوظيفة من منطلا حرل  التههام على اختيههار الشههخص

اأكفأ بصرف النظر عن أى معيار آخر. 

          بعد التعيين أردت أن أستكمل الدراسات العليا بتحضير الماجسههتير،

 في1997وبالفعل سجلت مقررات التمهيدي وبدأت مع  بههالتوازي في عههام 

دراسة بعض الطههرق الرياضههية المختلفههة في البلزمهها كنشههاط إضههافي لي،

وذلك لثقتي بنجاحي في السههنة التمهيديههة. وقههد جههاءت الريههاا بمهها  تشههتهي

السفن، فلم أوفا في النجاا  أسباب   مجال لذكرها هنهها(. فقههررت السههفر

من مصر إلي إيطاليا، وعملت هناك عدة سنوات.

        وعنههدما  قههررت العههودة إلى الههوطن، بههدأت مجههددًا في إحيههاء الحلم

القديم، فكان كٌل من أ.د  للا كامههل وأ.د  سههيد الوكيههل حههافزين وداعمين

 وسههجلت لدرجههة الماجسههتير2010لي، إلى أن اجتزت السنة التمهيدية عام 

 تحت إشهههراف كهههٍل من أ.د  سههيد الوكيهههل و أ.د  أحمهههد2011في نوفمهههبر 

الجرايحي و د  عبير عههوض. وبعههد الحصههول على الماجسههتير في سههبتمبر

  قههررت التسههجيل للههدكتوراه تحت إشههراف أ.د  لههلا كامههل و أ.د 2013

نبيلة البدويهي و أ.د  مصطفي سهليم و د  هشهام جمعههة. والحمهد ه حصههلت
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 عامًا من بدأ تعليم  لي في عهام20، أي بعد 2017على الدكتوراه في يوليو 

1997 .

      وأفكههر في مقههدار الصههبرالذي عنههد أسههتاذنا، والههذي كههان مشههجعًا لي

 عامههًا. وعنههدما أقههرأ أوراق حههل20بصورة شخصية أحقا هدفي ولو بعد 

، والههذي مهها زلت محتفظههًا بههها إلى1997المسائل والشرا بخط يده في عام 

ادن، أتعجب من  لهههبره وحرلههه  على تعليمي وأنههها لم أكن من طلبههه 

السابقين و  حتي ُمسِجًل مع  أى درجة علمية. ولكن تشههجيع  المسههتمر لي

وحرلهه  التههام على اسههتكمال دراسههتي للماجسههتير والههدكتوراه  ومواقفهه 

الكثيرة فى الدفاع عن الطالب ودفعِ  للسههتمرار فى البحث العلمى والتفههوق

التههام فى عمله ، كههل ذلهك كههان حههافزًا لي أكههون عنهد حسهن ظنه  بي. وقهد

ألبحت مواقفهه  اإنسههانية ميزانههًا لنهها جميعههًا فى تعاملنهها مهه  من حولنهها من

اُأسرة والطلب وزملء العمههل واألههدقاء، حههتى  نسههتطي  أن نصههل إلى

ماولل إلي  من أخلق حميدة وسيظل لنا نبراسًا في طريا العلم والحياة. 
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د/ سمير عبد الحكيم الطنطاوي

جامعة بورسعيد

         في أحيان كثيرة، عندما يسأل طالب أستاذه مسألة يكون الجواب على

قدر الطلب، لكن عندما ُيسأل اأسههتاذ الههدكتور  لههلا كامههل اللبههني يكههون

الجواب كالسيل في العطاء، حيث يكون العطاء بل حدود. ورغم قلة أوقههات

مصاحبتي أستاذي والتي قصههدت  فيههها للسههؤال مقارنههة ببههاقي الههزملء، إ 

أنني ما ذهبت إلي  يومًا إ  وكان يعطى بغزارة. و  أنسى وأنني جالس مع 

ودخل علي  أستاذ مساعد بالكلية، وكان يستعد للتقدم لترقيههة أسههتاذ، وبقي لهه 

بحث واحد فقط حتى ينهي ملف اأبحاث المقدمة، وهههذا البحث مههازال عنههد

المجلههة. فطلب من أسههتاذي أن يسههاعده في كتابههة الخطههاب الههذي سيرسههل 

للمجلههة لكي يسههتعجلهم في الههرد على البحث. وهنهها فقههط أدركت أنهه  مهمهها

كبرت  بد وأن يكون لك أستاذ تستند عليهه  وإليهه  في الكثههير ممهها سههتواجه 

حتى في حياتك الشخصية. فالحمد ه أن رزقنا أستاذنا.
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أ.د/ مصطفي سليم

جامعة دمياط

عنههدما 1996          عرفُت اأستاذ الههدكتور  لههلا كامههل اللبههني عههام 

انتقل من كلية العلوم  بالمنصههورة إلى كليهة العلههوم بهدمياط. عندئههذ تعههرفت

على أستاذ ومعلم من طههراز فريههد يجسههد معههنى العطههاء وغههزارة العلم مهه 

على الهرغم أنههني كنت أنهيت تمهيهدي الماجسهتير فى تلههك. والتواض  الجم

الفهههترة وسهههجلت بالفعهههل، إ  أنهههني كنت   أجهههد غضاضهههة فى حضهههور

محاضرات  هه مثل محاضرات المعههاد ت التكامليههة هههه والههتى كههان يدرسههها

للدراسات العليا بأسههلوب  المبسههط وطريقتهه  السهههلة فى تولههيل المعلومههة،

.حتى ولو كانت معقدة من الناحية العلمية

          وكم من مرة لجأت إلي  لمراجعة أبحاأي لغويًا وعلميًا قبههل إرسههالها

للنشر، وكم أشههعر بسههعادت  البالغههة عنههد تقههديم هههذا الههدعم والمسههاعدة على

الرغم من أن  ليس مشرفًا على رسالتي كمهها أن اسههم  ليس مههدرجًا بولههف 

مؤلفًا مشاركًا في البحث. وكنت أمههزا معه  وأقهول لن أكتب لهك شهكرًا فى

كنت أظن أن مثل هذه المساعدات. والبحث فلربما ترسل  لك المجلة كمحكم

معنهها فقههط ههه أى في مجموعههة الفيزيههاء النظريههة ههه إ  أنههني إزددت دهشههًة
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وإعجابًا عندما وجدت  يقوم بنفس الدور مهه  زملئنهها فى مجموعههة الفيزيههاء

وعندما أعطى ل  بحثًا ليراجع  لي، ففى اليوم التالي مباشرة أجد. التجريبية

أن  فد أتم مراجعت  كامًل وأحضره لي فى الصباا البههاكر، على الههرغم من

مسؤليات  وانشغال . ولو أنني قمت بنفسي بهذه المراجعهة لبحهثي لمها أنهيته 

.فى نفس المدة

          تعلمت أيضًا من اأستاذ الدكتور  لههلا كامههل كيفيههة التعامههل مهه 

زملء العمل حتى ولو كانوا ألغر سنًا أو أقههل درجههة وحههتى مهه  الطلب،

فهههو لههاحب مقولههة ...إن معيههد اليههوم هههو أسههتاذ الغههد ومن تراسههل  اليههوم

تعلمت منهه . سيراسلك غدًا، وهذا يحدث فقههط فى السههلك الههوظيفي الجههامعي

معنى ا نضباط فى العمل والمحافظة على المواعيههد وحههتى المحافظههة على

. المظهر

            هذه الكلمات و  أضعافها يمكن أن تعطي  جههزءًا يسههيرًا من حقههِ 

علينا، لكنني   أملك إ  أن أدعوا اه تعالى أن يجزي  عنا خير الجزاء، وأن

.يطيل فى عمره ويمتع  بالصحة والعافية وينف  الجمي  بعلم  وخبرت 

41



د/ إبراهيم بحيري

جامعة دمياط

           أستاذي الفاضل الدكتور  للا كامل اللبني هو بههر اأمههان الههذي

كلما لجأت إلي  تغيرت المواقف وتحيرت العقول. فمن أجمل النصائح الههتي

علمني إياها الدكتور لهلا هههههي " إن اه م  الصابرين". فكان كثيرًا ما

يذكرني بأهمية الصبر إنجاز المهام أو لتخطي الصعاب دون خسائر.

         بههدأت الطريهها اأكههاديمي و العلمي بعههد التخههرج وكههادت المشههاكل

والمصاعب التي واجهتها بالماجستير أن تغههير مسههاري تمامههًا لههو  وقههوف

أستاذي العظيم الههدكتور لههلا معي، فيعلمههني أوً  معههني الصههبر، وأانيههًا

مساندة المتعثر حههتي يسههتطي  الوقههوف والسههير معتههدً ، وأالثههًا تشههجي  من

يسير على الطريا الصحيح ليعدو في  سريعًا ويحقا اإنجازات.

       وفي النهايههة أحب أن أوضههح أن أسههتاذي الفاضههل ووالههدي الكههريم

الدكتور للا   يكفي  بضعة أسههطرأو لههفحات لنوفيهه  حقهه  علينهها. اللهم

بارك لنا في  و في عمره وعلم  دائمًا يا رب العالمين و  تحرمنهها منهه  أبههدًا

يا أكرم اأكرمين.
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أ.د/ مسعد المتولي

جامعة بورسعيد

        بدأت معرفتي بسعادة اأستاذ الههدكتور  لههلا كامههل اللبههني منههذ أن

كنت منتهدبًا في قسهم العلهوم البيئيهة بكليهة العلهوم بهدمياط هه لتهدريس مقهرر

. وكان يتعامل معي هههه لحسههن حظي هههه كأحههد2003اأرلاد الجوية ه عام 

تلميههذه. ومن هههذا التههاريخ إزداد قههربي من سههعادت  وكههان ومهها زال نعم

النالح اأمين. وبحكم لداقتي أحد تلميذه وهو د  وليد مسههلم، فقههد كنت

دائم ا تصال بسعادت  في أي وقت وسؤال  أخذ المشورة عن أي شههيء في

حياتي الخالة أو ما أواج  من مشكلت في اأعمال اإدارية وذلك عنههدما

ألههبحت رئيسههًا لقسههم الفيزيههاء بكليههة العلههوم بجامعههة بورسههعيد. وقههد كههان

نالحًا لي ممدًا يد العون هه كدليل في طريقي هه كأنني أحد تلميذه تمامًا. 

         وكم من مههره تقابلنهها معههًا أأنههاء مههدارر البلزمهها السههابقة وأأنههاء

المههؤتمرات والنههدوات، وكم اسههتفدت واسههتمتعت بالحههديث والمناقشههة معهه 

ونهل المزيد من خبرات  الحياتية الوفيرة، حتي إذا كان اللقاء بيننهها  يتعههدى

الدقائا القليلة فقط. وقد رأيت  مههرارًا يتعامههل من تلميههذه أو طلب تلميههذه

بطيبة وتلقائية أهل الريف المعروفة، وبخبرة وحنكة اأسههتاذ الههتي اكتسههبها
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من حيات  العملية والعلمية، ودائمًا ما كههان نالههحًا مرشههدًا لهم ممهها جعلههني

أحههاول أن أحههذو حههذوه في تعههاملي مهه  طلبي. في الحقيقههة   يسههتطي  أى

حديث أو كلمات أن توفي  حق ، فهو مثال لنكران الههذات بنفس طيبههة، وهههذه

هي أخلق اأستاذ الحا. 
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الختام

         ويختتم أستاذنا الدكتور للا كامل اللبني هذا الكتيب بهذه الكلمات

الرقيقة….. لقد أعههاننى اه على تحقيهها أحلمي وتلميههذي  زملئي ادن(

هم أمرة ذلك. أحببتهم وهم  يحبوننى أكثر، كل منهم مدرسهة وألهبحت أنهها

طالبًا فيها بكههل حب وسههعادة. أفتخههر بهم وأعههتز بهم... وفقهم اه. ألههبحوا

رجاً  يفيدون بلدهم وهذا ما يسعدنى.

         أشكر كل من علمنى حرًفا، أشكر أساتذتي وأخص بالذكر أ.د  السيد

عبد العاطى الوكيل  كلية علوم المنصورة( اأب الروحى للفيزياء النظريههة

فى جامعتي المنصورة ودمياط، وهو ليس أبههًا روحيههًا فقههط لكن هههو أب لي

تعلمت من  العطاء دون مقابل.

        أشكر أ.د  أحمد أمين حمزة  كليههة علههوم المنصههورة( الههذى سههاعدنى

فى أغلب حياتي وتعلمت من  العطاء والحب والتفاني في العمل.

       أشكر أ.د  نبيل السراجى  كليههة علههوم طنطهها( أول من وضههعني على

طريا فيزياء البلزما. 

       والحب كل الحب أستاذى ومعلمى أ.د  جورج رو نههد  رحمهه  اه(،

علمنى كيف أفكر وعلمني حب العطاء وحب النار.
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       المواقههف مهه  الههزملء واأبنههاء كثههيرة لههو أردت أن أكتبههها سههأحتاج

شهورًا، ولكن كل مواقفي م  زملئي وتلميههذي هههو اإجمههاع  واإجتمههاع

على الحب وإنكار الذات والصدر الرحب حتى أحتضنهم، وفقهم اه إلى ما

في  الخير.

        وأخيرًا وليس آخرًا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميههل

أسرتي وخالة رفيقة العمر وشريكة الكفاا هه زوجتي الغالية هه الههتي ُأكن

لها كل ا حترام والتقدير لوقوفها بجانبي في ألعب الظههروف الههتي مههرت

بي ولم تطلب مني يومًا ما هو فوق استطاعتي وخالة في رعايههة اأبنههاء.

فقد قامت برعايتهم رعاية كاملة بمفردها دون أدني مساعدة مههني وهم ادن

بعههون اه منهم المهنههدر  رانههدا ومحمههد( والطبيبهه   شههيماء( والصههيد ني 

 منى(، فلهم جميعههًا ولزوجههتي خالههًة جزيههل الشههكر والتقههدير. كمهها أدعههو

بالرحم  والمغفرة أبي وأمي  رحمهمهها اه( وأتوجهه  بالشههكر لكههل إخههوتي

على ما قدموه  لى.
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          ومن خلل معرفتي بأستاذي الدكتور للا كامل اللبني على مههدى

رب  قرن، أستخلص بعضًا من نصائح  التي تعلمتها من  لعلها تفيد أبنائ  من

علماء المستقبل:

العمل العظيم يبدأ بشخص ل  رؤية وعزيمة ولبر.(1 

العمل   يتقدم دون مساعدة من ادخرين.(2 

العمل بدون وئام بين العاملين وتفاني وخبرة ونزاهة العههاملين وحبهم(3 

لما يعملون في  يندأر و  يستمر.

طموحك الحقيقي ينمو بإنجازاتك وليس بعلقاتك الشخصية.(4 

كلمهها أعطيت ادخههرين من علمههك،  زادك اه علمههًا دون أن تخطههط(5 

لذلك.

طالما قبلت عمًل ما، أنجزه مهما كان العائد من  قليل، وإ  اعتههذرعن(6 

قبول  من البداية.

جههزاك اه خههيرًا أسههتاذي الفاضههل وسههدد خطههاك وأطههال عمههرك
وأرضاك.

أ.د  وليد مسلم مسلم
أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم

جامعة بورسعيد
2019فبراير 
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  1  ملحق 

اننجازات العلمية لسستاب الدكتور صلح كامل اللبني
أستاب الفيزياء النظرية بكلية العلوم ــ جامعة دمياط
مؤسس مدرسة فيزياء البلزما النظرية في مصر

 بحثًا في مجلت دولية135* نشر أكثر من 

* محكم فى العديد من المجلت الدولية

 رسالة ماجستير.31 رسالة دكتوراه ، 23* أشرف على أكثر من 

* شارك في ترجمة ومراجعة كتاب الفيزياء للعلميين والمهندسين.

* الجوائز: 

.2003جائزة الدولة التشجيعية عام (1 

.2005جائزة أحسن باحث بجامعة المنصورة عام (2 

.2012جائزة جامعة المنصورة التقديرية عام (3 

.2016جائزة جامعة دمياط التقديرية عام (4 

.2017جائزة الدولة للتفوق عام (5 

وسام العلوم والفنون من الطبقة اأولى من السيد   رئيس الجمهوريههة(6 

.2017فى عيد العلم في أغسطس 
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  2  ملحق 
الصور التذكارية

 1972أثناء السنة الثالثة بكلية العلوم جامعة المنصورة عام 

أ.د/ صلح اللبني )يسارًا( و أ.د/ حماده سليم )يمينًا( خلل السنة الثالثة
1972بكلية العلوم ــ جامعة المنصورة عام 
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1972 على ضفاف النيل بمدينة المنصورة عام 

 بعد1974أ.د/ صلح اللبني )يمينًا( و أ.د/ محمد مخيمر )يسارًا( عام 
تعينه معيدًا بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة 
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 مع1978أ.د/ صلح اللبني )في الوسط( و أ.د/ محمد توفيق )يسارًا( عام 
طلا السنة الرابعة بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة 

أمام قسم الفيزياء بجامعة وورك بإنجلترا ــ أثناء منحة الدكتوراه عام
1983  
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1983في غرفة المعيشة بجامعة وورك بإنجلترا عام 

أ.د/ صلح اللبني و أ.د/ جورج رولند في هيئة الطاقة الذرية البريطانية
1983عام 
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أ.د/ جورج رولند ُيِعد الطعام في منزله أثناء دعوته للدكتور صلح على
1984الغداء عام 

أ.د/ صلح اللبني و أ.د/ جورج رولند في كلية العلوم ـ جامعة المنصورة
 بعد العودة من إنجلترا1985عام 
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1994مع طالبات السنة الرابعة فيزياء بعلوم المنصورة عام 

تكريم أحد الطلا اووائل أثناء فترة عمادته لكلية العلوم بدمياط
2005 عام 
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إستقبال أ.د/ أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة )في الوسط(
2001 وأ.د/ صلح اللبني عميد كلية العلوم بدمياط )يسارًا( عام 

 وفي الصورة2005مناقشة علي هامش إجتماع مجلس الجامعة عام 
أ. مجدي مدير المكتب )يمينًا(، أ.د/ صلح اللبني عميد كلية العلوم بدمياط،

السيد/ محمد البرادعي محافظ دمياط، أ.د/ مجدي ريان رئيس جامعة
المنصورة
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أثناء إحدى اللقاءات العلمية في كلية العلوم بدمياط من اليمين أ.د/ وليد
مسلم، أ.د/ صلح كامل اللبني، أ.د/ وائل الطيباني، أ.د/ عماد الشامي

  بمناسبة تفرغه2011في حفل أقامه طلا المجموعة وستابنا عام
العلمي لنا
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صورة تذكارية لبعع المحاضرين والمشاركين في وررة العمل اوولي
 والحرص الدائم من أ.د/ صلح علي تنظيم2013لفيزياء البلزما عام 

اونشطة العلمية والمشاركة الفعالة فيها  

  2014مناقشة علمية خلل وررة العمل الثانية لفيزياء البلزما عام 
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دائمًا ما يلتف الطلا حول أ.د/ صلح في المناسبات المختلفة وصورة
لمجموعة من الطلا في حوار علمي أثناء وررة العمل الثانية لفيزياء

 2014البلزما عام 

صورة تذكارية مع الفائزين بجائزة أحسن بوستر في وررة العمل الثانية
2014لفيزياء البلزما عام 
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على هامش المؤتمر الطلبي اوول بكلية العلوم في جامعة بورسعيد عام
 ومناقشة مع الطلا خلل الستراحه2014

أثناء محاضرة الفيزياء غير الخطية في المدرسة اوولى للبلزما عام
2016 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أ.د/ صلح كامل ويسلمه وسام العلوم
2017والفنون من الطبقة اوولى فى عيد العلم في أغسطس 
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