
 

 مقدمة تعبير عن شخصية مؤثرة باالنجليزي

 In this topic, we present valuable and useful information about a scientific figure, and 

this character that many people are looking for to get to know her, and what are the 

things she excelled in, and left her mark on her. 

نقدم في هذا الموضوع معلومات ذات فائدة قيمة عن أحد الشخصيات العلمية، وهذه الشخصية التي يبحث  :الترجمة

 .عليها عنها الكثير من األشخاص للتعرف عليها، وما هي األمور التي برعت فيها، وتركت بصمتها

 تعبير عن شخصية مؤثرة باالنجليزي

 The chemist Dr. Ahmed Hassan Zewail is of Egyptian origin, where he obtained a 

doctorate in philosophy from the University of Alexandria, then continued his studies at 

the University of Pennsylvania in the United States of America, and he holds American 

citizenship, and Dr. Ahmed Zewail won the Nobel Prize for Chemistry in the year 1999 

For the research that he prepared and presented in the field of femtochemistry, of 

which he is classified as a pioneer. 

أحمد حسن زويل هو من األصول المصرية، حيث حصل على شهادة   لعالم الكيميائي الدكتورإن ا :الترجمة

الدكتوراه في الفلسفة من جامعة اإلسكندرية، ثم تابع دراسته في جامعة بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية، وهو 

عن األبحاث التي قام  1999مياء في العام يحمل الجنسية األمريكية، وقد فاز الدكتور أحمد زويل بجائزة نوبل للكي

 .بإعدادها وتقديمها في مجال كيمياء الفيمتو التي يصنف بأنه رائدها

 تعبير عن مكة المكرمة قصير جدا لالطفال: شاهد أيًضا

 إنجازات زويل بالكيمياء

 Zewail was able to devise a microscope that can photograph laser beams in a time of 

femtoseconds, and by presenting this innovation it became possible to see molecules 

during chemical reactions, and also as a result of his invention this was called the father 

of femtochemistry. 

، ومن خالل تقديمه استطاع زويل ابتكار ميكروسكوب يستطيع تصوير أشعة الليزر بزمن قدره فمتو ثانية :الترجمة

لهذا االبتكار أصبح بالمتناول رؤية الجزيئات أثناء التفاعالت الكيميائية، وأيضاً نتيجة اختراعه هذا تم تلقيبه بأبي 

 .كيمياء الفيمتو

 منصب الكيميائي زويل

 It is noteworthy that Ahmed Zewail occupies the position of professor of both physics 

and chemistry at the California Institute of Technology, and he participated in 

membership in many international universities due to his genius and distinction in the 

physio-chemistry sciences, and this scientist died in the year 2016, after a strong 

scientific career. 

يذكر أن أحمد زويل يشغل منصب أستاذ كل من مادتي الفيزياء والكيمياء في معهد كاليفورنيا للتقنية، وقد  :الترجمة

شارك بالعضوية في العديد من الجامعات العالمية نظراً لعبقرتيه وتميزه في العلوم الفيزيو كيمياء، وقد توفي هذا 

 .ية قوية، بعد مسيرة علم2016العالم في العام 

 خاتمة تعبير عن شخصية مؤثرة باالنجليزي

And here we end the topic of expressing an influential personality in English, and we hope that 

we have found what you are looking for in terms of information about the Egyptian scientist 

Ahmed Zewail. 

https://mqalaty.net/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/
https://mqalaty.net/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/


 

وإلى هنا ننهي موضوع التعبير عن شخصية مؤثرة باإلنجليزي، ونتمنى أن نكون قد لبنا ما تبحثون عنه من  :الترجمة

 .معلومات عن العالم المصري أحمد زويل

  

 


