
 المصرية الجوية لألرصاد العامة الهيئة رئيس ، العال عبد أحمد/  الدكتور تكريم حفل

 

/  الدكتور األستاذ لتكريم وداع حفل المصرية الجوية لألرصاد العامة الهيئة أقامت ، 2019 أكتوبر 3 في

 بعد تقاعده بمناسبة ، (WMO) المنظمة لدى لمصر الدائم الممثل ، اإلدارة مجلس رئيس - العال عبد أحمد

 .الجوية األرصاد مجال في المتعددة واإلنجازات الشاق العمل من عاما   وثالثين خمسة من أكثر

 المدني الطيران وزارة وقادة الجامعات وأساتذة المعروفين العلماء من عدد الخاصة المناسبة هذه في شارك

 .المصرية الجوية األرصاد هيئة وموظفي المسلحة والقوات

 العامة الهيئة في إحرازه تم الذي الكبير التقدم عن وثائقي فيلم تاله ، الكريم القرآن بتالوة االحتفال بدأ

 .العال عبد/  الدكتور قيادة بفضل المصرية الجوية لألرصاد

 بالحزن شعورهم من بالرغم.  تقاعده على - العال عبد/  الدكتور كبير بإحترام والموظفون الضيوف هنأ ثم

ا فريق ا بنى حيث ، عديدة لسنوات عمله فى مشرف ا كان شخص لتوديع . وحكمته معرفته تبادل خالل من رابح 

  . الجوية األرصاد خدمات وازدهرت نمت الدؤوبة وجهوده قيادته بفضل و

 العديد EMA استضافت فقد . (WMO) المنظمة وأنشطة لبرامج المستمر الدعم العال عبد الدكتور قدم حيث

 األفريقي الوزاري للمؤتمر المستوى الرفيعة الرابعة الدورة ذلك في بما ، واإلقليمية الدولية األحداث من

-RA I) للمنظمة األول اإلقليمى لإلتحاد عشر السابعة الدورة و (AMCOMET-4) الجوية باألرصاد المعني

  األول اإلقليمى اإلتحاد لرئيس نائبا   - العال عبد/  الدكتور تعيين تم حيث ، (17

 الهدايا بعض المصرية الجوية لألرصاد العامة بالهيئة العاملين بعض و الضيوف قدم..  الختام في و

 و ، سعيدا   تقاعدا   لسيادته متمنيين له وفائهم و حبهم على رمزيا   تعبيرا   - عبدالعال أحمد/  للدكتور التذكارية

 . والسعادة بالبهجة مليئة ، الحياة من الجديدة المرحلة هذه في التوفيق كل

  



Honoring Ceremony of Dr. Ahmed Abd El-Aal, Chairman of Egyptian Meteorological 
Authority 
 
On 3 October 2019, the Egyptian Meteorological Authority held a farewell ceremony to 
honor Prof. Dr Ahmed Abdel-Aal - Chairman Board of Directors, Permanent Representative 
of Egypt with WMO, on the occasion of his retirement after more than thirty-five years of 
hard work and multiple achievements in the area of meteorology. 
 
A number of well-known scientists, university professors, leaders from the Ministry of Civil 
Aviation, the armed forces, and employees of the Egyptian Meteorological Authority joined 
Dr Ahmed on this special occasion. 
 
The celebration began with the recitation of the Holy Quran, followed by a documentary film 
about the significant progress achieved in the Egyptian Meteorological Authority thanks to 
the leadership of Dr Abd El-Aal. 
 
Afterwards the guests and employees with great respect congratulated Dr Abd El-Aal on his 
retirement. They were sad to say farewell to a person, who has been a great supervisor for 
so many years, who built a winning team by sharing his knowledge and wisdom. Thanks to 
his leadership and tireless effort the Service grew and prospered. Dr Abd El-Aal 
continuously supported WMO programmes and activities. EMA hosted numerous 
international and regional events, including Fourth High-level session of the African 
Ministerial Conference on Meteorology (AMCOMET) and the 17 session of WMO Regional 
Association I (RA I), and Dr Abd El-Aal was appointed as a vice-president of RA I.  
 
In conclusion all the guests and the personnel wished him very happy retirement, all the 
best in this new stage of life, full of joy and happiness. 
 
 

 


