ประวัติ
ดร. โมฮาเมด เอลบาราได
ผูอํานวยการใหญ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
....................................................
เกิด
- 17 มิถนุ ายน 2485
เชื้อชาติ
- อียิปต
โรคประจําตัว - ไมมี
ความสามารถทางภาษา - ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิก
สถานภาพ
- สมรสแลว มีบุตรสาว 1 คน (นักกฏหมาย) และบุตรชาย 1 คน
(นักวิทยาศาสตรดานเทคโนโลยีชวี ภาพ)
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยไคโร ประเทศอียปิ ต ป 2505
- ปริญญาเอก สาขากฏหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ป 2517
การทํางาน
- นักการทูต กระทรวงการตางประเทศอียปิ ต กรุงไคโร ระหวางป 2507 – 2510
- เลขานุการตรี คณะทูตถาวรอียิปตประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
ระหวางป 2510 – 2514
- นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ระหวางป 2516 – 2517
- เลขานุการเอก คณะทูตถาวรอียิปตประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สวิตเซอรแลนด ระหวางป 2517 - 2521
- นักวิจัยอาวุโส ในโครงการกฎหมายระหวางประเทศของสถาบันวิจยั และฝกอบรม
แหงสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ระหวางป 2523 – 2527
- ผูแทนผูอาํ นวยการใหญ สํานักงานประสานงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ ประจําสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ระหวางป 2527 - 2530
- ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ กรุงเวียนนา
ออสเตรีย ระหวางป 2530 – 2534
- ผูอํานวยการสํานักงานความสัมพันธระหวางประเทศและการประสานนโยบาย
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ กรุงเวียนนา ออสเตรีย ระหวาง ป 2534 – 2536
– ผูชวยผูอํานวยการใหญดา นความสัมพันธระหวางประเทศและการประสานนโยบาย
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ กรุงเวียนนา ออสเตรีย ระหวาง ป 2536 - 2540
- ผูอํานวยการใหญ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ สมัยที่ 1 ป 2540
- ผูอํานวยการใหญ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ สมัยที่ 2 ป 2544
- ผูอํานวยการใหญ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ สมัยที่ 3 ป 2548
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รับรางวัลโนเบล - ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และดร.เอลบาราได ไดรับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ ในป 2548 อันเนื่องมาจากความพยายามในการปองกันไมใหเกิดการ
แพรขยายของอาวุธนิวเคลียร ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโนเบล ไดกลาวคําสดุดี และ
เชิดชูเกียรติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และดร.เอลบาราได วา
“เปนความพยายามในการปองกันไมใหพลังงานนิวเคลียรถูกนําไปใชเพื่อจุดมุงหมายทาง
การทหารและทําใหเกิดความมัน่ ใจไดวาพลังงานนิวเคลียรเพื่อจุดมุงหมายแหงสันตินนั้
จะนําไปใชอยางปลอดภัยที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปได”

……………………………………………………..
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

