
באוניברסיטה העברית בירושלים. את  1998פרופ' ראם סרי קיבל את הדוקטורט באסטרופיזיקה בשנת 

לפרופסור חבר  2003דוקטורט עשה במכון הטכנולוגי של קליפורנייה, שם הוא מונה בשנת -הבתר

באוניברסיטה מונה לפרופסור מן המניין לאסטרופיזיקה  2007באסטרופיזיקה ובמדעים פלנטריים. בשנת 

 .העברית בירושלים, שם הוא מכהן עד היום

החל בפיצוצים עצומים של כוכבים  –מחקריו של פרופ' סרי עוסקים במגוון תחומים באסטרופיזיקה 

מסיביים בסוף חייהם המסמנים את לידתם של חורים שחורים, עבור בדינמיקה של כוכבים וגלקסיות 

 .כת השמש שלנו וסביב שמשות רחוקות אחרותוכלה בהיווצרותם של כוכבי הלכת במער

(, פרס 2006פרופ' סרי זכה בפרסים רבים, ובהם פרס ורנר מטעם האגודה האמריקאית לאסטרונומיה )

( ופרס הרקטור לחוקר 2007פרנקל מטעם היחידה לתורת הזרימה של האגודה האמריקאית לפיזיקה )

בעת האחרונה זכה בשלושה פרסים יוקרתיים: (. 2009מצטיין של האוניברסיטה העברית בירושלים )

פרס גוגנהיים, פרס רדקליף ופרס מיכאל ברונו מיד הנדיב. הוא זכה במענקי מחקר יוקרתיים, ובהם מענק 

 .ומענק מהקרן הלאומית למדע (ERC) מחקר של המועצה האירופית למחקר

כנית המטפחת סטודנטים נוסף לפעילויותיו במחקר הוא מרכז את תכנית "אמירים" מדעי הטבע, ת

מונה ליושב ראש הוועד המנהל של מוזיאון המדע  2010מצטיינים באוניברסיטה העברית. כמו כן, בשנת 

 .ע"ש בלומפילד בירושלים

 .ראם נשוי למעיין ויש להם ארבעה בנים
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