السيزة الذاتية
سوريا

االسم  :د.علي العلي
جوال9044884880 :
اإليميلphdalimali@gmail.com:
الدراسة والشهادات
دمشق

جامعة

إجازة في الهندسة اإللكترونية

2891

 االختصاص :هندسة الكترونية

جامعة وارسو التقنية-بولونيا

دكتوراه في هندسة االتصاالت

2881

 االختصاص :اتصاالت السمكية

الخبرة العممية
 تدريس المقررات التالية ( اإلشارات واألنظمة-دارات منطقية ورقمية-اتصاالت فضائية-تحميل ومعالجة

اإلشارة-حقول كهرطيسية-دارات تكاممية-توافق كهرطيسي-رادار وسونار-هندسة الكترونية-الوثوقية )

 إشراف عمى مشاريع فصمية و مشاريع تخرج
 إشراف عمى عدة رسائل ماجستير

 إشراف عمى معيدين موفدين لتحضير الدكتوراه في الخارج
جامعة تشرين – جامعة األندلس لمعموم الطبية.

المهام الموكمة:

 أستاذ محاضر في جامعة ) تشرين – طرطوس -األندلس لمعموم الطبية (



عضو في لجان تحكيم لعدة رسائل ماجستير (تشرين-البعث-حمب-أكاديمية األسد-دمشق).
عضو لجان تحكيم لعدة رسائل دكتوراه (تشرين-دمشق)



عضو في وحدة ضمان الجودة لكمية الهمك (.)1021-1008



رئيس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت()1021-1008

الجمعيات والهيئات المنتسب إليها
نقابة المعممين

 نقابة المهندسين
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المغات
 المغة العربية

 :المغة األم.

 المغة االنكميزية  :مستوى جيد كتاب ًة وقراءة ,ومتوسط في المحادثة
 المغة البولونبة  :مستوى جيد كتاب ًة وقراءة ومحادثة

الخبرات االضافية
 إدارة الوقت.

 مهارات جيدة في التواصل.

 قدرة عمى العمل ضمن فريق.

معمومات شخصية
 تاريخ الميالد

2889 :

 مكان الوالدة

 :طرطوس

 الجنس

 :ذكر

 الجنسية

 الحالة العائمية

 :عربي سوري

 :متزوج

 رقم جواز السفر - :

الهوايات  :المطالعة  -السفز .
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Name: Ali Al Ali
EDUCATION

Mobile: 0988448779

University Damascus
University

Bsc

E-mail:phdalimali@gmail.com

Electronic Engineering

Warsaw university of technology- Communication

1982
PHD

1993

WORK EXPERIENCE


Teaching the following courses (Signals & Systems – Digital Signal ProcessingLogical and digital systems-Radar &Sonar Engineering-Integrated Circuits –
Electromagnetic Fields Theory-Satellite Communication- Electromagnetic
Compatibility-Ratability.. )
• Supervision of quarterly projects and graduation projects
• Supervision of several (Master's & Doctorates) Thesis

Tishreen University – Al-Andalus University for Medical Sciences .
Responsibilities:
• Lecturer
• Member of the arbitration committees of several( Master's & Doctorates ) Thesis
• Member of the Quality Assurance Unit of Al-Hamak College, Tishreen University
COMPUTER SKILLS
Office,, Matlab , FPGA

MEMBERSHIP




Teachers Syndicate
Engineers Syndicate

LANGUAGES



Arabic : Native language
English : Intermediacy level
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Polish :

Excellent level

ADDITIONAL SKILLS
 time management.
 Good communication skills.
 Ability to work in a team.
PERSONAL INFORMATION







Date of Birth: 1958
Place of Birth: Syria-Tartu's
nationality: Syrian
Sex: Male.
Marital Status. Married
Passport No:

INTRESTS
Reading- Traveling
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