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 الشخصية: المعلومات                                        
 وديع يوسف علياالسم الكامل: 

 م8/1/1966 الالذقيةمكان وتاريخ الوالدة)اليوم والشهر والعام(: 
 سوريالجنسية: 

                                                            متزوج الحالة االجتماعية:
 :الرياضياتقسم  -كلية العلوم –جامعة تشرين  مكان العمل 
  المؤهالت والشـهادات العلميـة 

 م1988-تشرينجامعة -الرياضياتاإلجازة في  -
التوابع طبيقيوة الت والميكانيكيوةالرياضوية  العلووم مون معدود اختصوا  تلليور رياضويالعلووم الرياضوية ( فوي  Ph.Dدكتوورا  فلسو ة   -

 لألكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا.
  م11/2/2013لتى  1995/ 8/10 منسوريا  –الالذقية  -جامعة تشرين -رياضياتمدرس في قسم ال -
 م2/2013/سوريا  –لالذقية ا-جامعة تشرين-رياضياتأستاذ مساعد في قسم ال -

  :اللغات, ودرجة اإلتقان 
 .اللغة األصلية -ةالعربي -1

 .جيد  -كليزيةاالن  -2

 .جيد جدا   -الروسية  -3
  :المقاالت واألبحاث العلمية 
مجلة جامعة  .استقرار وعدم استقرار اللركات الصغيرة لنواس ذي تجويف مملوء بمجموعة سوائر شعرية مثالية. وديع عليد.  -1

  .75-63  ، 13، العدد  25، المجلد  2003سلسلة العلوم األساسية،  -تشرين للدراسات والبلوث العلمية
. استخدام طرائق التللير الدالي في دراسة اللركات الصغيرة لمجموعة من السوائر اللزجة الثقيلة. أمير ت يلة ، د. وديع عليد.  -2

  . 26، المجلد  2014، للعلوم الطبية والدندسية واألساسية والتطبيقية البعثمجلة جامعة 

تشرين للدراسات والبلوث مجلة جامعة  .ة من السوائر المسترخية الدوارةوديع علي. دراسة مسألة اللركات الصغيرة لجملد.  -3
  .1، العدد 37، المجلد  2015سلسلة العلوم األساسية،  -العلمية

مجلة جامعة تشرين  -وجود وولدانية لر قوي للمعادلة الموجية شبه الخطية مع شرط التبدد اللدي الالخطي . وديع عليد.  -4
 .38، المجلد 2016 -سلسلة العلوم األساسية -ميةللدراسات والبلوث العل

 :الكتب المؤلفة 
 .م2009-2008- العلومكلية  -منشورات جامعة تشرين - وديع عليد. : (4التللير   -1
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 .م2012-2011- العلومكلية  -منشورات جامعة تشرين -د. وديع علي:  (3التللير الرياضي    -2

 .م 2016- 2015- العلومكلية  -معة تشرينمنشورات جا -د. وديع علي : التللير التابعي -3

 مقررات التي أقوم بتدريسهالالخبرات التدريسية وا: 

 العام               الجامعة                                       المقرر                                 
 ووووووووووووووووووووووووووووو                       وووووووووووووووووووووووووووووو                                       وووووووووووووووووووووووووووووووووو                      

 1999 -1995                                     (1تللير رياضي  /قسم الرياضيات           جامعة تشرين 
 1999 -1995(                                     2تللير رياضي جامعة تشرين /قسم الرياضيات            

 1999 -1995جامعة تشرين /قسم الرياضيات            تللير دالي                                           
  2006 -2000             لسبان, تللير لقيقي , تللير مركب, تللير   سلطنة عمان  –كلية التربية بصلار

 2017 -2006(                    4(, تللير رياضي  3تللير رياضي   شرين /قسم الرياضيات      جامعة ت
 2017 -2006جامعة تشرين/قسم الرياضيات        تللير دالي, تللير مركب                                 

 2017 -2011            جامعة األندلس للعلوم الطبية              اإللصاء الليوي                        
 :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها 

 2006المؤتمر الدولي األور للرياضيات .جامعة للب 
 2014 الالذقية -مؤتمر الرياضيات األور للدراسات العليا.جامعة تشرين

 2015الالذقية  -امعة تشرينجندوة الرياضيات، 
 :)اإلشراف على الرسائل العلمية)ماجستير 

 اإلشراف على أربع رسائر ماجستير في مواضيع التللير الرياضي وتطبيقاته. 
  00963988057333جوار  0096341418927 هاتف:- رياضياتقسم ال –كلية العلوم  -جامعة تشرين: العملعنوان   

  بريد اإللكتروني:   الE-mail: wadiaali@mail.ru 
  شارع اتلاد الكتاب العرب. -مشروع األوقاف -الالذقية: الدائمالعنوان 

  0988057333 :موباير            041-418927هاتف:         
   

 وديع علي د.                                                                   12/1/2017الالذقية: في 


