انحياة انعهًيت نهذكتىر انًهُذس أحًذ سهًاٌ عهي
االسى انخالحي

أحوذ سلواى علي

انبريذ
االنكتروَي

ahmadsalmanali@tishreen.edu.sy
ahmadsali@hotmail.com
ahmadsali6774@gmail.com

يحًىل
االختصاص
انعاو /انذقيق

()0991217346( )0944832560
هٌذسة هذًية  -هٌذسة طبىغرافية :كارتىغرافيا (هساحة وخرائط) ,واستشعار عي بعذ

انًرتبت انعهًيت أستار يساعذ في قسى انهُذست انطبىغرافيت بكهيت انهُذست انًذَيت بجايعت تشريٍ
ممخص الوضع الوظيفي:
بكالوريوس في اليندسة المدنية – طبوغرافيا

9110

ميندس في و ازرة الري /حوض الساحل (سابقاً) -سد الثورة

9119-9110

معيد في كمية اليندسة المدنية /قسم اليندسة الطبوغرافية

9111-9119

دكتور /عضو ىيئة تدريسية في قسم اليندسة الطبوغرافية كمية اليندسة المدنية

منذ عام  0003حتى

جامعة تشرين.

تاريخو

أستاذ مساعد في قسم اليندسة الطبوغرافية بكمية اليندسة المدنية بجامعة تشرين

منذ شير0091 0

عضو مجمس كمية اليندسة المدنية

 0099حتى تاريخو

رئيس مكتب وحدة نقابة المعممين في كمية اليندسة المدنية

 0099حتى تاريخو

عضو مجمس قسم اليندسة الطبوغرافية

 0002حتى 0000

عضو في لجنة االنضباط في جامعة تشرين

منذ 0090حتى تاريخو

مدير مديرية المدينة الجامعية في جامعة تشرين

منذ 0000/90/91
اإلنكميزية( :كتابة وقراءة:

المغات األجنبية التي يتقنيا

جيد جدا)( ،محادثة:
جيد).

تذريس انًقرراث انجايعيت
االستشعار عن بعد

السنة الخامسة مدني  0001حتى تاريخو

االستشعار عن بعد

السنة الرابعة /كمية العموم 0009 /حتى تاريخو

االستشعار عن بعد

طالب الماجستير /جامعة تشرين0001/0001/

االستشعار عن بعد

طالب الدبموم /جامعة تشرين 0001/0009 /

المساحة والجيوديزيا كمية العموم
الكارتوغرافيا (عمم الخرائط)
الكارتوغرافيا واصدار الخرائط
التصوير الجوي والخرائط

السنة األولى /جامعة تشرين /كمية العموم 0002/0003
السنة الخامسة ثم الرابعة /جامعة تشرين /0002 /حتى تاريخو
طالب الماجستير/جامعة تشرين 0001/حتى تاريخو
السنة الرابعة /زراعة0009/0002 /

الرسم والرفع األثري

السنة الثانية /جامعة حمب0099-0009 /

تقنيات البحث األثري

السنة الثانية /جامعة حمب0099-0009 /

الطبوغرافيا

السنة األولى /جامعة حمب0099-0009 /

المساحة والخ ارئط
الرسم والتصميم اليندسي
مقرر المساحة  9و 0

السنة األولى قسم الجغرافيا /جامعة طرطوس 0093-0099
السنة األولى والثانية /ىندسة مدنية /جامعة الفرات 0000
السنة الثانية /ىندسة مدنية /جامعة الفرات 0000

اإلشراف عهى يشاريع انتخرد:
اإلشراف العلوي على العذيذ هي هشاريع التخرج لطالب السٌة الخاهسة في قسن الهٌذسة الطبىغرافية في
جاهعة تشريي.
اإلشراف عهى رسائم انذراساث انعهيا:
اإلشراف العلوي على عذد هي رسائل الواجستير والذكتىراٍ في كلية الهٌذسة الوذًية وكلية الزراعة في جاهعة
تشريي.
أبحاث عهًيت يسجهت
بحج عهًي بعُىاٌ "تحذيج انخرائط وتحسيٍ دقتها باستخذاو انصىر انفضائيت وتقُياث انرصذ انًساحيت
انحذيخت" بقرار هجلس جاهعة رقن  4713تاريخ 2172/8/2م

كتب جايعيت يؤنفت
 انكارتىغرافيا ،تأليف الدكتور أحمد سممان عمي والددكتور دددم محفدو  ،منشوورات جامعوة
تشرين ،تم اعتماده بقرار مجمس الجامعة رقم  621تاريخ 0099/90/06م (لطالب السنة الرابعة
قسم اليندسة الطبوغرافية كمية اليندسة المدنية).

 االستشعععار عععٍ بعععذ ،تددأليف الدددكتور أحمددد سددممان عمددي والدددكتور عمددر الخمي د  ،منشووورات
جامع ووة تشو ورين ،ت ووم اعتم وواده بقو ورار مجم ووس الجامع ووة رق ووم  9291ت وواريخ 0099/1/0م (لط ووالب
السنة الخامسة قسم اليندسة الطبوغرافية كمية اليندسة المدنية).

 االستشعععار عععٍ بعععذ ،تددأليف الدددكتور أحمددد سددممان عمددي والدددكتور عمددر الخمي د  ،منشووورات
جامعووة تشورين ،تووم اعتموواده بقورار مجمووس الجامعووة رقووم /0316/توواريخ 0091/6/90م (لطووالب

السنة الرابعة قسم الجيولوجيا /كمية العموم).
يقاالث عهًيت يُشىرة

 الدمذجة ثالثية األبعاد لممداطق الحضرية باستخدام برامج المساحة التصويرية القريبة ودظم

المعمومدداا الجاراةيددة ،د .أحموود سووممان عمووي و د .عموور الخميوول ،بحووث مقبووول لمنشوور فووي مجمووة
جامعوة تشورين لمبحوووث والد ارسووات العمميووة ،الالذقيووة ،سووورية ،وفقواً لمموافقووة رقووم /9160/ص م ج

تاريخ 0092/99/91م.

 رقمدددة الخ درالط التاريخيددة :خارطددة دممددق القديمددة دموذجددا ،د .أحموود سووممان عمووي ،د .عموور
الخميوول ،بحووث مقبووول لمنشوور فووي مجمووة جامعووة دمش و لمعموووم اليندسووية ،دمش و  ،سووورية ،وفق واً

لمموافقة رقم  /90213/و .د تاريخ 0099/1/01م.

 التكامد بددين دظددام اتستمددعار عددن بعددد ودظددام المعمومدداا الجاراةددي  ،GISد .أحموود سووممان
عمي ،بحوث مقبوول لمنشور فوي مجموة جامعوة تشورين لمبحووث والد ارسوات العمميوة ،الالذقيوة ،سوورية،
وفقاً لمموافقة رقم /9191/ص م ج تاريخ 0099/99/9م.

 اقتدرام مديجيددة تختيددار الطريقددة التجريبيددة األدسد لتصددحي المرليدداا الفضددالية ،مقووال تووم
نش و وره وفق و واً لمموافقو ووة رقو ووم /9931/ص م ج تو وواريخ 0096/1/01م م وون البحو ووث العمموووي بعن و ووان:

"تحعععذيج انخعععرائط وتحسعععيٍ دقتهعععا باسدددتخدام انصعععىر انفضعععائيت وتقُيعععاث انرصعععذ انًسعععاحيت
انحذيخت"

 تأحير انذقت انًكاَيعت نُقعا انضعبط عهعى َىعيعت انتصعحين انهُذسعي نهًرئيعاث انفضعائيت راث
انذقت انًكاَيت انعانيت ،د .أحمد سممان عمي ،بحث مقبول لمنشر في مجمة جامعة تشورين لمبحووث
والدراسات العممية ،الالذقية ،سورية ،وفقاً لمموافقة رقم /9269/ص م ج تاريخ 0091/1/0م.

د .و .أحًذ سهًاٌ عهي

