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                                                                                                        الجمهورية العربية السورية  
                                                رينـــــــامعة تشج    
 ةيالزراعالهندسة ة ــكلي 
 

 لعضو هيئة التدريس السيرة الذاتية
 

 ليعلي أحمد ع س    الدكتوراال* 
 غذيةاأل علوم  القس        ة يالزراعالهندسة  الكلية      تشرين    الجامعة )المعين فيها( * 
 دمشق 1691\1\1 :الميالد و تاريخ مكان* 
                الزراعة كلية  -جامعة تشرين -الالذقية -الجمهورية العربية السورية العنوان * 
             963997444651+ -والــج     6494522/0052044 - المنزل  : الهاتف* 

 96341+6405995-فاكس        0052044/  6405995 -العمل                

 www.gmail.comعلى مخدم  االيميل:                 

 ALiALIAMg2020@gmail.comالبريد االلكتروني                     

 الحالة االجتماعية : متزوج* 
 . تبريد و تجميد األغذية/ اختصاص الهندسة الميكانيكيةدكتوراه في   العلميةالدرجة * 
 .مساعدأستاذ :  الوظيفية المرتبة* 
 كتب التي قمت بتأليفها ال* 
 

 جامعة تشرين  –الرابعة الشعبة العامة في كلية الزراعة  يدرس لطالب السنة الصناعات الغذائية
تصنيف و تدريج 
 المنتجات الزراعية

–الخامسة قسم االقتصاد زراعي في كلية الزراعة  يدرس لطالب السنة
 جامعة تشرين  

 تعبئة و تخزين الثمار

الرابعة قسم علوم األغذية و طالب السنة الخامسة قسم  يدرس لطالب السنة
 جامعة تشرين –البساتين في كلية الزراعة 

– الهندسة التقنيةالرابعة قسم تقانة األغذية في كلية  يدرس لطالب السنةو 
   طرطوسجامعة 

 

http://www.gmail.com/
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 لوظيفية  االخبرة * 
 بتدريسها  قمتالمقررات التي  * 

 المكان العا  الفصل السنة اس  المقرر الرق 
 الزراعةكلية  –جامعة تشرين  0202-1669 األول الرابعة الصناعات الغذائية 4

 كلية الزراعة –جامعة تشرين  1661 يالثان الرابعة األلبان 6
 كلية الزراعة –جامعة تشرين  0221-0221 األول ثالثة المعلوماتية 0
 كلية الزراعة –جامعة دمشق  0226=0221 0+1 دبلوم إحصاء متقدم 4
 كلية الزراعة –جامعة دمشق  0226=0221 0+1 الرابعة المعلوماتية 9
 كلية الزراعة –جامعة تشرين  0222-0221  األول دبلوم تعبئة وتخزين الثمار متقدم 2
 كلية الزراعة –جامعة تشرين  0202-0222  األول الخامسة تعبئة و تغليف 7
 كلية الزراعة –جامعة تشرين  0202-0222 0 الرابعة تعبئة وتخزين الثمار 8
 كلية الزراعة –جامعة تشرين  0202-0222 األول الرابعة هندسة مصانع 5
 الهندسة التقنيةكلية  –جامعة طرطوس  0212-0222 الثاني الخامسة المنتجات الزراعية ة فرز و توضيبمكنن 40
 كلية الهندسة التقنية –جامعة طرطوس  0202-0222 األول الرابعة التبريد  تقانة الخزن و 44
 سة التقنيةكلية الهند –جامعة طرطوس  0202-0222 الثاني الخامسة هندسة تصميم مصانع األغذية 46
 الهندسة البتروليةكلية  –جامعة البعث  0222-0220 األول الخامسة مواد مركزة و مجففة 40

 قسم الهندسة الغذائية -و الكيميائية 
 الالذقية -سوريا-جامعة تشرين الجامعات التي قمت بالتدريس فيها 

 دمشق -سوريا -جامعة دمشق
 طرطوس -سوريا -جامعة طرطوس

 حمص -سوريا -جامعة البعث
 واإلشرافات العلمية  المنشورة في الجامعات السورية  األبحاث* 
  ""     أهم المكونات الكيميائية لبذور صنفين من أصننا  النننا الرنور  و  ننا مواصنفات اللمنت المرن     أهم المكونات الكيميائية لبذور صنفين من أصننا  النننا الرنور  و  ننا مواصنفات اللمنت المرن

  منها "منها "

  10021002//33//2121في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ 

  """ ) دراسة كيميائية للمت  ذور ال فاح ) غولدن دمليشس ( "دراسة كيميائية للمت  ذور ال فاح ) غولدن دمليشس  

  10021002//77//3030في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ 

  """ ) دراسة كيميائية للمت  ذور ال فاح ) غولدن دمليشس ( "دراسة كيميائية للمت  ذور ال فاح ) غولدن دمليشس  

  10021002//77//3030  ارمخ   ارمخ     في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلميةفي سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية

  """  تأثي  مدة ال جميد المنللي على  نا ال واص الكيميائية و الحرية لبنا أنواع أسماك الراحل الرور  "تأثي  مدة ال جميد المنللي على  نا ال واص الكيميائية و الحرية لبنا أنواع أسماك الراحل الرور  

  10231023//33//2020في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ           

  "" نلمن ( علنى أهنم ئصنائب البرنا مة المرنو ة  نلمن ( علنى أهنم ئصنائب البرنا مة المرنو ة دراسة تأثي  ظ و  ال  لمن ) درجة الح ارة  و مدة ال دراسة تأثي  ظ و  ال  لمن ) درجة الح ارة  و مدة ال 

  محلياً "محلياً "

  10231023//77//1313في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ 
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  "" دراسة تأثي  ظ و  ال  لمن ) درجة الح ارة  و مدة ال  نلمن ( علنى أهنم ئصنائب البرنا مة المرنو ة دراسة تأثي  ظ و  ال  لمن ) درجة الح ارة  و مدة ال  نلمن ( علنى أهنم ئصنائب البرنا مة المرنو ة

  محلياً "محلياً "

  10231023//77//1313ة من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ ة من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية    ارمخ في سلرلة النلوم البيولوجيفي سلرلة النلوم البيولوجي

  """ دراسة أهم ئصائب البرا مة المرو ة محلياً  ئالل ال  لمن على درج ي ح ارة م  لف ين "دراسة أهم ئصائب البرا مة المرو ة محلياً  ئالل ال  لمن على درج ي ح ارة م  لف ين  

  ((  3232في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية  في المجلد ) في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية  في المجلد ) 

  10221022//  11/ / 2222 ارمخ  ارمخ           10221022( لنام ( لنام   22الندد ) الندد )   

   " "دراسنة تنأثي  مندة ال جميند علنى  ننا ال نواص الكيميائينة للننوعين الرنمكيين النسمينين ال نبسدراسنة تنأثي  مندة ال جميند علنى  ننا ال نواص الكيميائينة للننوعين الرنمكيين النسمينين ال نبس      BBooooppss  

bbooooppss     والقجاج والقجاجSSppaarruuss  aauurraattaa    من المياه البح مة الرورمةمن المياه البح مة الرورمة  المصاادمنالمصاادمن  ""  
  ) الثاني () الثاني (  في سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية  في المجلدفي سلرلة النلوم البيولوجية من جامنة تش من للدراسات و البحوث النلمية  في المجلد

  10221022//  22/ / 1212  ارمخ   ارمخ         10221022الندد ) األول ( لنام الندد ) األول ( لنام   

على العديد من رسائل الماجستير والددكتوراه فدي  ما أشرفك ، على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه تأشرف -
 . علوم األغذية و قسم البساتين قسم  – الزراعةكلية  –جامعة تشرين 

         و خدمة المجتمع ات العلمية والمهنيةالهيئ األحزاب  العضوية في *
 و حتى تاريخه 1612حزب البعث العربي االشتراكي 

 و حتى تاريخه 1629نقابة المعلمين في سورية 

 و حتى تاريخه 1629سوريةنقابة المهندسين في  
 0222 – 0220مستشار في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية 

 0212 – 0222بغ مستشار في المؤسسة العامة للت
 المناصب اإلدارية التي شغلها   *
 تاريخهو حتى  6000منذ عام  األغذيةعضو مجلس قسم علوم -

 6007عام و حتى  6000منذ عام كلية الزراعة عضو مجلس -

 6048عام و حتى  6007منذ عام  الشؤون العلميةعضو مجلس -

 6048عام و حتى  6044منذ عام  البحث العلميعضو مجلس -

  6048عام و حتى  6044منذ عام  التعليم المفتوحعضو مجلس -
 6048عام و حتى  6044منذ عام  لجنة تعادل الشهاداتعضو -

 6048عام و حتى  6044منذ عام  لجنة التفرغ العلميعضو -

 6002=  6000بكلية الزراعة نقابية الوحدة الرئيس -
  6048=  6002عضو مكتب فرعي ) رئيس مكتب التعلي  العالي ( -
 6060=  6008مدير المنتدى الجامعي -

 

 6060-4-60 ـالالذقية 
 المهندس الدكتورالرفيق                

    علي أحمد علي                  


