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 في الفترات التالية: ،بدمشق  التدريس والبحث العلمي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيامجالّي في  تعمل .1

1996- 1998 ،2001- 2004 ،2008-2012. 

 .والتدريب ساعة تدريس في التعليم العالي الهندسي والماجستير 2500الـ  تجاوزت تيخبر .2

 .)ماجستيرات( دراسات علياائل أشرفت وأشرف حالياً على عدة رس .3

 .2008 فرنسامن  - التقانة النانوية في التصنيع و التوصيف - مجال على الدكتوراه في تحصل .4

 .2006عام  فرنساعلى ماستر أبحاث في فيزياء السطوح والسطوح البينية من  تحصل .5

 .2001موسكو، باختصاص فيزياء وكيمياء البالزما عام  معهد ميبت )فيزتيخ(على ماجستير علوم بامتياز من  تحصل .6

 .1995، سوريا، المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيامن بترتيب األول على الهندسة في الفيزياء التطبيقية  تصلح .7

 .العلوم النانوية و التقانة النانوية و تطبيقاتهالي عدة بحوث منشورة في مجال اإلدارة والبالزما و  .8

 .الموسوعة العلمية العربية تطوير عدة مصطلحات في  ركت فيشا  .9

 في مؤتمرات وورش عمل وندوات إقليمية ودولية. تشارك  .10

  دولية.محلية ومية لنشاطات علمية في العديد من اللجان العلمية والتنظي تشارك  .11

 .Journal of Chemical Engineering and Materials Scienceعضو في هيئة التحرير لمجلة  .12

 .Educational Research Journalعضو في هيئة التحرير لمجلة   .13

 .2006سكوتالندا،  –حصلت على جائزة ثالث أفضل بحث معروض لمؤتمر األبحاث الفضائية، غالسكو   .14

 .2001حصلت على جائزة أفضل بحثين مقدمين لمؤتمر الفيزياء، موسكو،   .15

 .1995ب العربي من الكويت، حصلت على جائزة اإلبداع العلمي للشبا  .16

 .الفرنسيةو الروسيةو اإلنكليزيةو العربية باللغاتالتخصصية في مجال التقانة النانوية العلمية  لي العديد من المؤلفات  .17

  .Hasorcوموقع  الشخصيوموقعي   Syrnano شبكة علم وعمل محرر موقعمدير و  .18

 .(31884N)رقم االعتمادية:  ABNLP ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية )النفسية( معتمد من البورد األمريكي .19

 

 

 

 د علي السيد عليمحم  :الدكتور المهندس  

 2008    رنساف - 1رين   وتوصيفتصنيع النانوية  التقانة    دكتوراه

 2006    فرنسا - 1رين        فيزياء السطوح   ستر أبحاثما

 2001   موسكو - MIPT    فيزياء وكيمياء البالزما   ماجستير علوم

 1995   ورياس - HIAST      الفيزياء التطبيقية     هندسة

 2011          مهندس بمرتبة استشاري رأي في التعليم الهندسي
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