الســيرة الذاتيـــة
اإلسم :د .حسين موسى عمر عليان

Name: Dr. Hussain M. Alayan
العنوان :رام هللا ،ص.ب ،1851 .فلسطين

Permanent Address: Ramallah, P.O.Pox 1581
التلفون29/9355842 :
جوال 2822029880 :

Telephone: 02/2488539; Fax. 02/2488569
E.mail: Alayanhussain@hotmail.com
الحالة اإلجتماعية :متزوج وله  5أبناء

Marital Status: Married and 8 children
مكان الوالدة :بيت عور التحتا – رام هللا ،فلسطين

Place of Birth: Bait Ur Tahta, Ramallah, Palestine.
تاريخ الوالدة1281/11/98 :

Date of Birth: Nov. 25, 1951
اللغــات :العربية واإلنجليزية

Language: Arabic and English
الشهادة العلمية :دكتوراه في الهندسة (الكترونيات وكمبيوتر)

Degree and Date: Ph.D. Electronics and Computer Engineering, 1986, University
of Maryland, U.S.A.
مكان الدراسة :جامعة ماريالند ،الواليات المتحدة األمريكية.
سـنة التخـرج1259 :

الخبــرة العلميــة-:
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مدرس الكترونيات في جامعة النجاح الوطنية من ()1251 – 1205
أستاذ مساعد (مدرس الكترونيات من  – 1259حتى اآلن.
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لقد قمت بتدريس المساقات التالية في مجال تخصص األلكترونيات:
الكترونيات عامـة
دوائر الكترونيــة
الكترونيات رقمية 1
الكترونيات رقمية 9
تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة
أجهزة كهربائية والكترونية
الكترونيات الحالة الصلبة
تصميم وبناء أجهزة الكترونية
كافة مختبرات األلكترونيات التناظرية والرقيمة
بحث الكترونيات
1

تحليل نظم
نظام التشغيل
لغة فورتران وبيسك
.مواضيع خاصة في األلكترونيات
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Professional Publications:1-

Reliability of Basic Robot Automated Manufacturing Networks, IEEE southeast con’ 48 Louisville, Kentucky, April 8-11, 1984, pp. 291-294, coauthors
R.W. Newcomb and C.A. Ninik.

2-

Processor Requirements for Reliable Automated Manufacturing Robot
Networks, Proceedings of the 23rd International Symposium on Mini and
Micro-Computers and their – Applications, San Antonio, Texas, Dec. 13,
1983, pp. 73-77, Coauthors R.W. Newcomb, C.A. Niznik and R.
Paparraraddy.

3-

Calculation of Curvature for Robot 3D Curve Determination, Proceedings; of
the 4th International Conference on Applied Numerical Modeling, Taiwan
Dec. 1984, Coauthors, R.W Newcomb, and Xi-LiChang.

4-

Petri-Net Robot Models for Robot Networks, Proceedings of the IEEE
international Symposium on; Circuits and Systems’ 86, San Jose, California,
May 5-7, 1986, Coauthors R.W. Newcomb.

5-

Bianary Petri-Net Relationships, IEEE Transactions on Circuits and Systems,
Vol. CAS-34, No. 5, May, 1987, U.S.A.

6-

Processor Requirements for Reliable PCB Repair Via Robots in an
Automated Test Center, International Symposium on Transfer of Computer
Technology, Jordan Engineers Association, Nov. 23, 1987, Amman, Jordan.

7-

Economic Evaluation for Hard Automation Networks, Week of Science,
Number Thirty Two, Nov. 1992, Damascus, Syria.

8-

Petri-Net Modeling of Production Lines Containing Robots, Week of
Science, Number Thirty Four, Nov. 1994, Damascus, Syria.

9-

Electronic structure of Gax In1r As y Sb1 y quaternary alloy by recursion
method, IL NUOVO CIMENTO, Vol. 20 D.N. 12, Dec., 1998, Italy.
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Conferences Participation:
International Symposium on Mini and Micro-Computers and their
Applications, Dec. 13, 1983, U.S.A.

1-

IEEE South-east Con’84, April 8, 1984, U.S.A.

2-

International Symposium on Circuits and Systems’86, May 5, 1986, U.S.A.

3-

Fifth College on Microprocessors: Technology and Applications, Oct. 4-27,
1989, Italy.

4-
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المشاركة ببحث في أسبوع العلم الرابع والثالثين شهر  ،1223 / 11دمشق.

-9

المشاركة في ندوة التطوير والتعاون العربي  /ممثل دولة فلسطين 1228/11/95-98 /م ،القاهره.

-0

المشاركة في ندوة التعاون العربي في مجال األجهزة العلمية  /ممثل دولة فلسطين 1220/11/11-5 /م،
القاهره.
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رئيس قسم الفيزياء في جامعة النجاح من 1228/12/1م1229./12/1-
مقرر لجنة المختبرات واألجهزة في قسم الفيزياء (.)1228-1229
مستشار لمؤسسة األبحاث الهندسية في القدس 1229,-1222
مستشار لجمعية المهندسين والعلماء الفلسطينيين في الواليات المتحدة في الضفة الغربية 1229-1222م.
عضو هيئة استشارية وعضو هيئة تحرير لمجلة المنوال  /القدس 1221.-1222
عضو لجنة دراسة موضوع تخصص األلكترونيات لشهادة البكالوريوس في الهندسة لكلية العلوم والتكنولوجيا/
أبوديس ،في نقابة المهندسين 1229م.
عضو لجنة دراسة موضوع التسجيل في جامعة النجاح الوطنية1229 ،م.
المشاركة في الندوة الدولية المنعقدة في تريستا ،ايطاليا ،في مجال الميكروبروسسر 1252/12/90-9م.
إعداد مشروع إدخال الحاسبات األلكترونية في المدارس في الضفة الغربية 1221م.
عضو لجنة الكمبيوتر واأللكترونيات في جامعة النجاح الوطنية 1222م.
عضو لجنة تخصص الهندسة الكهربائية في جامعة النجاح الوطنية .1222
عضو مجلس الكمبيوتر في جامعة النجاح الوطنية 1224م.
ممثل جامعة النجاح الوطنية في لجنة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 1225-29م.
عضو لجنة البحث العلمي في قسم الفيزياء  /جامعة النجاح الوطنية.9222-1225 ،
إعداد مشروع تأسيس مركز األجهزة العلمية في فلسطين ،1225 ،مقدم إلى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة
والعلوم ومنها إلى وزارة التخطيط الفلسطينية.
عضو لجنة المختبرات واألجهزة  – 1222 /حتى اآلن.
عضو لجنة المكتبة  – 9229 /حتى اآلن.
دوسية مختبر إلكترونيات بالعربيه للمهن الطبية المساعده (.)9229
دوسية مختبر إلكترونيات عامه باالنجليزيه (.9223 /)99944
دوسية مختبر إلكترونيات رقميه (.9223 /)99434
محاضرات في تصميم منطق الحاسوب (محاضرات تلفزيونيه) ،مصوره على  .C.Dلجامعة القدس المفتوحة.
دوسية مختبر تكنولوجيا الحاسبات (_ 9222 )99334جامعة النجاح الوطنية .
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مقرر لجنة معرض كلية العلوم في قسم الفيزياء واإللكترونيات (  -1228حتى اآلن ).
عضو اللجنة األكاديمية والخطط الدراسية في قسم الفيزياء واإللكترونيات من (  – 9214حتى اآلن ) .
عضو لجنة الجودة والنوعية في قسم الفيزياء واإللكترونيات من (  – 9214حتى اآلن ) .
عضو لجنة التنسيق والتعاون مع الجامعات الهولندية في جامعة النجاح ( . )9219
التدريس في جامعة القدس المفتوحة في رام هللا ونابلس بدوام جزئي (. )9225 – 9229
اإلشراف على عشرات مشاريع التخرج لطلبة تخصص اإللكترونيات في مجاالت األجهزة العلمية والخدمية
واإلعالنية والقياسات وتم عرضها في معارض كلية العلوم المختلفة لألعوام (  – 1228حتى اآلن ) .
تحديث دوسية مختبر الكترونيات تناظرية مستوى سنة رابعة (. )9218

مقـــاالت علميــة:
 - 1آلية تطوير التعاون العربي في مجال مراكز األجهزة العلمية ،ندوة التطوير والتعاون العربي  /القاهرة من -98
1228/11/95م ،ممثل دولة فلسطين.
"آلية الوصول إلى نهضة تكنولوجية حديثة في دولة فلسطين.
-9
" نموذج صناعي نحو إنشاء مراكز أجهزة علمية وتأثيرها على التقدم الصناعي ،ندوة التعاون العربي ،القاهرة،
-4
1220/11/11-5م ،ممثل دولة فلسطين.

أنشـطة عامــة:
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عضو هيئة إدارية في نقابة العاملين :جامعة النجاح الوطنية 1221.-59
عضو مجلس إدارة في المؤسسة العربية الفنية للتنمية  /القدس 1229-1222 /م.
مقرر مجلس اآلباء لمدرسة بنات بيت عور التحتا الثانوية 1229-1229م.
مقرر لجنة الالجئين المقيمين في قرى منطقة اللطرون السبعة -1229حتى اآلن.

Founder and member of the administrative Council for the following
companies:National Housing Company, Nablus, 1991-1996.
Arab Digging and Reclamation Company, Nablus, 1991-1996.
Arab Diary Products Company, Qalqilia, 1991-1996.
Jerusalem Company for stones and Marble, 1998-present.
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