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 لألستاذ الدكتور رمضان درويش ةـــيرة ذاتيــس
 

 ش ــدرويمـحمد ضان ـرم :االسم والشهرة

 1956 بلوزه/بانياس :مكان وتاريخ الوالدة

   mail.comgramadand@dr البريد اإللكتروني:
 933562901 963+ الهاتف الجّوال:

 

  : اتالشهاد

 .جامعة دمشق -كلية االقتصاد  - دكتوراه في اإلحصاء -

 جامعة دمشق -كلية االقتصاد  -التطبيقي ماجستير في اإلحصاء  -

 جامعة دمشق -كلية االقتصاد  -دبلوم دراسات عليا في اإلحصاء التطبيقي  -

 جامعة دمشق -كلية االقتصاد  - قتصاد والتجارةاالإجازة في  -

 

 االنكليزية  اللغة األجنبية :

 برامج إحصائية متقدمة الحاسوب :

 : عضو هيئة تدريسية جامعة دمشق العمل 

 أستاذ  المرتبة :

   التربية الكلية :

   والتقويم القياس :قسم لا

 

  القياس والتقويم رئيس قسم : المهام العلمية

 : مهام أخرى

 . وزارة التربية -في مركز القياس والتقويم التربوي عضو مجلس إدارة  -

 .وإحصائياترئيس تحرير مجلة أرقام  -

 .عضو لجنة رائز الذكاء لتالميذ مرحلة التعليم األساسي -

 .عضو مؤسس في اتحاد اإلحصائيين العرب -

 

 :  المؤلفات

 التطبيقيمقدمة في اإلحصاء  -1

 علم النفس  ارات اإلحصائية في التربية واالختب -2

 السيكولوجي في وسائل االتصال ) بالمشاركة ( اإلعالمي واألمن  -3

 الكلية السياسية  - مدخل إلى علم اإلحصاء -4

 ) بالمشاركة ( جامعة دمشق -كلية اإلعالم  -اإلحصاء الوصفي في اإلعالم  -5

 جامعة دمشق ) بالمشاركة ( -كلية التربية  -اإلحصاء الوصفي  -6

 

 : المؤتمرات و الندوات 

 باحث - 2002القاهرة المؤتمر السنوي للسكان في  -1

 باحث - 2003ورشة عمل حول االقتصاد اإلسالمي أصفهان  -2

 باحث  - 2004المؤتمر السنوي للسكان بالقاهرة  -3

 باحث – 2006ورشة عمل حول تطوير الصناعة السياحية أصفهان  -4

 2006طرطوس  -ورشة العمل التربوية حول التعليم وأثره في التنمية   -5
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 2007عّمان   - مؤتمر اإلحصائي العربي األولال -6

 2008دمشق  -مؤتمر منهجية متكاملة لمؤشرات عربية للتنمية  -7

 مشارك  -2010الصين  -المؤتمر العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -8

 . باحث – 2010ليبيا  -طرابلس   -اإللكترونيةالمؤتمر العالمي األول لإلدارة  -9

ورية سالتربية في  اتاالجتماع التمهيدي الثاني لعقد مؤتمر حول تطوير مناهج كلي -10

 .مشارك 2014بيروت  -بالتعاون مع مركز البحوث التربوية بلبنان 

 .مشارك - 2014دمشق  -الورشة الوطنية لمتطلبات المناهج وفق مدخل المعايير  -11

جامعة القلمون بالتعاون مع مركز القياس في وزارة التعليم   -مؤتمر القياس والتقويم   -12

  .مشارك - 2016 -القلمون   -سورية  -العالي 

ومرتكز ،  المؤتمر االقتصادي األول ) األسرة المنتجة ( نواة للمشروعات الصغيرة -13

 .مشارك - 2018دمشق  -للتنمية وتحديات األزمة 

 .باحث - 2019جامعة دمشق  -المؤتمر اإلحصائي الدولي األول  -14

 باحث.  –  2019دمشق    –مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية   -15

 – 2019 –الدولي األول للصحة النفسية في كلية التربية بجامعة تشرين  المؤتمر -16

 باحث.

 

 :  وأجيزت الرسائل التي أشرفت عليها

 الدكتوراهرسائل :  أوالا  

فاعلية برنامج إثرائي بمساعدة الحاسوب لتدريس مقرر اإلحصاء في المرحلة  -1

دراسة تجريبية على طلبة الصف الثانوي المهني  -تعليم المهني التجاري الثانوية لل

 .التجاري في مدينة دمشق

فاعلية استخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع لمقرر القياس   -2

 . ةوالتقويم في التربي

على   (thOLSAT 8لينون للقدرة المدرسية )الطبعة الثامنة  - تقنين اختبار أوتيس -3

 .عينة من طالب التعليم األساسي

عادلة االختبار في اختيار فقرات الجذع المشترك  وطوله في دقة مطريقة أثر  -4

دراسة تجريبية للصفين الثالث والرابع من مرحلة التعليم األساسي في   -الرياضيات  

 .حافظة دمشقالمدارس الرسمية في م

دراسة  –البطارية المعيارية  ɪɪɪجونسون  –اختبار القدرات المعرفية وودكوك  -5

 .سنوات في محافظة دمشق 8– 2ميدانية للبطارية وتعييرها على أطفال من أعمار 

دراسة ميدانية لتقنين المقياس في محافظة   –مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة   -6

 . سنوات 6-4من عمر  دمشق على عينة

وأثره تقويم أداء مدارس التعليم ما قبل الجامعي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة  -7

 .دراسة تطبيقية في محافظة الالذقية ) مشرف مشارك ( -على التنمية البشرية 

على عينة من الطلبة  دراسة ميدانية   - لذكاء غير اللفظيأومن  ل -اختبار سنايدرز -8

 . بية السوريةرهورية العفي الجمالصم  

دراسة ميدانية لالختبار وتعييره في محافظة   –(    CPIاختبار كاليفورنيا للشخصية )   -9

 .دمشق

" ودراسة فاعليته في الكشف على الطلبة   SAGES-2" 2تقنين مقياس ساجس -10

 على الطلبة في المرحلة المتوسطة  دراسة ميدانية  -الموهوبين في المرحلة المتوسطة  

 .في مدارس محافظة دمشق
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أثر طريقة المعادلة باستخدام جذع مشترك وعدد فقراته وحجم العينة على القيم  -11

 ار في اإلحصاء. المعادلة والخطأ في المعادلة بين صورتي اختب 

  .القدرة التمييزية لمقياس الذاكرة العاملة من مجموعة اختبار وكسلر لذكاء األطفال -12

13- (WISC-IV  ) دراسة ميدانية على عينة من العاديين وعدة فئات  ،النسخة الرابعة

 . ( سنة 9.11 – 6.11من ذوي االحتياجات الخاصة من عمر ) 

وفاعليته  جونسون - بار القدرات المعرفية وود كوكتعيير البطارية الممتدة في اخت -14

 سنة.  18- 16في تشخيص اضطرابات القلق لدى عينة من الطلبة من 

 

 دكتوراه قيد اإلنجاز رسائل

باستخدام المعايير       PTSDعاملي توكيدي الضطراب ما بعد الصدمة    جبناء نموذ .1

 . DSM-5التشخيصية في 

 – 111جونسون  –تعيير البطارية الممتدة في اختبار القدرات المعرفية وود كوك  .2

 دراسة على عينة من طلبة مرحلة التعليم الثانوي في مدارس محافظة دمشق.

( النسخة الرابعة ودراسة IV – WISCاخنبار وكسلر لذكاء األطفال ) تقنين  .3

 ( سنة.  16 – 13ن عمر ) فاعليته في تشخيص اضطرابات الذاكرة على أطفال م

بناء اختبار تحصيلي في مهارات الرياضيات األساسية وتقنينه على عينة من  .4

 .( سنة  9.11 – 6العاديين وذوي االحتياجات الخاصة من عمر ) 

 Cog Atمن اختبار القدرات المعرفية  A- Hتدريج البطارية المتعددة للسنوات  .5

 وفق نظرية االستجابة للبند.

 

ا   أشرفت عليها وأجيزت ماجستيررسائل :  ثانيا

في محافظتي  دراسة ميدانية  -في المرحلة الثانوية التجارية  مادة المحاسبة مشكالت .1

 .السويداءدمشق و

دراسة ميدانية في مدينة دمشق  -مشكالت طلبة التعليم المهني التجاري وخريجيه .2

 .(بالمشاركة)وريفها 

دراسة ميدانية على  -المهني التجاري ومتطلبات سوق العمل  مخرجات التعليم .3

 خريجي التعليم المهني التجاري في محافظة مدينة دمشق . 

أثر طرائق تقدير الدرجات في الخصائص السيكومترية الختبار تحصيلي ذي  .4

االختيار من متعدد في مادة الرياضيات للصف الرابع من التعليم األساسي ) دراسة 

 .شبه تجريبية في المدارس الرسمية بمدينة دمشق (

 .يدانيةدراسة م –النشاط البشري وأثره على تلوث البيئة في مدينة الالذقية  .5

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي   Cog Atالبناء العاملي لرائز القدرات المعرفية .6

 .واالستكشافي

 .بالغ عن اإلصابة بسرطان الثدي وأثرها على شدة الصدمة النفسيةإلا .7

 .اتجاهات المعلمين نحو اإلدارة المدرسية .8

 .الجسد وتقبل اآلخرلغة  .9

 .طريقتي المناقشة واإللقاء في تدريس موضوعات العلومفاعلية  .10

 . جرائم غسل األموال وانعكاساتها على االقتصاد الوطني والدولي .11
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 أبحاث منشورة :

 أوالً : األبحاث المنفردة

 1996 -مجلة جامعة دمشق  -أثر الصناعة على التلوث البيئي في سورية -1

 1996 -مجلة جامعة دمشق -البيئة على الصحة السكانية  دراسة إحصائية ألثر  -2

 -المركز الديمغرافي  -في عملية التنمية   يودورها التشاركة السورية المرأ واقع -3

 2004 -القاهرة 

 لحساب متوسط بقاء الطالب في كلية االقتصاد بجامعة تشرين المصفوفات استخدام  -4

   2008جامعة القاهرة   -مجلة كليات التجارة   –

التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات ) التحليل العاملي ( في دراسة اتجاهات الطلبة   -5

المنظمة العربية للتربية   -مجلة معهد البحوث والدراسات العربية  -نحو اإلحصاء 

 . 2011القاهرة  -والثقافة والعلوم 

مجلة جامعة تشرين للبحوث  -لعمل اإلداري في جامعة تشرين واقع جودة ا -6

 2011الالذقية  -والدراسات العلمية 

ارات اإلحصاء في التعليم الثانوي التجاري بين المناهج الدراسية ومتطلبات واقع مه -7

سوق العمل ) دراسة ميدانية على العاملين من خريجي التعليم الثانوي التجاري في 

جامعة   –معهد الدراسات التربوية    -المجلة التربوية    -(    2008  –  2004الفترة بين  

 2011القاهرة 

علم الصف درجات طلبة السنة األولى من مدراسة الخصائص اإلحصائية لتوزيعات   -8

معهد الدراسات  -المجلة التربوية  -بتربية دمشق في بعض المقررات الدراسية

 2011جامعة القاهرة   -التربوية 

التعليم ص اإلحصائية لتوزيعات درجات تالميذ الحلقة األولى من مرحلة الخصائ -9

مجلة الباحث   -األساسي ) دراسة إحصائية تحليلية في مدينتي دمشق وريف دمشق   

 2013الجمهورية اليمنية  -جامعة إب -الجامعي 

 

 بحاث بالمشاركة ثانياً : ا

أثر تزويد الطلبة باألهداف السلوكية على تحصيلهم بمقرر الرياضيات واإلحصاء   -1

 ( 2010) مجلة جامعة البعث   -دراسة تجريبية على طلبة الثاني ثانوي التجاري 

 - واقع المفاهيم اإلحصائية في التعليم الثانوي التجاري في القطر العربي السوري  -2

مجلة  -دراسة تحليلية لكتاب الرياضيات واإلحصاء للصف الثاني الثانوي التجاري 

 (  2010 )  جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية

) دراسة اآلثار السلبية للنشاط البشري وانعكاساتها على البيئة في محافظة الالذقية  -3

 ( 2010(األزهر  جامعة -المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة  -إحصائية ( 

دراسة تحليلية لألهداف   -واقع األهداف السلوكية في مناهج التعليم الثانوي التجاري   -4

السلوكية في كتاب الرياضيات واإلحصاء للصف الثاني الثانوي التجاري في 

مجلة جامعة تشرين للبحوث  -(  2010 – 2009الجمهورية العربية السورية ) 

 ) 2011( والدراسات العلمية 

المقارنة بين الطريقتين الخطية والميئينية لمعادلة درجات صورتي اختبار في مادة  -5

مجلة جامعة تشرين   -الرياضيات للصف الرابع من التعليم األساسي في مدينة دمشق  

 (2012  ) 
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معدالت انتشار القلق لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة حماة   -6

 ( 2012 ( جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسيةمجلة  -

القلق الظاهر وعالقته باألفكار الال عقالنية لدى عينة من طلبة الحلقة الثانية في مدينة   -7

 ( 2012 (مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية -حماة 

م األساسي مقياس القدرة العقلية العامة للطفل قبل االلتحاق بالصف األول من التعلي -8

 - دراسة خصائصه السيكومترية على عينة من أطفال الرياض في محافظة دمشق    -

 )2013 (ةي سمجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنف

المقارنة بين طرائق معادلة اختبارات االختيار من متعدد باختالف طرائق التصحيح  -9

 )2013(للعلوم التربوية والنفسيةمجلة جامعة دمشق  -

على عينة    OLSATالمدرسية ) الطبعة الثانية (    لينون للقدرة  -تقنين اختبار أوتيس   -10

 من طالب التعليم األساسي في مدينة حماة.

دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة   -اإلدراكية وعالقتها باتخاذ القرار    السرعة -11

 )2014(مجلة جامعة البعث  -دمشق 

مجلة  -االتزان االنفعالي وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة دمشق  -12

 )2014(جامعة البعث 

دراسة ميدانية باستخدام  -أثر بعض المتغيرات الديموغرافية على نماذج الشخصية  -13

مجلة جامعة تشرين  -قائمة ميلون المعدلة على عينة من طالب جامعة دمشق 

 )2014 (للبحوث والدراسات العلمية

مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية  -حجم العينة وعالقته بقوة االختبار اإلحصائي  -14

 )2014 (النفسية و

دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة   -الذكاء العاطفي وعالقته بمهارة اتخاذ القرار  -15

 -الصف الثاني الثانوي العلمي في المدارس الثانوية الرسمية في محافظة دمشق 

 )2014 (مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية

ولى اسة ميدانية لعينة من نتائج تالمذة الحلقة األدر  -تقدير الثبات للعالمات المدرسية   -16

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  -بالمدارس الرسمية في محافظة دمشق 

 )2014(النفس 

العاطفي وعالقته بمواجهة أحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من طلبة كلية  الذكاء -17

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية   -اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة دمشق 

   2017 -وعلم النفس 

بأنماط التعلق لدى عينة من طلبة كلية التربية بجامعة  الذكاء االنفعالي وعالقته -18

   2017 -تحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس مجلة ا -دمشق

دراسة   -المقياس الموضوعي لرتب هوية األنا المبني وفق نظرية أريكسون ومارشا   -19

 -سيكومترية على عينة مراهقين من مستوى المرحلة الثانوية. مجلة جامعة دمشق 

2017   

ن طلبة كلية التربية بجامعة دمشق الذكاء العاطفي وعالقته بكفاءة الذات لدى عينة م -20

  2018 -مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية  -

الذكاء الشخصي ) الذاتي واالجتماعي ( وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لدى عينة من  -21

 .2018مجلة جامعة البعث  -طلبة كلية التربية بجامعة دمشق 
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 مـقررات قـمت بـتدريسها :

 جامعة دمشق : أوالً 

 كلية االقتصاد  -األساليب الكمية في اإلدارة  -

 كلية اإلعالم  -اإلحصاء اإلعالمي  -

 كلية اآلداب  –اإلحصاء في المكتبات والمعلوماتية  -

 دراسات عليا سنة أولى +  -كلية طب األسنان  -اإلحصاء الحيوي  -

 التربية كلية  -السلوكي واإلحصاء النفسي  -

مدخل  - دبلوم التأهيل التربوي -التقويم القياس و -تدريس العلوم التجارية  طرائق -

 كلية التربية  -إلى رياض األطفال 

 كلية التربية. - دراسات عليا -اإلحصاء المتقدم والحاسوب  -

 باديء اإلحصاء في العلوم السياسية.م -

ً ث  كلية التربية  -: جامعة تشرين  انيا

 التخطيط التربوي   -السلوكي ء النفسي واإلحصا -

 تخطيط الموارد البشرية  إدارة و -اقتصاديات التعليم  -الحاسوب في التربية  -

 إدارة المنظمات التربوية   -

 كلية التربية  –ثالثاً : جامعة البعث 

 -تخطيط الموارد البشرية  إدارة و  -اقتصاديات التعليم    -السلوكي  اإلحصاء النفسي و -

 رياضيات.

 ً  : الجامعة االفتراضية رابعا

 اإلحصاء  مبادئ -القياس والتقويم  -

 ً  ة: الجامعة السورية الدولية الخاص خامسا

 اإلحصاء المتقدم -اإلحصاء االقتصادي  -اإلحصاء  مبادئ -

 ً  جامعة بالد الشام:  سادسا

 القياس والتقويم . -الرياضيات  - اإلحصاء االقتصادي -مدخل إلى علم اإلحصاء  -

 سابعاً : معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ماجستير - اإلحصاء المتقدم -

 السكانية ثامناً : المعهد العالي للدراسات

 ماجستير – اإلحصاء المتقدم -

 ً  األسنان: البورد السوري في طب  تاسعا

 إحصاء حيوي  -
 

 د. رمضان محمد درويش .أ


