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 -3تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه ،واسم البلد والجامعة:
عام  1975من معهد اإلحصاء االقتصادي بموسكو -االتحاد السوفيتي سابقا

 -4االختصاص الدقيق:
تطبيق الطرائق الرياضية في االقتصاد -إحصاء وبحوث عمليات
 -5الشهادة السابقة للدكتوراه وتواريخها ،ومكان الحصول عليها:
إجازة في الرياضيات البحتة عام  1970من جامعة دمشق

 -6تاريخ التعيين في الجامعة :
تم التعيين في جامعة حلب بتاريخ  -1975/12/24ثم انتقلت إلى جامعة تشرين بتاريخ 1987/9/3

 -7التعاقب الوظيفي األكاديمي :
تــم إيفــادي مباشــرة لصــالح جامعــة حلــب عــام 1970

ثــم عينــت مدرســا فــي جامعــة حلــب بتــاريخ 1975/12/24

عينت استاذا مساعدا في جامعة حلب بتاريخ 1981/5/25ثم عينت استاذا في جامعة حلب بتاريخ 1987/2/22
 -8المهام اإلدارية والعلمية السابقة والحالية ،وتواريخها:
عينت عميدا لكلية االقتصاد بجامعة تشرين من  1987/10/1ولغاية 1997/8/31
كلفت برئاسة قسم اإلحصاء من  1989/9/1ولغاية  ،1992/8/3ثم من  2000/9/1ولغاية 2005/8/31
عينت عميدا لكلية الحقوق بجامعة تشرين من  2005/9/1وحتى 2007/7/30
عينت نائبا لرئيس جامعة تشرين من  2007/8/1ولغاية 2009/8/30
تقاعدت في عام  2014ثم تعاقدت مع الجامعة لمتابعة العمل فيها كالعادة .

 -9اللغات األجنبية ودرجة االتقان:
اللغة اإلنكليزية :وسط
اللغة الروسية :جيد جدا
 -10الخبرة في مجال استعمال الحاسوب ودرجة االتقان والدورات التي اتبعها في هذا المجال:
الخبرة وسط -دورة لغات برمجة -دورة استثمار حاسوب -دورة إكسل -برنامج SPSS
 -11الخبرة في مجال اإلحصاء بما يخدم االختصاص:
جيدة جدا وان اختصاصي هو إحصاء وبرمجة وبحوث عمليات
 -12األبحاث المنشورة في المجالت الحكمة هي:
 -1حول معامل آخر لقياس جودة تمثيل العالقات االرتباطية مجلة جامعة حلب -العدد السابع . 1985
 -2حول طريقة لتبويب المعلومات اإلحصائية -مجلة جامعة حلب -العدد التاسع لعام .1986
 -3مشكالت المؤشرات اإلحصائية غير المقاسة -مجلة التمويل والتجارة -كلية التجارة بجامعة طنطا -العـدد ( )2عـام
. 1994
 -4دراسة الجدوى االقتصادية لنتائج مشروع الدورة الزراعية الثنائية في محطة ديـر الـزور -مجلـة البحـوث الزراعيـة-
اكساد عام 2004
 -5حول قياس األعباء المنزلية التي تتحملها المرأة السـورية -بالمشـاركة -مجلـة جامعـة تشـرين -العـدد ( )3المجلـد
( )27لعام .2005
 -6دراســة قياســية لتطــور مؤشـرات االقتصــاد الكلــي فــي ســوريا ،مجلــة جامعــة تشــرين -العــدد ( )3المجلــد ( )29لعــام
.2007
 -7تقييم جودة التدريس فـي بعـا الجامعـات العربيـة -مجلـة النهضـة -كليـة االقتصـاد بجامعـة القـاهرة العـدد األول-
يناير عام .2012
 -8تقييم جودة التدريس في الجامعة -دراسة ميدانية على كلية االقتصاد بجامعـة تشـرين (بالمشـاركة) -مجلـة جامعـة
تشرين العدد (  ) 1المجلد (  ) 34عام .2010
 -9تقيــيم جــودة النتــائج االمتحانيــة فــي المقــررات باســتخدام التوزيــع التكـراري لهــا (بالمشــاركة) -مجلــة جامعــة تشــرين
العدد ( )1للعام .2016
-10

تقييم جودة التدريس في المقررات من خالل نسب النجاح فيها بالمشـاركة -مجلـة جامعـة تشـرين العـدد ()2

للعام . 2016
-11

Developing Indicators for Assessing Learning Outcomes Quality in syrian
universities- inter. Journal of current Research. vol .2 issue 05 may 2015

 -13األبحاث المقدمة في المؤتمرات العلمية العربية هي:
 -1أســـاليب معالجـــة اإلحصـــاءات الجنائيـــة -المركـــز العربـــي للدراســـات األمنيـــة فـــي الريـــاا -مـــؤتمر اإلحصـــاءات
الجنائية -عام .1992
 -2مشكالت البحث العلمي في البلدان العربية -مؤتمر البحث العلمي بجامعة القاهرة -عام .2000
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 -3حــول اســتراتيجية لتنميــة المـرأة العربيــة مــن النــاحيتين االجتماعيــة واالقتصــادية -مــؤتمر قضــايا الم ـرأة المعاصــرة-
جامعة األزهر -كلية اآلداب -عام . 2001
 -4االسقاطات السكانية في سوريا -مؤتمر السكان في المركز الديموغرافي بالقاهرة -عام 2002
 -5التوزيع الجغرافي للسكان في سوريا -مؤتمر السكان في المركز الديموغرافي بالقاهرة -عام 2003
 -6دور تقانــات المعلومــات واالتصــاالت فــي تمكــين الم ـرأة -مــؤتمر الســكان فــي المركــز الــديموغرافي بالقــاهرة -عــام
2004
 -7استراتيجية االستثمار الزراعي في سوريا -مؤتمر االستثمار في جامعة المنصورة -كلية التجارة -عام 2005
 -8االستثمار الزراعي في المناطق الجافة -مؤتمر االستثمار في دمشق عام 2005
 -9استراتيجية استثمار القوة البشرية في سوريا -مؤتمر المـوارد البشـرية فـي جامعـة المنصـورة -كليـة التجـارة -عـام
2006
-10

دراســة مقارنــة ألنظمــة الدراســة فــي الجامعــات الســورية -مــؤتمر تطــوير المنــاهج فــي جامعــة حلــب -عــام

2007
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تقييم الجودة التعليمية في معاهد العبور العليا في مصر -مؤتمر ضمان الجـودة األول فـي جامعـة الزرقـاء-

عام ( 2012بالمشاركة) .

 -14الدراسات العلمية المقدمة لمراكز البحوث العلمية (بالمشاركة) وهي:
 -1االتجاهات السكانية والتعليم وقوة العمل في سوريا -المكتب المركزي لإلحصاء عام 1993
 -2تعليم المرأة والحالة الزواجية -المكتب المركزي لإلحصاء -عام 2004
 -3تعليم المرأة والصحة اإلنجابية -المكتب المركزي لإلحصاء – عام 2005
 -4عرا العمل -المكتب المركزي لإلحصاء +معهد فافو الهولندي -عام 2006
 -5الشباب والصحة اإلنجابية -المكتب المركزي لإلحصاء -عام 2006
 -6دراســة أس ـواق التفــاح واآلفــاق المحتملــة لتطويرهــا -المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة واألراضــي القاحلــة-
إكساد -عام 2000
 -7دراسـة إنتـاج الحريـر كنشـاط مولـد لـدخل النسـاء الريفيــات (فـي سـورية) -المركـز العربـي للدراسـات -إكسـاد -عــام
2000
 -8دراسة قطاع الحرير وتطـوير إنتاجـف فـي منطقـة عمـل مشـروع التنميـة الزراعيـة فـي المنطقـة السـاحلية والوسـطى-
المركز العربي للدراسات -إكساد -عام 2000
 -9الدراسة االقتصادية واالجتماعية للسكان المحليين في موقع الثليثوات -جيل البشري فـي الباديـة السـورية -لصـالح
المركز العربي للدراسات -إكساد -عام 2003
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توزيع القوى البشرية في البلدان العربية -المركز العربي للدراسات ألمنية في الرياا -عام 1993

 -15األعمال والدراسات المقدمة لصالح الوزارة أو الجامعة:
 -1دراســة تكــاليف تخــرج الطالــب فــي جامعــة تشــرين خــالل الفتــرة ( )2007-1970لصــالح الجامعــة والــوزارة -عــام
 ( 2010بالمشاركة ) .
 -2تحديات البحث العلمي واإلصالح اإلداري وتطوير التعليم العالي -لصالح الجامعة -عام 1994
 -3كيفية حساب سعر الكتاب الجامعي -دراسة خاصة -عام 1995
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 -4قضايا تمويل البحث العلمي وتطويره في الجامعة. 2006 -
 -5دراسة حول تطور الدراسات العليا في سوريا.1996 -
 -6مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي .1995
 -7تطوير الخطط الدراسية لكلية االقتصاد خالل عشر سنوات في المرحلتين األولى والعليا من  1987حتى .1997
 -8تطوير الخطة الدراسية لكلية الحقوق لتتناسب مع المشكالت المعاصرة -عام .2006
 -9تقديم عشرات الدراسات الخاصة واقتراح وصياغة العديد من الق اررات الجامعية خالل الفترة .2011-1987
-10

اإلشـراف علــى عش ـرات الرســائل واالطروحــات الجامعيــة لطــالب الدراســات العليــا (ماجســتير +دكتــوراه) ونشــر

عشرات األبحاث بالمشاركة معهم خالل الفترة .2015-1992
-11

تقييم العديد من الكتب الجامعية وتحكيم عشرات األبحاث العلمية المقدمة إلى مجلة الجامعة للنشر .

 -16الدراسات المقدمة في خدمة المجتمع:
 -1حول سبل وآليات مكافحة الفساد -صحيفة تشرين -العدد  11102تاريخ .2011/5/25
 -2تقرير الخبرة حول مشروع أرشفة رخص البناء في دمشق عام ( 2010بالمشاركة) .
 -3تقرير الخبرة حول مشروع االدخار السكني بالالذقية عام ( 2009بالمشاركة) .
 -4العمل التطوعي (مفاهيمف وأهدافف)  -جمعية تنظيم األسرة -عام .1995
 -5وسائل مكافحة المخدرات والوقاية منها -جمعية تنظيم األسرة -عام .1996
 -6أهمية مساهمة المرأة في اتخاذ الق اررات داخل األسرة وخارجها -جمعية تنظيم األسرة -عام .1996
 -7الخصائص العلمية للنساء المتميزات -ندوة حول النساء المميزات -دمشق عام ( 2004بالمشاركة) .
 -8المسألة السكانية في سورية -جمعية تنظيم األسرة  -عام .1999
 -9النمو السكاني والقوة العاملة والبطالة في سوريا -ندوة علمية في كلية االقتصاد -عام .1992
-10

السكان والحركة السكانية في سوريا -ندوة علمية في كلية االقتصاد -عام . 1993

-11

السكان والتنمية والبيئة -جمعية تنظيم األسرة -عام .1998

-12

بعا المؤشرات السكانية في سوريا -ندوة علمية في كلية االقتصاد -عام .1997

-13

تنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة -ندوة علمية في مشفى األسد الجامعي -عام .1993

-14

حول المصطلحات السكانية المختلفة -ندوة علمية في كلية االقتصاد -عام .2003

-15

حول مؤشرات التنمية الشاملة -ندوة علمية في االقتصاد -عام .2004

-16

مقدمة عن الواقع االقتصادي في سوريا -ندوة علمية في الجامعة -عام . 2007

-17

المالمح الديموغرافية للسكان في سوريا -برنامج التنوع الحيوي -عام . 1995

-18

خارطة المشاريع االستثمارية في محافظة الالذقية -مديرية التخطيط االقليمي -عام .2001

-19

أوراق مختلفة ومقترحات متعددة قدمت إلى اللجنة االقتصادية الخاصة (لجنة  -)18عام .2001

-20

دراسة الجدوى االقتصادية إلقامة فندق سياحي في القرداحة للقطاع الخاص -عام .1993

-21

دراسة الجدوى االقتصادية إلقامة معمل لأللبان في الالذقية -للقطاع الخاص -عام .1999

-22

دور بحوث العمليات في اتخاذ الق اررات -ندوة التخطيط االقليمي في الالذقية -عام .1990

-23

مسألة السكان والتنمية في سوريا -مجلة بناة األجيال -العدد الثالث عام .1995

-24

مالمح مسيرة التنمية االقتصادية في سوريا -مجلة بناة األجيال -العدد األول عام .1997
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-25

طرائف تطور التقويم الميالدي عبر التاريخ -شبكة االنترنيت -عام .2015

-26

كيفية حساب حجم العينة  nمن مجتمع طبيعي  – Nشبكة االنترنيت عام 2014

 -17الكتب الجامعية المؤلفة:
 -1نظرية االرتباط -جامعة حلب .1981
 -2نظرية العينات -جامعة حلب .1982
 -3الرياضيات العالية (بالمشاركة) -جامعة حلب .1983
 -4نظرية االحتماالت (بالمشاركة) -جامعة حلب .1985
 -5االحصاء الرياضي (بالمشاركة) -جامعة حلب .1986
 -6الرياضيات االقتصادية -جامعة تشرين .1988
 -7مبادئ االحصاء -جامعة تشرين .1989
 -8بحوث العمليات -جامعة تشرين .1990
 -9مدخل إلى الرياضيات العالية (بالمشاركة) -جامعة تشرين .1997
-10

مبادئ علم االحصاء -جامعة تشرين .2002

-11

مدخل إلى بحوث العمليات -جامعة تشرين .2003

-12

االحصاء التطبيقي (بالمشاركة) -جامعة تشرين .2004

-13

الرياضيات المالية للتجاريين ( -)2جامعة تشرين التعليم المفتوح.2004 -

-14

أسس نظرية االحتماالت (بالمشاركة) -جامعة تشرين عام .2006

-15

الرياضيات المالية ( -)2جامعة تشرين.2007 -

-16

أسس بحوث العمليات (بالمشاركة) -جامعة تشرين -عام .2014

-17

تحليل البيانات السكانية -جامعة تشرين -قيد النشر .

-18

مناهج وأساليب البحث العلمي -جامعة تشرين -قيد النشر.

 -18الكتب المترجمة:
 -1المشكالت السكانية لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية (بالمشاركة) -لصالح مركز الدراسات السكانية فـي جـامع
حلب.1979 -
 -2استخدام الطرائق الرياضية في عمليات التنقيب الجيولوجي -لصالح مؤسسة المشاريع الكبرى -عام .1978
 -3النماذج الرياضية لنظرية إعادة االنتاج -قيد النشر .
 -19الخبرات التدريسية والمقررات التي قمت وأقوم بتدريسها:
 -1نظرية االرتباط في جامعة حلب والجزائر 1984-82/1979-75
 -2نظرية العينات في جامعتي حلب والجزائر 1984-82/1979-75
 -3الرياضيات العالية في جامعتي حلب ،تشرين 1992-87/1997-96/1978-75
 -4نظرية االحتماالت في جامعات الجزائر وحلب وتشرين 1994-92/1987-84/1984-79
 -5اإلحصاء الرياضي في جامعات الجزائر وحلب وتشرين 1994-92/1987-84/1984-79
 -6مبادئ االحصاء في جامعات الج ازئر وحلب وتشرين 1994-87/1987-84/1984-79
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 -7بحوث العمليات في جامعات الجزائر وحلب وتشرين 1994-92/1987-84/1984-79
 -8الرياضيات االقتصادية في جامعة تشرين 1989-1988
 -9مناهج البحث العلمي /دبلوم في جامعة تشرين 2006-1995
-10

الطرق الرياضية في االقتصاد في جامعة حلب /دبلوم 1986-1985

-11

الطرق الرياضية في السكان في جامعة حلب /دبلوم 1991-1998

-12

االحتماالت واإلحصاء الرياضي في جامعة حلب /دبلوم 1991-1998

-13

تحليل البيانات السكانية في جامعة حلب /دبلوم 2005-2000

-14

تصميم وتنفيذ البحوث العلمية في المركز العربي للدراسات األمنية بالرياا 1993-92

-15

الرياضيات المالية للتجاريين في التعليم المفتوح -جامعة تشرين 2006-2001

-16

نظرية االحتماالت في جامعة تشرين 2006-2005

-17

االحصاء الرياضي في جامعة تشرين 2006-2005

-18

االحصاء التطبيقي في جامعة تشرين 2006-2004

-19

مبادئ علم االحصاء في جامعة تشرين 2005-2003

-20

تحليل البيانات السكانية /دبلوم في جامعة حلب 2005-2000

-21

بحوث العمليات في جامعة تشرين 2016-2011

-22

االحصاء الرياضي في جامعة تشرين من 2016-2011

-23

منهجية البحث العلمي في جامعة تشرين من 2016-2011

 -20المجالس واللجان التي شاركت كعضو بها:
مجلــس التعلــيم العــالي ( - )2009-2007مجلــس الجامعــة ( – )2007-1987مجلــس كليــة االقتصــاد (-1987
 – )1997مجلــس كليــة الحقــوق ( – )2007-2005لجنــة الجــودة واالعتماديــة فــي الجامعــة -لجنــة الموازنــة فــي
الوزارة -وحدة الدراسات االقتصادية في الكلية -عضو اللجنة العلمية في مؤتمر ضمان الجودة العربي .

 -21المهام العلمية والبحثية والزيارات:
مهمة بحث علمـي إلـى مصـر عـام  -1994زيارتـان إلـى السـعودية عـامي  – 1992-1991مهمـة بحـث علمـي إلـى
مصر عام 2010

 -22اإلش ارف على الرسائل العلمية ( ماجستير +دكتوراه):
لقــد أشــرفت خــالل الفتــرة  2015-1992علــى العشـرات مــن رســائل الماجســتير وأطروحــات الــدكتوراه لطــالب الدراســات
العليــا فــي االختصاصــات المتعلقــة باإلحصــاء وبالســكان والتنميــة ،وســاهمت مــع هـؤالء الطــالب بنشــر عشـرات األبحــاث
الميدانية عن أبحاثهم في مجـالت علميـة محكمـة داخليـة وخارجيـة  .كمـا شـاركت فـي لجـان الحكـم علـى عشـرات أخـرى
منها .كما قمت بتقييم العديـد مـن الكتـب الجامعيـة وتحكـيم العشـرات مـن األبحـاث العلميـة المقدمـة للنشـر فـي المجـالت
المحلية والعربية .

 -23المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت بها بأبحاث علمية:
مـــؤتمر البحـــث العلمـــي فـــي القـــاهرة -مـــؤتمرات الســـكان والتنميـــة فـــي مركـــز الـــديموغرافيا -مـــؤتمر االســـتثمارات فـــي
المنصــورة -مــؤتمر الم ـوارد البشــرية فــي المنصــورة -مــؤتمر اإلحصــاءات الجنائيــة ( فــي الســعودية) -مــؤتمر تشــجيع
االستثمار ( في دمشق ) -مؤتمر تطوير المناهج في جامعة حلب .
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 -24الدورات التدريبية التي اتبعها ،وتواريخها:
اتبعت دورة تحسين اللغة اإلنكليزية عام  -2005دورة اكسل عام 2006

 -25اإلعارة واالستيداع:
كنت في إعارة إلى جامعة الجزائر لمدة أربع سنوات من  - 1984-1979قمت بزيارتين للسعودية إلى المركز العربـي
للدراســات األمنيــة فــي الريــاا ( أكاديميــة نــايف حاليــا ) خــالل عــامي  – 1993-1992كمــا قمــت بزيــارة إلــى جامعــة
صنعاء لمدة شهر خالل عام . 1999

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

عميد كلية االقتصاد في جامعة تشرين

الدكتور رضوان دندة

الدكتور علي ميا
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