
 

 البيانات الشخصية:   
 زياد أمحد العبداهلل االسم:

  سوري: الجنسية         متزوج: الحالة االجتماعية  9191-5-22: تاريخ الميالد
  ziadsy@Gmail.com    :البريد  اإللكتروني

 00905395709372: هاتف

 : المؤهالت العلمية

بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر والتبادل بني اجلامعات بية وعلم النفس  دكتوراه يف الرتبية وعلم النفس )ختصص القياس والتقومي واالحصاء يف الرت  -9
  2192 -2192سنة  جامعة القاهرة -املصرية

 2191-2111  جامعة القاهرة -ماجستري يف الرتبية وعلم النفس )ختصص القياس والتقومي واالحصاء يف الرتبية وعلم النفس   -2

  2111-2112      دراسات الرتبوية /جامعة القاهرةمعهد ال -دبلوم خاص يف الرتبية  -2

 2112-2115       كلية الرتبية / جامعة البعث يف سوريا  -دبلوم تاهيل تربوي  -4

 2112-2115     سوريا كلية العلوم / جامعة البعث  -دبلوم دراسات عليا يف املعلوماتية  -5

 2114-2112    العلوم / جامعة البعث سورياكلية   -بكالوريوس يف الرياضيات قسم االنفورماتيك  -2
 الخبرة المهنية

حتى اآلن. 3112أستاذ مساعد في كلية اإللهيات بجامعة أتاتورك / تركيا منذ  -1  
 حىت اآلن. 2192جامعة اتاتورك/تركيا سنة  -مرحلة املاجستري والدكتوراه -حماضر يف كلية اآلداب  -2
 .الذي سيعقد يف استانبول للسوريني التعليمي الدويل رئيس جلنة اإلحصاء التعليمي للمؤمتر  -2
 . 2115-2114 العام الدراسي مدرس جبامعة محص / كلية العلوم يف -4
   م.2112 -2111مدرس يف الثانويات السورية منذ  -5
 

 األبحاث:
 مجهورية مصر العربية –املشاركة يف مؤمتر التعليم والبحث العلمي يف مشروع النهضة العربية / جامعة عني مشس  -9

 السعودية من خالل حبث مت  نشره يف جملة املؤمتر. املشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين للقياس والتقومي يف اململكة العربية -2

 نشره يف جملة املؤمتر متاملشاركة يف املؤمتر السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية من خالل حبث  -2

 .اعداد كتاب بعنوان "القياس والتقومي بني النظريتني التقليدية واحلديثة" ولكن مل يطبع بعدالعمل على  -4
 

 دورات تدريبية ومهارات:
 .معهد الدراسات والبحوث االحصائية / جامعة القاهرة - AMOSباستخدام برنامج  يف حتليل املساراتاملتقدم حصائي التحليل اال -9
 .معهد الدراسات والبحوث االحصائية / جامعة القاهرة - SPSSالتحليل االحصائي املتقدم باستخدام برنامج  -2
 .معهد الدراسات والبحوث االحصائية / جامعة القاهرة - SPSSصائي باستخدام برنامج التحليل االح -2
 .كلية اآلداب  -بينيه للذكاء / جامعة القاهرة -تطبيق وتصميم الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد  -4
/ املؤسسة العربية العداد وتقنني  WINSTEPSحتليل اخلصائص السيكومرتية للمفردات ضمن نظرية االستجابة للمفردة باستخدام برنامج  -5

 .ونشر االختبارات النفسية
 بنسختها االنكليزية. ICDLشهادة قيادة احلاسوب الدولية  -2



 2 

 ,PILOG, WINSTETمن خالل العمل على عدد من الربامج )وتطبيقاهتا    IRTاالهتمام بالنظرية احلديثة يف القياس ) -9

PARSALE وبرامج بناء بنوك األسئلة مثل  FASTTEST 

 : جيدلغة تركية                  جيد  :لغة إنجليزيةاألم                   اللغة    :لغة عربية: تاللغا 

 : المهارات
 ولغة الربجمة باسكال ولغة الربجمة جافاالعمل على مجيع برامج األوفيس والقوتوشوب  -

 
 
 
                              

  

 


