
  

 سيرة ذاتية    
 

البياتي ماجد عبد الستار عبد الكريم علي  اإلسم   

 استاذ دكتور  اللقب العلمي

 معاون عميد  الوظيفة الحالية

 جامعة ديالى/كلية التربية للبنات  مكان العمل

راقيع  الجنسية  

الوالدة و محل تأريخ   المقدادية/ديالىمحافظة   - ٨/٤/١٩٦٠  

 متزوج  الحالة الزوجية

يالى/المقداديةمحافظة د  عنوان السكن  

 ٠٠٩٦٤٧٨٠٩٧٣٠٩٩٩  رقم الهاتف

 dr.majid@educolfg.uodiyala.edu.iq  البريد اإللكتروني
 

   التحصيل الدراسي

   
 .جامعة بغداد -كلية التربية  / علوم حياةبكالوريوس  •  ١٩٨٢-١٩٧٩
 .جامعة بغداد -كلية التربية /طرائق تدريس العلوم ماجستير  •  ١٩٨٨-١٩٨٦

 .جامعة بغداد -كلية التربية ابن الهيثم /دكتوراه مناهج وطرائق تدريس علوم الحياة  •  ١٩٩٤-١٩٩١
 

   الخبرات العلمية

   
٢٠١٥-٢٠٠٣  

فس التربوي لطلبة الماجستير / قسم طرائق تدريس علم النتدريس مادة مناهج و  •
 جامعة ديالى.-كلية التربية للعلوم الصرفة-علوم الحياة

 جامعة ديالى.-تدريس مادة فلسفة تربوية لطلبة الدكتوراه/ كلية التربية األساسية •  ٢٠١٢-٢٠١٠
 عضو في لجنة اختبار صالحية التدريس/جامعة ديالى. •  ٢٠١٤-٢٠١١

 :لدراسات العلياعلى طلبة ا العلمياإلشراف  •  
١٠ عـــدد  رسائل ماجستير. -  
٢عـــدد  .أطروحة دكتوراه -  

 :لدراسات العلياالمشاركة في لجان مناقشة طلبة ا •  
١٦عـــدد   رسائل ماجستير. -   

٤عـــدد  .أطروحة دكتوراه -  
 
 
 
 



  

   المســـؤوليات

   
 .والتطوير / رئاسة جامعة ديالىمدير قسم البحث  •  ٢٠٠٣

٢٠٠٧-٢٠٠٤  ./ديالىعميد كلية اليرموك الجامعة •  
٢٠٠٨-٢٠٠٧  .مدير قسم التعليم المستمر /رئاسة جامعة ديالى •  

 ./رئاسة جامعة ديالىمدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي •  ٢٠٠٨
٢٠١٣-٢٠١٢  معاون عميد كلية التربية للبنات/جامعة ديالى. •  
٢٠١٤ -٢٠١٣  .تربية للبنات/جامعة ديالىعميد كلية ال •  

 معاون عميد كلية التربية للبنات/جامعة ديالى. •  ٢٠١٥
 

   البحوث و المؤلفات

   
٢٠٠٨  

اثر استخدام استراتيجي التعلم الفردي و التعلم الجمعي في تحصيل طالبات الصف  •
 ديالى.جامعة -األول المتوسط في مادة العلوم/مجلة الفتح

٢٠٠٨  
اثر استخدام طريقة األحداث المتناقضة في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط و  •

 جامعة ديالى.-تفكيرهن العلمي/مجلة الفتح
٢٠١١  

فــي تحصــيل طالبــات الصــف الثالــث المتوســط فــي مــادة   (KWL)اثــر اســتراتيجية  •
 جامعة ديالى.-األحياء/مجلة الفتح

٢٠١١ 
 

ــو  • ــتراتيجي جكس ــر اس ــو (١( اث ــوم   ٢) و جكس ــم عل ــة قس ــات طلب ــة اتجاه ــي تنمي ) ف
جامعـة  -الحياة/كلية التربية في مادة طرائق التدريس/مجلة ديالى للبحوث اإلنسـانية 

 ديالى.
٢٠١٢  

جامعـة ديالى/مجلـة    ييوجهة نظر تدريس منمعوقات استخدام التعليم اإللكتروني  •
 جامعة ديالى.-ديالى

٢٠١٢  
استراتيجية اإلدراك في تنمية المهارات العقليـة و تحصـيل   نشاطات ماثر اسلوبي من  •

 جامعة ديالى.-مادة األحياء لدى طالبات الصف الخامس علمي/مجلة ديالى
٢٠١٢ 

 
فـي التفكيـر اإلبـداعي و     (كـين) اثر منظومة تعليمية مقترحـة وفـق نظريـة (كـين) و      •

جامعـة  -تحصيل المفـاهيم اإلحيائيـة لطـالب الصـف األول المتوسـط/مجلة ديـالى      
 ديالى.

٢٠١٢  
اثر طريقة تمثيل األدوار في تحصـيل تلميـذات الصـف الخـامس اإلبتـدائي و دافعهـن        •

 ديالى. ةجامع-لتعليم العلوم/مجلة ديالى
٢٠١٣  

و استراتيجية (داوسـون) فـي تحصـيل المفـاهيم الصـحيحة و اتخـاذ         (TASC)اثر نموذج •
 جامعة ديالى.-القرارات البايو اخالقية/مجلة ديالى

٢٠١٣  
فاعلية طريقتي الحديقة الفكرية و الشجرة الذهنية في تحصـيل مـادة األحياء/مجلـة     •

 جامعة ديالى.-ديالى
٢٠١٣  

األحياء و تنمية الفكر  الناقـد لـدى    ول في تحصيل مادةفاعلية طريقتي التدوير و الجد •
 جامعة ديالى.-طلبة الصف الخامس/مجلة الفتح

 

   المؤتمرات العلمية

   
 جامعة ديالى. - ول / كلية التربيةالمؤتمر العلمي اال •  
 .جامعة ديالى - ة التربية االساسيةالمؤتمر العلمي / كلي •  
 الكوفة.المؤتمر العلمي لتقويم االداء / جامعة  •  
 .جامعة ديالى - مركز ضمان الجودةالمؤتمر العلمي لتقويم األداء الجامعي /  •  



  

   الدورات التدريبية

   
 دورة الحاسوب المتقدمة / جامعة ديالى. •  
 دورة عن القيادات الجامعية العليا / وزارة التخطيط. •  
 دورة تقويم االداء الجامعي / تركيا. •  
 ألجهزة االتصال الحديثة / جامعة ديالى.دورة تطويرية  •  

 

   كتـب الشكــر

   
 كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس مجلس النواب العراقي. •  
 كتابيّ شكر و تقدير من السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي. •  
 كتابيّ شكر و تقدير من السيد وزير حقوق اإلنسان. •  
 السيد رئيس جهاز  التقويم العلمي.كتاب شكر و تقدير من  •  
 ن السادة رؤساء الجامعات.مب شكر و تقدير اكت ثالثة عشر  •  
 كتابيّ شكر و تقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة. •  
 تسعة كتب شكر و تقدير من السادة عمداء الكليات. •  
 من السيد رئيس فرع نقابة المعلمين/ديالى. كتاب شكر و تقدير •  

 

ـــرىـأخـــــ    

   
 اللغة األم: العربية. •  
 اللغات األخرى: اإلنكليزية. •  
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