
 

 السيرة الذاتية

 االسم : زينب علي دارا :

 التخصص : التاريخ .

 الوظيفة : تدريسية .

 الدرجة العلمية : مدرس .

 عنوان العمل : كلية التربية / ابن رشد للعلوم اإلنسانية . 

 اوالً :المؤهالت العلمية

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 9191 اآلداب بغداد بكالوريوس 

 7002 تربية البنات بغداد الماجستير

 7092 تربية ابن رشد بغداد  الدكتوراه
 

 ثانيا : التدرج الوظيفي.

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 7001 -9111 تربية ابن رشد مالحظ 9

 7091 -7001 تربية ابن رشد مدرس مساعد 7

 7091 تربية ابن رشد مدرس  1
 

  , الرسائل ( التي اشرف عليها: ثالثا: ) االطاريح

 

 السنة القسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

   اليوجد 9

7    

1    
  

 

 

 



 

 رابعاً : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

 نوع مكان انعقادها السنة العنوان  ت

في قسم اللغة االنكليزية  األولالمؤتمر العلمي  9
 ( ) اللغة االنكليزية في تحديات عصر العولمة

كلية التربية ابن رشد للعلوم   7092/ ايار 1-90
 اإلنسانية 

 

المؤتمر العلمي في قسم التاريخ في كلية  7
تحت عنوان  9/9/7092التربية ابن رشد في 

 ) الفكر التاريخي بين األصالة والمعاصرة 

كلية التربية ابن رشد للعلوم  7092
 اإلنسانية 

 

  بغداد 7092 المؤتمر األول إلصالح التعليم في العراق  1

المؤتمر الرابع الوطني االول لضمان الجودة  4
 في التعليم العالي 

كلية التربية ابن رشد للعلوم  7092-اذار -90
 اإلنسانية 

 

للعمل التطوعي المركز  المؤتمر العلمي االول 2
 الوطني للعمل التطوعي 

  وزارة الشباب والرياضة 7092

 

 خامساً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم . 

 السنة محل النشر اسم البحث  ت

ة في عالتغذية الراج أنماطثر استعمال بعض ا 9
التحصيل واالحتفاظ نحو مادة تاريخ الحضارة 

لدى طالبات الصف الثالث في  اإلسالميةالعربية 
 المعلمات إعدادمعهد 

مجلة العلوم التربوية 
 والنفسية

7001 

اثر استعمال مدخل النظم في التحصيل والدافعية نحو  7
 مادة المناهج وطرائق التدريس

 7099 مجلة األستاذ

 سادساً : كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او شهادة ت

 7092 مركز التنمية للدراسات والتدريب شكر وامتنان 9

 7092 كلية التربية ابن رشد شهادة مشاركة وتقدير 7

 7092 كلية التربية ابن رشد شكر وامتنان  1

 7092 كلية التربية ابن رشد شكر وامتنان 4

 7092 وزارة الشباب والرياضة شكر وتقدير 2
  

 سابعاً : الكتب المؤلفة او المترجمة.

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال يوجد 9

7   

1   
 


