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الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد :

3

الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص

 :مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

الوظيفــــــه

 :تدريسية

الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد – كلية التربية للبنات – قسم العلوم التربوية والنفسية
الهاتف النقال 07815394339 :
البريد إاللكتروني zena101980@yahoo.com :
zenaziead@gmail.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـ ـة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

كليه التربيه – ابن رشد

2002

الماجستير

بغداد

كليه التربيه للبنات

2005

الدكتوراه

بغداد

كلية التربية – ابن رشد

2019

ثانيا  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

قسم العلوم التربوية والنفسية

طرائق تدريس عامة

2020-2009

2

اللغة العربية -الجغرافية

أسس تربية

2012-2010

ادارة تربوية

2012-2011

3

عربية عامة

2013-2012

5

قسم اللغة العربية

تطبيقات تدريسية

2015-2013

6

قسم اللغة العربية

طرائق تدريس اللغة العربية

2015-2014

4

قسم اللغة العربية
العلوم التربوية والنفسية

ثالثا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
العنوان

ت
1

ندوة بغداد

3

ندوة الوراثة في السلوك االنساني

مكان أنعقادها

السنــة

نوع المشاركة

ندوة ثقافة الطفل في ظل التنشئة االجتماعية

 2010التربية للبنات
 2013التربية للبنات

بحث مشترك
لجنة بحث
(
تحضي/رية

المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربيه

 2014التربيه للبنات

بوسترمنفرد
بحث
حضور)

5

ندوة الذكاء االصطناعي

 2014التربيه للبنات

6

المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية

7

المؤتمر العلمي الدولي المشترك االول خطاب الكراهية  2019جامعة صالح الدين /اربيل
 /االردنية
وأثره في التعايش المجتمعي والسلمين االقليمي والدولي

2
4

 2013التربية للبنات

2015

8

المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

2019

9

المؤتمر الدولي لمعهد الدراسات ااألفروآسيوية

2019

بجامعة السويس باإلسماعيلية

لجنة تحضيرية
لجنة تحضيرية

مركز اللغات الجامعة  /عمان بحث مشترك
بحث مشترك

االمارات العربية المتحدة /دبي بحث مشترك
جامعة قناة السويس

بحث مفرد

رابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
عضو لجنة التطبيقات الدراسية 2019 -2015 -2012

عضو لجنة امتحانيه للدراسات العليا2015 – 2013

اشراف بحوث للدراسات االولية (2019-2011)16
خامسا :كتب الشكر

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

1

كتاب شكر

الجهة المانحة
وزير التعليم العالي

السنة
2013

2

كتاب شكر وقدم لمدة شهر

4

كتاب شكر

3
5
6

7

8

رئيس جامعة بغداد

2013

عميد كليه التربية للبنات

2010

كتاب شكر للجان االمتحانية

رئيس جامعة بغداد

كتاب شكر

عميد الكلية التربية للبنات

2012

وزير الصحة

2019

كتاب شكر ()2

عميد الكلية التربية للبنات

كتاب شكر ()2

عميد جامعة تكريت

كتاب شكر

كت كتاب شكر
9
سادسا :الكتب المؤلفة أو البحوث

2013-2012

2014-2013
2020-2019
2020-2019

عميد كلية التربية األساسية

سنة النشر

أسم الكتاب
1

بحث-تقويم مهارات السؤال في تدريس قواعد اللغه العربية لدى مطبقات كلية

مجلة االستاذ2009-

2

التربية للبنات
بحث-اثر استعمال استراتيجيه التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف

مجلة العلوم النفسية-

3

بحث-اثر اسلوب القصة المبتورة في تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي

مجلة البحوث

4

بحث -صعوبات حفظ النصوص االدبية لدى طلبة صف الرابع االعدادي من

مجلة كلية التربية للبنات

5
6

2013

الصف الخامس االدبي في مادة البالغة

في مادة التعبير التحريري

وجهة نظر المدرسين و الطلبة
بحث -أثر استعمال مهارات التفكير المنظومي في تحصيل مادة البالغة
للمرحلة االعدادية
كتاب-اثر التعلم التعاوني في التحصيل

2014التربوية والنفسية

2014
مجلة االستاذ 2015
دار الفراهيدي للنشر
والتوزيع 2014

7

تقويم اداء طالبات الصف االول متوسط في مهارات القراءة الجهرية

مجلة البحوث التربوية والنفسية
2016 /

8

دور المهارات اللغوية في تعليم اللغة /مهارة االستماع أنموذجا

9

تنمية التفكير االبداعي في الفكر التربوي لدى الطلبة

عمان2015/
 /2014مركز البحوث النفسية
والتربوية

 10مهارات التدريس الصفي الالزمة للطلبة المطبقين في قسم اللغة العربية

/مصر /مجلة الشرق األوسط

 11دور المعلم في خلق أجواء التعايش السلمي

\2020المجلة العربية للعلوم
التربوية النفسية\مصر

 12تقويم أداء المشرف التربوي للغة العربية من وجهه نظر مدرسيها

\2020مجلة االستواء\مصر

\جامعة قناة السويس

