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  السيرة الذاتية  
 

 
 
 
 زينب عباس جواد حسون السعدياالسم الرباعي والمقب :  -
  5731ديالى /الخالص/محل وتاريخ الوالدة :  -
  6002تاريخ الحصول عمييا :      دكتوراه الشيادة  :  -
 ئق تدريس المغة االنكميزيةراطالتخصص الدقيق :              طرائق تدريسالتخصص العام : -
 6057تاريخ الحصول عميو :      : استاذ مساعدعمميالمقب ال -
 سنة 52عدد سنوات الخدمة في التعميم العالي :  -
  اليوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعميم العالي : -
 ahmedengineer730@yahoo.comالبريد االلكتروني  :  -
 جامعة بغداد/كمية التربية ابن رشدالجية المانحة لشيادة البكالوريوس:  -
 جامعة بغداد/كمية التربية ابن رشدة المانحة ليادة الماجستير : الجي -
  جامعة بغداد/كمية التربية ابن رشد الجية المانحة لشيادة الدكتوراه : -
اثر تدريس المشتركات ألمفضية والمترادفات في توسيع مفردات عنوان رسالة الماجستير :  -

 يالطمبة.اشراف د.منذر منيل الدليمي ود. شيماء البكر 
تطور تعمم أدوات التعريف لدى ألطمبو العراقيين متعممي المغة االنكميزية كمغة عنوان اطروحة الدكتوراه : -

 أجنبية .إشراف د.منذر منيل الدليمي ود.فاتن الرفاعي
 الوظائف التي شغميا :  -
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 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 تدريسية 1
جامعة ديالى/كمية التربية لمعموم 

 الى االن2001 سنساسنيةاال

2    
 

 الجامعات أو المعاىد التي درس فييا  -
 المالحظات إلى –الفترة من  الجهة ) الجامعة )الكمية (/ المعهد( ت
  الى االن2001 االسنساسنية جامعة ديالى/كمية التربية لمعموم 1
2    
3    
 
 المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا -

 السسنة الدراسية المادة سمالق الكمية الجامعة ت
 2014- 2009 قياس وتقويم المغة االسنكميزية التربية ديالى 1
 2014-2001 سنصوص اسنكميزي العموم التربوية والسنفسية التربية ديالى 2
 الى االن2014 اختبارات المغة االسنكميزية التربية ديالى 3
4      

 
 بتطويرىا  المقررات الدراسية التي قام بتطويرىا أو ساىم -

 السسنة الدراسية المادة القسم الكمية الجامعة ت
 2012 القياس والتقويم المغة االسنكميزية التربية ديالى 1
2      
 عمى الرسائل واالطاريح : اإلشراف -

 السسنة الدراسية عسنوان الرسالة أو االطروحة القسم الكمية الجامعة ت
1      
2      
3      
4      
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 رات والندوات العممية والورش التي شارك فيياالمؤتم -
 

 مكان االسنعقاد العسنوان ت
   سنوع المشاركة 

 السسنة ضورح –بحث 

 2010 بحث كمية التربية لمعموم االسنساسنية  المؤتمر العممي السادس  1
 2015 بحث كمية التربية لمعموم االسنساسنية الثامن المؤتمر العممي 2
لمغة ا ورشة عمل/تدريب مدرسي 3

 2017 القاء محاضرة كمية التربية لمعموم االسنساسنية االسنكميزية

 
 
 
 :  أقامياالدورات التي شارك بيا والتي  -
 

 السسنة مكان االسنعقاد عسنوان الدورة ت
لمصف الثالث دورة لتدريب مدرسي المغة االسنكميزية  1

 2017 كمية التربية لمعموم االسنساسنية المتوسط

لتطوير طرائق تدريس المغة دورة  2
 2015 كمية التربية لمعموم االسنساسنية االسنكميزية

3    
 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميم  -

 السسنة محل السنشر عسنوان البحث ت

1.  
Difficulties faced by Iraqi college 

level students in spelling 
 2009 مجمة الفتح

2.  Errors made by students of college level 
in phrasal verbs 

مجمة كمية االداب 
 2012 جامعة بغداد

3.  
Difficulties faced by Iraqi teachers in 
teaching new English communicative 

syllabuses 
 2012 مجمة ديالى
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4.  
 
 

Difficulties in using methods of 
Alternative Assessment in teaching from  

Iraqi Instructors points of view" 
 2012 مجمة الفتح

5 

Difficulties in the empowerment of EFL 
teachers through professional 

Development a ctivities 
. 

 2015 مجمة ديالى

6 

The relationship between students- 
teachers language anxiety and their oral 

performance 
 

المؤتمر العممي الثامن 
 2015 /جامعة ديالى

 التي قام بالنشر فييا :  ( impact factors)المجالت العالمية ومجالت  -
 السسنة العدد الذي سنشر فيه عسنوان البحث الدولة اسم المجمة ت
1.  Australian journal of 

Basic&applied 
sciences 

 استراليا

Learner 
Autonomy in 

language 
learning:Teacher 

attitude  

2018/April:12(4)
:pages 29-32 2018 

2.       
3.       
 عضوية الييئات العممية المحمية والدولية :  -

 تاريخ االسنتساب دولية –محمية  اسم الهيئة ت
 –مازال عضوًا 

 اسنتهاء العضوية
 المالحظات

1.       
2.       
3.       
4.       

 
 

 أو نشاطات حصل فييا عمى جوائز ) جوائز / شيادات تقديرية / كتب شكر ( تإبداعا -
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حصل عميه ) جوائز /  ما السنشاط أو اإلبداعسنوع  ت
 الجهة الماسنحة شهادات تقديرية / كتب شكر (

عسنوان 
 السسنة السنشاط

تقييم بحوث لممؤتمر العممي لكية التربية   .1
 االساسية

 كتاب شكر
كمية التربية 

 االساسية
قييم  ت

 بحث 
2016 

 رئاسة الجامعة ثالث كتب شكر عضوية المجسنة االمتحاسنية  .2
لجسنة 
 امتحاسنية

2013-
2014-
2016- 

 2018 سنشر بحث العميد كتاب شكر وتقدير سنشر بحث في مجمة عالمية  .3

4.  
دورة تدريبية لمدرسي المغة 

 االسنكميزية 
 2017 دورة مديرية التربية شهادة تقديرية 

 ة :ال يوجد التأليف والترجم -
 ت

 رشسسنة السن رشاسم دار السن عسنوان الكتاب
عددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 الطبعات
 –مسنهجيددددددددددددة 

 غير مسنهجية 
1.       
2.       
3.       
 المغات التي يجيدها :  -

 المالحظات المغة ت
  العربية /االسنكميزية 
   

 مساهمته في خدمة المجتمع : -
 سندوات بحوث ت
   
   

 
 سنشاطات أخرى :  -

 لسنشاطاسم ا سنوع السنشاط ت
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