
 

 

  

  ( السيرة الذاتية) 
 

 
 زينب عبدهللا محمد . م 

 
  مغٌض  زٌنب عبدهللا محمد:االسم الرباعً  -

 1968/ثؼمٕثخ /  دٚبنٗ :تبسٚخ انٕالدح  -

     11/10/2005:  ػهٛٓب   تبسٚخ انحصٕل                    انًبجستٛش: انشٓبدح  -

                                                  ػهى االجتًبع : انتخصض انؼبو  -

  ػهى االجتًبع انتشثٕ٘:    انتخصض انذلٛك  -

 24/12/2009/ انهمت :        تبسٚخ انحصٕل ػهّٛ يذسط انهمت انؼهًٙ 

 :ػذد سُٕاد انخذيخ فٙ انتؼهٛى انؼبنٙ  -

  سُخ تمشثٛب 11 :ػذد سُٕاد انخذيخ خبسج انتؼهٛى انؼبنٙ  -

 rosamandla@yahoo.com :انجشٚذ االنكتشَٔٙ  -

 فشع انخذيخ االجتًبػٛخ/لسى ػهى االجتًبع / جبيؼخ ثغذاد كهٛخ االداة :انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انجكهٕسٕٚط  -

 لسى ػهى االجتًبع / جبيؼخ ثغذاد كهٛخ االداة :انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انًبجستٛش  -

  حبنٛب طبنجخ دكتٕساِ :انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انذكتٕساِ  -

. دساسخ يٛذاَٛخ فٙ يذُٚخ ثؼمٕثخ / دٔس انجٛئخ انًذسسٛخ فٙ سهٕن انؼُف :ػُٕاٌ دساسخ انًبجستٛش 

-  
  االثبس االجتًبػٛخ نؼًبنخ انُسبء فٙ انمطبع غٛش انحكٕيٙ:ػُٕاٌ سسبنخ انذكتٕساِ  -

 :          انٕظبئف انتٙ شغهٓب  -

 
 انٗ– انفتشح يٍ  يكبٌ انؼًم انٕظٛفخ د

    

    

    

    

    

    
 
 

 

 



 

: الجامعات او المعاهد التً درس فٌها  -

 يالحظبد انٗ– انفتشح يٍ  (انًؼٓذ /(انكهٛخ)انجبيؼخ )انجٓخ  د

  2003_ 2000 معهد المعلمٌن المركزي  

  2012_ 2005 كلٌة التربٌة _جامعة بابل  

    

 
: المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها  -

 انسُخ انذساسٛخ انًبدح انمسى انكهٛخ انًمشاساد د
علم النفس  اللغة العربٌة التربٌة علم النفس التربوي  1

 التربوي
2005-2006 

 2006_2005 اسس تربٌة اللغة العربٌة اتربٌة اسس تربٌة  2
علم النفس  علم النفس التربٌة علم النفس االجتماعً  3

 االجتماعً
2006_2012 

علم االجتماع  علم النفس التربٌة علم االجتماع التربوي  4
 التربوي

2006_2012 

 2010_2009 حقوق انسان علم النفس التربٌة حفوق انسان  5
 2007_2005 ادارة تربوٌة اللغة العربٌة التربٌة ادارة تربوٌة  6
القانون والعلوم  علم االجتماع السٌاسً 7

 السٌاسٌة
علم االجتماع  علوم سٌاسٌة

 السٌاسً
2012_2013 

 
: المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 انسُخ انذساسٛخ انًبدح انمسى انكهٛخ انجبيؼخ د
علم االجتماع  علم النفس التربٌة جامعة بابل  1

 التربوي
2007_2008 

      

      

      

 
: االشراف على الرسائل و االطارٌح  -

ػُٕاٌ انشسبنخ أ  انمسى انكهٛخ انجبيؼخ د

 االطشٔحخ
 انسُخ انذساسٛخ

      

      

      

      

 
: المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها  -

ثحث )َٕع انًشبسكخ  يكبٌ االَؼمبد انؼُٕاٌ د

 (حضٕس – 
 انسُخ

كلٌات )المؤتمرالعلمً االول  1
التربٌة تعكس نمط ومالمح 

شخصٌة االنسان العراقً الجدٌد 
 وتكشف تطلعاته 

ابن _جامعة بابل كلٌة التربٌة
 حٌان

 2010نٌسان  بحث



الدور )المؤتمر العلمً الثانً  2
المتغٌر للتربٌة والتعلٌم فً مجتمع 

 الغد

صفً _كلٌة التربٌة _جامعة بابل
 الدٌن الحلً

 2011نٌسان  بحث

صفً _كلٌة التربٌة_جامعة بابل  المؤتمر العلمً الثالث 3
 الدٌن الحلً

 2011_2010 بحث

التداخل بٌن مفهومً االرهاب  4
 وحقوق االنسان

 2013_2012 عضو لجنة علمٌة كلٌة القانون_جامعة دٌالى

 
 

: الدورات التً شارك بها والتً اقامها  -

 انسُخ يكبٌ االَؼمبد ػُٕاٌ انذٔسح د
 2007 جامعة بابل دورة طرائق التدرٌس  1
دورة تطوٌرٌة فً مادة حقوق االنسان لتدرٌسً مادة  2

 حقوق االنسان
 2009 جامعة بابل

 2008 جامعة بابل دورة تدرٌبٌة لمشرفً االقسام الداخلٌة  3
 2010 جامعة بابل دورة خاصة بالمرأة  

 
: المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم  -

 انسُخ يحم انُشش ػُٕاٌ انجحث د
انًشكالد انتٙ ٕٚاجٓٓب انًٓجشٌٔ -  1

. االسجبة ٔانًؼبنجبد /فٙ انؼشاق 

 

ثبثم ػذدخبص ثبل /يُشٕس فٙ يجهخ كهٛخ انتشثٛخ 

  التربٌةيؤتًش انؼهًٙ انثبَٙ نكهٛخ
 2008أراس 

االسبٚت انتٙ تستخذيٓب االسشح فٙ -  2

تُشئخ اثُبءْب ػُذ اختٛبس انمُٕاد 

. انفضبئٛخ 

 

كذلك منشور 1476يُشٕس فٙ جشٚذح انًذٖ انؼذد 
فً مجلة العلوم االنسانٌة تصدر عن كلٌة التربٌة 

صفً الدٌن الحلً جامعة بابل عدد خاص 
 2010بالمؤتمر العلمً الثانً نٌسان 

 2010َٛسبٌ 8

3  .

/ انٓبتف انُمبل ٔيشكالد انشجبة - 3

. دساسخ يٛذاَٛخ فٙ يذُٚخ ثبثم 

 

فً مجلة العلوم االنسانٌة تصدر عن كلٌة التربٌة 
 2011نٌسان -صفً الدٌن الحلً جامعة بابل 

 2011َٛسبٌ 8

 بحث غٌر منشور  الدٌمقراطٌة والمجتمع العراقً و 4
5 
 
: التً قام بنشرها  (impact factors)المجالت العالمٌة ومجالت  -

 انسُخ انؼذد انز٘ َشش فّٛ ػُٕاٌ انجحث انذٔنخ اسى انًجهخ د
      

      

      

      

      

      

      

 
: عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  -

 يالحظبد /يبصال ػضٕا  تبسٚخ االَتسبة دٔنٛخ/يحهٛخ اسى انٓٛئخ د



 اَتٓبء انؼضٕٚخ
      

      

      

      

 
 : (كتب شكر / شهادات تقدٌرٌة /جوائز )ابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

يب حصم ػهّٛ  َٕع االثذاع أ انُشبط د

شٓبدح /جبئضح)

كتبة /تمذٚشٚخ

 (شكش

 انسُخ ػُٕاٌ انُشبط أ االثذاع انجٓخ انًبَحخ

بحث فائز على مستوى  1
 الكلٌة 

شهادة تقدٌرٌة 
 وشكر

 االسب نٛت –بحث بعنوان  رئٌس الجامعة 

انتٙ تستخذيٓب االسشح فٙ 

تُشئخ اثُبءْب ػُذ اختٛبس 

. انمُٕاد انفضبئٛخ 

 

2008 

انٓبتف انُمبل ٔيشكالد -  رئٌس الجامعة شهادة تقدٌرٌة  بحث مشارك   2

 انشجبة
2009 

 2008  رئٌس الجامعة  شكر  القاء محاضرة  3

الطالق لدى صغار  رئٌس الجامعة شهادة تقدٌرٌة بحث مشارك 4
 السن 

2011 

/ 5/8 فً 1434  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر   
2008 

فً 1383  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر   
3/5/2009 

فً 3482  رئٌس الجامعة  شكر وتقدٌر  
19/9/2008 

 
: التألٌف والترجمة  -

  غٛش يُٓجٛخ/يُٓجٛخ  ػذد انطجؼبد سُخ انُشش اسى داس انُشش ػُٕاٌ انكتبة د

      

      

      

      

 
: اللغات التً ٌجٌدها  -

 االَكهٛضٚخ

2- 

1-  

 :يسبًْبد فٙ خذيخ انًجتًغ  -

1-  
2-  



        ـ َشبطبد اخشٖ
1-  

2-  
 


