
 

 

 

 

 

 

 

 الذاتيه ةالسير
 

 

 

 زينب حازم ابراهيم طه العارف االســــــــــــم   : 

 22/8/1975 تاريخ الميـالد  :

 متزوجةالحالة الزوجية : 

 اثنانعـــــدد األوالد  : 

  مسلمةالديـــــــــــانة   :

 ماجستير علوم تربوية / مناهج وطرائق تدريس –بكلوريوس علوم حاسبات التـخـصــص    : 

 تدريسيةالوظيفــــــه     : 

 ماجستير علوم تربوية / مناهج وطرائق تدريسالدرجة العلمية : 

 مدرس مساعداللقب العلمي :  

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم/ قسم علوم الحاسباتعنوان العمل   : 

    zainabalarif@gmail.com:  البريد إاللكتروني

 المؤهالت العلمية .  -

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 جامعة بغداد

 

 30/6/1997 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 جامعة بغداد الماجستير

 

 19/7/2016 ابن الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة / 

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 التدرج الوظيفي . -

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2014-1997 قسم علوم الحاسبات معيدة 1

 لحد االن 2016 قسم علوم الحاسبات تدريسية 2

3    

 

 التدريس الجامعي . -

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  1

 الهيثم
 لحد االن 2016 جامعة بغداد

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. -

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 

 اسس تربية قسم الحاسبات

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

 2017-2016 نفس النموعلم  قسم الكيمياء 2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  المشروعات البحثية فى -

 التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
تقويم كتاب الحاسوب للصف االول المتوسط وفقاً 

 للتنور التقني ومقترحات تطويره

 مجلة ابحاث الذكاء

 -الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

2016 

2 

الثاني المتوسط وفقاً تقويم كتاب الحاسوب للصف 

 للتنور التقني ومقترحات تطويره

مجلة البحوث التربوية 

 والنفسية

مركز البحوث التربوية 

 جامعة بغداد–والنفسية 

2016 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 

 
Name:  Zainab Hazim Ibrahim Taha Alarif 

Date of Birth: 22/8/1975 

Religion: Muslim 

Martial statues: Married 

No. of children: two 

Specialization:  - Bachelor of Computer Science  

- Master of Educational Sciences / Curricula and Teaching 

Methods 

Position: Teaching 

Scientific Degree:  assistant teacher 

Work Address: College of Education for Pure Sciences / Ibn Al 

Haytham / Department of Computer Science 

E-mail:  :   zainabalarif@gmail.com 

 

 

- Scientific Certification: 

Date College University 
Degree 

science 

30/6/1997 

College of Education 

for Pure Sciences / Ibn 

Al - Haytham 

Baghdad University B.Sc. 

19/7/2016 

College of Education 

for Pure Sciences / Ibn 

Al - Haytham 

Baghdad University 

 

 

M.Sc. 

 

 

 

 

 

 
 

P hoto 
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- Career: 

From -To Workplace Career No. 

1997-2014 
Department of Computer 

Science 

Teaching 

Assistant 
1 

2016 on going 
Department of Computer 

Science 
Teaching 2 

 

- University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2016 on going 

College of Education for Pure Sciences 

/ Ibn Al - Haytham 

Baghdad University 1 

 

- Courses Which You Teach: 

Year Subject Department No. 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Foundations of Education 

Department of Computer 

Science 

1 

2016-2017 Growth Psychology chemistry department 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

Evaluate of the Computer 

Textbook for the First 

Intermediate Stage According to 

the Technological Literacy and a 

Development Suggestions 

Journal of Intelligence 

Research 

Mustansiriya University - 

College of Basic Education 

2016 

2 

 

Evaluate of the Computer 

Textbook for The second 

Intermediate Stage According to 

the Technological Literacy and a 

Development Suggestions 

Journal of Educational and 

Psychological Research 

The Center of Educational 

and Psychological Research 

– Baghdad University 

 

 

 

2016 
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