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 زهراء زيد شفيق العبيدي . -األسم الثالثي واللقب : .1
 .دكتور مدرس  -اللقب العلمي : .2
 zahraa_zaid1979@yahoo.comايميل :  .3
 تدريسية في قسم رياض االطفال . -العنوان الوظيفي : .4
 .  اهدكتور  ، بكالوريوس ، ماجستير -الشهادات التي حصلت عليها : .5
 6 -الدورات التي اشنركت فيها : .6
 11   -البحوث المنجزة : .7
 11  -المؤتمرات التي شاركت فيها :  - 7
 11      -الندوات التي شاركت فيها : -8
 6    -ورش العمل والحلقات النقاشية  :  -9

 ( 17العميد )                       ( 3(              رئيس الجامعة )4من وزير ) -كتب الشكر :-        
 /  -المناصب األدارية التي شغلتها : -11

 الندوات المؤتمرات و  / لجنة امتحانية /  لجنة المعارض / لجنة  قسم الفي األجتماعية اللجنة   -اللجان التي عمل فيها :-11    
 /                                    -عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها : 11
 8   -عدد البحوث التي اشرف عليها للصفوف المنتهية : 12
 /     اطاريح        رسائل         بحوث         كتب   -عدد البحوث والكتب التي تم تقيمها : 13
 : بها : تذكر نشاطات اخرى قام 14

  مشاركة في العمل التطوعي للكلية والقسم ـ  -
 .رض القسم امشاركات في مع -
 .اطفال الروضة (  روضة القسم )تخرجتخرج فلة مشاركات في ح -

 
 
 
 
 
 
 



 
In the name of of Allah the Merciful 

Biography 

 

1. Full Name and title: - Zahra Zaid Shafiq al-Obeidi. 

2. Academic title: - Dr. teacher. 

3. Career Address: - teaching in kindergarten section. 

4. Certificates obtained by: - BA, MA, PhD. 

5. courses Ashenrki where: - 6 

6. Research completed: - 10 

7 - conferences involving: - 10 

8. seminars involving: - 11 

9. Workshops and seminars: - 6 

        -ketb Thanks: - the Minister (4) Rector (3) Dean (17) 

10. Managerial Positions held: - / 

    11-committees, which work in: - Social Committee in Section / Committee Examination / Exhibitions 

Committee / Committee on Conferences and Seminars 

11 The number of messages and Alatarih supervised by: - / 

12 Number of research supervised by the ranks of the ending: - 8 

13 Number of research and books that have been evaluated: - / research thesis written messages 

14. Other activities carried out by: remember: 

- Participate in the volunteer work of the faculty and department 

- Posts in the exhibitions section. 

- Posts in the graduation ceremony kindergarten section (kindergarten) graduated. 

 
 
 


