
 السيرة العلمية والذاتية 

 ))السيرة الذاتية(( 

 اواًل : المعلومات الشخصية : 

 رباعي واللقب : زينة طه حسون عبد القادر العبيدي لاالسم ا

 1976 محل وتاريخ الوالدة : موصل 

  عنوان السكن الحالي : موصل حي الشرطة 

   الحالة االجتماعية : متزوجة  

 2عدد االوالد : 

 23/9/2013 المرتبة العلمية الحالية وتاريخ الحصول عليها : استاذ مساعد  

 مكان العمل : جامعة الموصل / كلية التربية االساسية 

 الجنسية : عراقية  

 البريد االلكتروني : اليوجد 

 ))السيرة العلمية(( 

 اواًل : المؤهالت االكاديمية : 

 البلد  الجامعة  الكلية  سنة التخرج  الشهادة ت
 العراق  الموصل التربية االساسية  1998- 1997 البكالوريوس 1
 العراق  الموصل التربية االساسية  2004 الماجستير  2
 

 



 ثانيًا : الخبرة االكاديمية والتدريسية : 

 ومستمرة في العمل .  2004* تدريسية / كلية التربية االساسية / جامعة الموصل من 

البحوث المنجزة ضمن اختصاص طرائق تدريس اللغة العربية في مجالت علمية مختلفة  * نشر مجموعة من  
. 

 * االشراف على بحوث التخرج والماجستير لطالبات قسم رياض االطفال . 

 * مناقشة العديد من بحوث البكالوريوس والماجستير.

 في الكلية وقسم رياض االطفال.* المشاركة في العديد من ورش العمل  

طرائق    -طرائق تدريس تخصصية قسم رياض االطفال  -منهج البحث التربوي    –)احصاء تربوي المواد  يس  تدر *  
  – صعوبات التعلم لدى طفل الروضة    - القياس والتقويم التربوي    – تدريس التربية االسالمية الدراسات العليا  

 صعوبات التعلم عند بطيئ التعلم(  –لغة االشارة   –طرق تعليم القراءة 

 ًا : الخبرة االدارية : ثالث

إلى  –من  الجهة التي عمل فيها  عنوان الوظيفة   

 ولحد اآلن 13/4/2004من جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( تدريسية 

 27/6/2004ولغاية  27/9/2003من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( سكرتارية لجنة الترقيات العلمية 

 27/6/2004ولغاية  27/9/2003من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( كلية المعلمين سكرتارية مجلة ابحاث 

 2012ولغاية    2008من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( عضو اللجنة االمتحانية في القسم

 اآلنولحد  21/10/2012من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( عضو لجنة التدقيق في القسم 

 2014ولغاية   2010من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( عضو لجنة التطبيق في الكلية 

 ولحد االن 2018من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( عضو لجنة الدراسات العليا

 ولحد االن 2017من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( عضو اللجنة العلمية في القسم

 2018ولغاية  2017من  جامعة الموصل  - ) التربية األساسية( جنة التعليم المستمر في القسمعضو ل

 



 رابعًا : البحوث العلمية  )المنشورة وغير المنشورة(:

فاعلية الطريقتين الصوتية والتوليفية في المحصول اللفظي واالداء التعبيري لدى تلميذات الصف االول االبتدائي   (1
 مشترك   2006/ 20/ المجلد   79نينوى بالعراق )مستل من رسالة الماجستير( / المجلة التربوية العدد بمحافظة  

  13اثر استخدام االلعاب اللغوية في الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية / مجلة التربية والعلم المجلد   (2
 مشترك 2006/ 4العدد  /

ة العربية ومدرساتها في المرحلة االعدادية /مجلة ابحاث كلية التربية  تقويم مهارات االستجواب لدى مدرسي اللغ (3
 مشترك 2006/ 3/ العدد  3االساسية /المجلد  

الطرائق التدريسية الشائعة لدى تدريسي اللغة العربية في االقسام المتناظرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض  (4
 منفرد 2007/ 2/العدد 4لد المتغيرات مجلة ابحاث كلية التربية االساسية/المج

اسباب احجام طالبات كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل عن االلتحاق بقسم رياض االطفال من وجهة   (5
 مشترك 2006/ 4/ العدد  2مجلة ابحاث كلية التربية االساسية /المجلد  نظرهن/

مجلة ابحاث كلية التربية    مهنة التعليم/دور التربية العملية في تنمية اتجاهات طالبات قسم رياض االطفال نحو   (6
 منفرد 2009/ وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث/ 4االساسية /المجلد  

وقائع    اثر استراتيجية النمذجة المعرفية في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى تالميذ الصف الخامس االساسي/ (7
 مشترك  2012األساسية / المؤتمر السنوي الخامس )الوطني األول( لكلية التربية 

اثر استراتيجية لعب الدور في اكساب تلميذات الصف الخامس االبتدائي المفاهيم النحوية واستبقائها لديهن/   (8
 مشترك  2013( شباط2( العدد)20المجلد)  مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية/

عي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات التفكير االبدا (9
 منفرد  4/2013/العدد12مجلة أبحاث كلية التربية األساسية/المجلد  وميلهم نحو مادة القراءة العربية/

مناهجه(/وقائع المؤتمر السنوي الخامس )الوطني األول( لكلية التربية  -اهدافه -التعليم االساسي )فلسفته (10
 )مشترك( 2012األساسية

اثر نموذج التمثيالت المعرفية لدى برونر في اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات   (11

   2018( / 3( / العدد) 21/ المجلد)   الثاني المتوسط/ مجلة التربية والعلمالصف 



ة التدريسية  تقويم تجربة القبول الموازي في كلية التربية االساسية جامعة الموصل من منظور اعضاء الهيئ (12

 مشترك   2019( الطبعة االولى /1( / العدد )20مجلة جرش للبحوث والدراسات / المجلد ) /

اثر نموذج برونر االستقبالي في اكتساب المفاهيم اللغوية لدى اطفال الروضة / مجلة ابحاث كلية التربية   (13

   2019 ايلول( / 4( / العدد )15االساسية / المجلد )

اثر نموذج برونر االستقبالي في تنمية السلوك االجتماعي لدى اطفال الروضة / بحث مقبول للنشر في مجلة   (14

 مشترك   16/9/2019في   210اداب الرافدين / كلية االداب / جامعة الموصل / بموجب الكتاب المرقم  

 

 سابعًا : التشكرات والتقدير : 

 عدد من كتب الشكر والتقدير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriclum Vitae 

(CV) 



First: Personal information 

Name and Title : Zeina Taha Hasoon Abdul qadir Al-Obaidi 

Place and Date of birth : Mosul- 1976 

Current address : Mosul – Al-shurta quartery 

Marital status : Married  

No. of Children : 2  

Current academic state and its date : Assistant Professor 23/9/2013 

Work : Mosul University / College of Basic Education . 

Nationality : Iraqi  

 

Academic 

First : Academic qualifications  

Bachelor 1997-1998/ Basic education college Mosul 

M.A. 2004 Basic education college Mosul 

Second : Academic and Teaching expertise  

-Lecturer / college of Basic Education / University of Mosul since 2004 until now. 

-Published numerous researches in Arabic Language Methodologies in various  

magazines . 

-Supervising many Bsc and M.A. Theses in Kindergarten department . 

- Debating many Bsc and M.A.Theses  

- Participating  in many workshops of the department and College . 

- Teaching : Eduational statistics – Principles of educational research – Specialized 

Methodologies of kindergarten dept-Islamic education methodologies for M.Ed. 

candidates . Educational measurement and evaluation .Learning difficulties for 

kindergarten child . Reading methodologies sign language . Learning difficulties for 

slow learners. 

Third : Management expertise  



Lecturer :college of Basic education / Mosul University  from 13/4/2004 until now 

Secretary of Academic Promotions committee –college of basic education from 

27/9/2003 until 27/6/2004  

Secretary of  teachers college research magazine college of Basic education – Mosul 

University from 27/9/2003 until 27/6/2004 

Member of examining committee at the department college of Basic education – 

Mosul University from 2008 until 2012 

Member of  checking committee at the department college of Basic education – 

Mosul University from 21/10/2012 until now. 

Member of  Application  committee at the department college of Basic education – 

Mosul University from 2010 until 2015 

Member of  post graduate studies committee at the  from 2018 until now . 

Member of scientific committee at the department college of Basic education – 

Mosul University from 2017 until now. 

Member of continuous learning  committee at the department college of Basic 

education – Mosul University from 2017 until 2018 

Fourth: Academic researches (Published and unpublished ) 

1- Effeciency of vocal and compository ways in vocal outcome and expressing 

performance for first intermediate female pupils in Nineveh / Iraq (derived from 

M.A. Thesis).Educational magazine . No.79, vol. 20/ 2006 (joint)  

2- Effect of Linguistic games in reading comprehension for primary stage pupils / 

Education and science magazine Vol.13. No.4 2006 (joint) 

3- Evaluating interregation skills for Arabic Language teachers in secondary stage/ 

Magazine of college of Basic education researches /vol.3 No.3 /2006 (joint) 

4- Common methodologies for Arabic language teachers in equivalent departments in 

Mosul university and its relation with some variables college of basic education 

Vol.4, No.2 , 2007 (single) 

5- The reason of rejection for basic education college female Students/mosul 

university to enroll in  Kindergarden Department from their Point of 

view.Vol.2,No.4.2006(joint) 

6- Role of practical education in developing the trends of kindergarten female 

students towards teaching /researches of college of basic education /Vol.4 .one 

cademic conference 2009 (single)annual a rdof the researches of the 3 



7- The effect of  knowledge  Modeling on Developing Some Linguistic Skills for the 

National) of college  stannual academic comference (1 th/5Pupils of Fifth Basic Class

of basic education 2012 (joint) 

8-  The effect of role play strategy on the acquisition and retention of fifth primary 

class pupils the linguistic concepts/tikrit university magazine for humanities 

Vol.20/ No.2/February 2013 (joint) 

9- The Effect of cross- Teaching Strategy on Developing Some  Creative Thinking 

Skills of Sixth Primary Pupils and their trend tow ard  Arabic Reading college 

of basic education magazine .Vol.12/No.4 2012 (single) 

10- annual  thmethods).A research at the 5 –aims  –Basic teaching (philosophy 

national )of basic education (joint) stconference (1 

11-  The effect of knowledge representations of Bruner on Acquisition of 

linguistic  concepts and developing learning processes for second intermediate 

female pupils. education and learning magazine /Vol.21/No.3 2018(single) 

12-  Evaluating parallel admission experience at Basic Education college /mosul 

University from the perspective of staff / jarash magazine for research and studies 

edition 2019 (joint) stvol.20/No.1 /1 

13- The effect of receptive bruner model on the acquisition of linguistic concepts for 

kindergarten dept. researches of college of basic educationmagazine Vol.15 .No.4 

2019  

14-  The effect of receptive bruner model on developing social behaviour for kindergar 

ten dept. Yet to be published research at adab al-rafidain magazine / college of arts/ 

mosul university due to the acceptance No.210 on 16/9/2019 (joint) 

 

Seventh: books of thanks and gratitude : A number of thanks and gratitude books . 

 


