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Membership of local and international organization, associations or 
institutions 

 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- Vice President of the Iraqi Cultural Center for Childhood 

and Puppet Arts. 3-    A member of the Intelligence 

Foundation for Culture, Thought and Arts. 4-    A member 

of the General Union of Writers and Writers of Iraq. 
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Writers and Writers in Iraq. 
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7- Member of an administrative organization in the Art Education 
Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : صيةخالمعلومات الش

 احمد عبداالمير زينب:     االســــــــــــم

 ١٩٧٤/ بغداد/  العراقالتولد : 

 الفنية التربية فلسفة دكتوراهالشهادة: 

 ١6/٩/20١5بتاريخ/  دكتور مدرس:    العلمية المرتبة

 دمى ومسرح طفل مسرح/  لفنية ا التربية فلسفةالتخصص العام والدقيق: 

 / قسم الفنون المسرحية الجميلة الفنون كلية بغداد/ جامعة:     العمل عنوان

 (0٧٩0١٧8٩6٩3) موبايل: 

 zainabb@cofarts.uobaghdad.edu.iq: الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 ١١/٧/١٩٩6 –جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية :بكالوريوس

 ٩/2/20١١– قسمالتربيةالفنية /كليةالفنونالجميلة /جامعةبغداد:ماجستير

 ١6/٩/20١5 – قسمالتربيةالفنية /كليةالفنونالجميلة /جامعةبغداد:دكتوراه

 (٩):    البحوثالمنشورةعدد 

 قع االلكترونية:وصفحات الم
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 : الخبرةالجامعية

 االنالى  –١6/٩/20١5:لجميلة الفنون كلية مدرس/

 االشراف:

 (اليوجد)االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (٤)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ
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 :الماجستير مرحلة

 (.تخصص الرسالة:  التخصصات) ماجستير رسالة(اليوجد):  البحثي اإلشراف

 : مرحلةالدكتوراه

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة(اليوجد):  لبحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

 .(اليوجد): الماجستير رسائل

 .(اليوجد): الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 (اليوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو -

 .الفنية التربية جمعية في ادارية هيئة عضو-

 .الدمى وفنون للطفولة العراقي الثقافي المركز رئيس نائب-

 .والفنون والفكر للثقافة الذكوات مؤسسة في عضو-

 العراق في والكتاب لألدباء العام االتحاد في عضو-

 .العراق بفي والكتا لألدباء العام االتحاد /الطفل ادب نتدىم في عضو-

 .العراق فرع -الثقافي للتبادل العربية االوربية المنظمة في عضو-

 

 

 

 

 

 


