
 1 

 
 

 :االســــــــــــــــــم
 العنــــــــــــــوان:

 
 
 
 
  

 فــوزیة عبــدهللا زینــل .
  17770033  - 17777111ھاتف :  

 17737292  - 17777311فاكس :  
 مملكة البحرین -28713ص ب : 
 39400500الجوال:   

Fawziazainal@yahoo.com                           

 
 :المؤھالت العلمیة

 
 م2007البحرین  –معھد التنمیة السیاسیة  –علوم سیاسیة  -دبلوم   -

 لبنان   –جامعة القدیس یوسف  -التربیة واإلعالم  -ماجستیر  - 
 م1986الجامعـة األردنیة  –التوجیــھ واإلرشــاد النفسي  –دبلوم عاٍل  - 
 م 1983جامعــة البحــــرین  –غـــة عـــربیــھ وتربیــة ل  -لیســــانس  - 
 

 :الوظائــــــف
 

 م2010- 2009ي بھیئة االذاعة والتلفزیون مستشارة التطویر والتخطیط اإلستراتیج -
 م2009 – 2008مدیرة تلفزیون البحرین  - 
 م 2008 -2007مستشارة التطویر والتخطیط االستراتیجي بھیئة االذاعة والتلفزیون  - 
 م2007- 1993 –مملكة البحرین  –برامج التلفزیون  –رئیس قسم  - 
 م 1993 - 1988 -مراقب بقسـم البرامج بھیئة اإلذاعة والتلفـزیون  - 
منتدبة من وزارة التربیة  -معھد األمل لألطفال –توجیـــھ وإرشاد نفسي  -أخصائیــــة  - 

 م 1988-1984والتعلیم  
 

  اإلنجـــــازات:
 

 
واإلشراف علیھا یة لخدمة مـوظفـي وزارة اإلعـالم سـت أول روضـة فــي وزارة حكـومأس -

 م.2007م و 1991منـذ عــام 
 م 2002وســام الــدولة من الــدرجة الــرابعة  - 
 رئیس مؤتمر اإلعالم والطفل " رؤیة مستقبلیة " نائب  - 

 م 2004المنظم من قبل الجمعیة البحرینیة لتنمیة الطفولة 
م والحصول على 2006خوض التجربة البرلمانیة من خالل الترشح للمجلس النیابي بعام  - 

 أعلى نسبة كامرأة مستقلة لم یؤھلني الوصول للمجلس.
 

  عضویة رسمیة:
 

 
اتحــاد إذاعــات الدول العربیة منذ عام  -نائب أول لرئیس اللجنــة الفرعیــة للبرامج  -

2001  -2007 . 
 وحتى اآلن.   م 2002مملكة البحرین  –الجامعة األھلیة  –رة عضو مجلس إدا - 
  عضـو  لجنة التعلیم والتــدریب بالمجـلس األعلــى للمرأة . - 
 عضو  اللجنة الوطنیة للطفولــة .  - 
 لجنة وضع مسودة قانون حقوق الطفل .  -عضو  - 
ع اإلستراتیجیة ضمن فریق العمل المكلف لبرنامج  " اتخاذ القرار " ولوض  -عضو  - 

 الوطنیة للنھوض بالمرأة البحرینیة.
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عضو اللجنة التنفیذیة بلجنة التعاون بین المجلس األعلى للمرأة والجمعیات واللجان  -
 حتى اآلن. –م 2007النسائیة 

 
األنشطــة االجتماعیــة 

 والتطـــوعیــة :

 
وتھـدف ھذه اللجنة لتمكین المرأة لجمعیة البحرین الخیریـــــة ،  -رئیسة اللجنة النسائیـة  -

 المطلقــة من أجل توفیر حیاة كریمة لھا وألبنائھا. 
نائـب الرئیس الجمعیــة البحــرینیة للشفـــافیة ، والتي تھدف إلى رفع مستــــوى  - 

الشفــافیــة فـــي المؤسسات الحكومیة ومؤسسات المجتمع المــــدني. ومــن أھـم أعمالھا 
 . م2006 – م 2002النیابي  سانتخابات المجل تقریر عــن

 عضو إداري بفریق عمل تنمیة المرأة والطفل  -
 .2006مدیرة اللجنة الثقافیة واالجتماعیة بنادي الرفاع الشرقي   - 
عضـو مجلس إدارة ورئیسة لجنة اإلعـــالم والعالقات العامة بالجمعیــــة البحرینیة   - 

لتي تھــدف إلى تأھیل المعاقین سمعیاً بمنطقة الخلیج ، باإلضافة لتنمیــــــة الطفـــولة ، وا
 إلى عمــــل الـــدراسات والبحـوث المتعلقة باإلعاقة السمعیة .

عضــــــو بمشـــروع مركــز فتــاة المحافظـــة الوسطـــى متعدد األغراض والذي یھدف  - 
 اضي ورفع مستوى الوعي لدیھا.وری يإلى تفعیــل دور المرأة كعضــــو ثقافي واجتماع

عضــــــــو بلجنة األحـــــوال الشخصیــة والتي تھـــدف تأسیس فریق لـــــــدعم  - 
المطلقــــــــات وإنشاء قاعدة بیانات حــول النساء المطلقات والمتضـــــــررات لعنـــف 

 األزواج واالھتمـــــــام حول إصـــدار قانون األحوال الشخصیة . 
 

المؤتمرات 
والمشاركات المحلیة 

 : والخارجیــة

 
 ةمقابلة تلفــزیونیة عبر المحطات التلفزیونیة المحلیة والعربی 50إجراء أكثر من  -

والعالمیة ومحطات اإلذاعة والصحافة حــــول عدة قضایا منھا: ( واقـــــع المـــرأة 
الشفافیة علیھا،ــــــــة ما لھا ومـا البحرینیـــة وتطلعاتھـا المستقبلة المھرجانات العربیــ

 ومكافحـــة الفســـاد بمملكـــة البحرین ).  
إدارة حـــــوالي أكثـــــــر من ثالثین ورشــة ونـــدوة نقاشیة والمشاركة فیھـــا والتـــي  - 

 م . 2001دارت حـــــول مكافحة الفساد 
ً في مھرجان الخلیج لإلنتاج -  اإلذاعي والتلفزیوني مھرجان القاھرة  تمثیل البحرین سنویا

 .مMiptv، Mipcom 1989-2010 والتلفزیون،لإلذاعة 
نائب رئیس لجان التحكیم بمھرجان الخلیج التاسع لإلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني التاسع  - 

 م 2006
یولیو  9-8المشاركة بأجتماع األحزاب الیساریھ واللیبرالیة في الدول العربیة بیروت  - 

 م.2006
عضو لجنة تحكیم لبرامج األطفال والشباب بمھرجان جوائز بنیف التلفزیوني العالمي  - 

 م.2009
كتابة مقال أسبوعي بالصحیفة أخبار الخلیج ومن ثم صحیفة البالد تحت عنوان البحرین  -

 حتى اآلن. -2006التي نرید 
ؤس لجنة تحكیم  م لتر2010شھادة شكر وتقدیر من مھرجان لإلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني  -

 البرامج الوثائقیة بالمھرجان.
درع تقدیر من مھرجان اإلذاعة والتلفزیون األردني األول للمشاركة بلجنة تحكیم البرامج  -

 م.2010الوثائقي و األطفال 
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 مشھادة شكر وتقدیر من مھرجان القاھرة  لإلذاعة والتلفزیون للمشاركة بلجنة تحكی-
 م.2010اإلذاعیة  برامج األطفال

 
 
 
 

 شھــادات التقـــدیــر:
 

شھادة شكر من السفارة الكویتیة على الجھود المبذولة والمساھمة الفعالة لنصرة الكویت  -
 م1991طیلة  فترة احتالل العراق 

شھــــــــــادة للمشاركة الفعالة في إنجاح فعــالیات مھرجان األغنیة العربیة منذ عام   - 
 م .1996

 م 2002ادة للمشاركة الفعالة في انتخابات المجالس البلدیةشھ - 
  

شھادة  شكر من منظمة األمم المتحدة للطفولة الیونسیف لدى الدول العربیة في الخلیج  -
 على الجھود المبذولة لدعم خدمات رعایة األمومة والطفولة .

اج اإلذاعي والتلفزیوني لترؤس شھـــــــــادة مــــن إدارة مھــــــرجان الخلیـــــج لإلنتـــ - 
 .م 2004 -2000أعمال لجان التحكیم 

شھـــــادة من االتحــــــاد العام لنقابات عمال البحرین وذلك بمناسبة الیوم العالمي للعمال  - 
 .م 2004

شھـادة من الجمعیــــة البحرینیـة لتنمیــة الطفولـة للمساھمــة في ورشة عمل بعنوان "  - 
 م". 2004ن تفعیل قانون حقوق الطفــل في البحــریــن أیـن نحن م

شھادة المشاركة قي الملتقى االقلیمي للبرلمانیات والقیادات بدول مجلس التعاون الخلیجي  - 
 م.2006

، تم تكریمي 2006إلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني للمشاركة الفعالة بمھرجان الخلیج التاسع ل - 
 .ون الخلیجتقدیر " من جھاز تلفزی " بدرع

شھادة تقدیر من قطاع الثقافة والتراث الوطني بمناسبة المشاركة المتمیزة في مھرجان  - 
 م.2008التراث السادس عشر 

شھادة تقدیر من المحافظة الوسطى بمناسبة یوم المرأة البحرینیة نظیر الجھود المبذولة  - 
 م.  2008في مجتمع المحافظة 

بنف لجؤائز التلفزیون على المشاركة كعضو تحكیم  شھادة تقدیر من منظمة مھرجان - 
 م.2009لبرامج األطفال والشباب 

درع تقدیر وشكر من صاحب السمو الملكي الشیخ خلیفة بن علي آل خلیفة على الجھود  - 
 م.2009والمساھمة الفعالة في إنحاح مسابقة جائزة اإلبن البار 

مة الفعالة في مھرجان مشوار العمر درع تقدیر من جمعیة الشعر الشعبي على المساھ - 
 م.2009

-  
 

 الــــدورات
 التدریبیــــة 
 والندوات: 

 
اإلجتماعي   شھادة للمشاركة في الحلقة الدراسیة لتطویر سیاسات وبرامج التأھیل    -

 م.1987والمھني للنساء المعوقات في الشرق األوسط 

 م.1989شھادة في " التحفیز والقیادة " جامعة البحرین  - 
 .م 1993شھـــــادة في " الحاســوب المتقــــدم  "  - 
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 م.2000شھادة في " اعداد القیادات اإلعالمیة "  - 
شھادة برنامج تدریبي في " اإلدارة المتقدمة "من المؤسسة العربیة لإلستشارات   - 

 م.2001والتنمیة
المعاملــــة واإلھمال عبر  شھــادة من مــــــــــــؤتمـــر حمایـــة الطفــــــل من ســـوء - 

 م . 2001حمایة األسرة وتعزیز التشـــریعات 
 م.2002شھادة في " قواعد وإجراءات شئون الموظفین الحكومیة  - 
المشاریع التنمویة  شھادة في " إعداد التقاریر الوطنیة لمتابعة المؤتمرات الدولیة و تقییم - 

 م2002" 
البحرین كلیة ادارة  جامعة –اإلدارة العلیا للقیادین  شھادة في " اإلتجاھات الحدیثة في - 

 م.2003األعمال 
شھــادة برنامــــج تـدریبي فـــي" االتجاھات الحدیثـة فــــــــــــي اإلدارة العلیــا  - 

 م. 2004" نللقیادیی
  2004شھـــادة للمشاركة في دورة " اإلدارة الناجحة " من جمعیة اإلداریین البحرینیة  - 
  

شھــادة اللجنــــة الوطنیــــــة فـي الحلقة النقـاشیــة لمتابعة قرارات  قمة التنمیة  -
 م.2004كوبنھاجـــن  –االجتماعیة 

 م.    2004 شھــادة " الطاقــة البشریة الجـزء األول والثاني " المركز الكندي - 
 م.  2004شھادة "  الجرافولوجي " مركز الراشد  - 
عة البحرین كلیة الحقوق في " الجوانب القانونیة للعمل اإلعالمي " شھادة من جام - 

 م.2005
  .م 2005 المجلس األعلى للمرأة -بأحكام القضاء الشرعي" شھـــادة " - 
 م . 2005المـــركز الكندي –شھـــادة " دینامیكیة التكییف العصبــي"  - 
تشاري لرعایة االعمال شھادة  " مھارات االتصال الجماھیري " من المكتب االس - 

 م.2005
شھادة مشاركة في المنتدى الثالث للمواصالت والطرق الخطة الوطنیة للسالمة على   - 

 م.2005الطریق 
" مھارات االتصال الجماھیري" وذلك ضمن برنامج التمكین السیاسي للمرأة شھادة  - 

 . م 2005والمقام بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى للمرآة 
رأة فـــــــي دول مجلس التعاون ـف والتمییــز ضــد المـــــؤتمر العنـــشھــادة "م - 

 منظمة العفو الدولیة. -م 2005الخلیجـي" 
" مھارات إدارة الحمالت االنتخابیة " وذلك ضمن برنامج التمكین السیاسي للمرأة شھادة  - 

 .م  2006للمرأة  والمقام بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى 
جمعیــ���ـة  ریر التنمیـــ���ـة اإلنس���انیة "ـــــ���ـشھــــ���ـادة "الملتقـــ���ـى العربــــ���ـي األول لتق - 

 البحـــرین النسائیة . 
 م.2006المجلس األعلى للمرأة  –شھــادة " مھارات المرأة القیادیة "  - 
 م . 2006واشنطن  –الجامعة األمریكیة  –شھادة  " الدیمقراطیة واالنتخابات "  - 
م. شھادة " تقنیات 2007شھادة " تدریب المتدربین " مركز حریة الصحفیین األردن  - 

 م. 2008الدعوة الى التغییر " تونس 
 -شھادة " التمكین السیاسي للمرأة وتنظیم الحمالت اإلنتخابیة " وزارة الخارجیة  - 

 م2009الوالیات  األمریكیة 
 –" منظمة المرأة العربیة حول قضایا مشاركة المرأة بالبرلماندریب المتدربین ت" شھادة -   
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 .م2010القاھرة
 م.2011شھادة  " تدریب المتدربین حول قانون السیداو" مجلس األعلى للمرأة البحرین    -
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