السيرة العلمية و الفنية
 الهام صبحي عبد .
 مواليد– محافظة بغداد – .7391
 بكالوريوس فنون تشكيمية – رسم – كمية الفنون الجميمة – جامعة بغداد عام .7333
 ماجستتتير فنتتون تشتتكيمية – رستتم – كميتتة الفنتتون الجميمتتة – جامعتتة بغتتداد عتتام 5002
عتتن الرستتالة الموستتومة ا التكتتوين الفنتتي فتتي الرستتم اأوربتتي والع ار تتي الحتتديث – د ارستتة
تحميمية ).
 دكتتتوراف فمستتفة – فنتتون تشتتكيمية  -رستتم  -كميتتة الفنتتون الجميمتتة – جامعتتة بغتتداد عتتام
 5072ع تتن اوحروح تتة الموس تتومة ا التااب تتو ب تتين الرس تتم والفوت تتو ار

ف تتي الت تتداوليات

المعاصرة ).
 حصمت عمى الماب العممي ا مدرس ) عام  1022م .
 تدريستتية فتتي ستتم الفنتتون التشتتكيمية  -كميتتة الفنتتون الجميمتتة  -جامعتتة بغتتداد لمد ارستتتين
الصباحية والمسائية لمرحمة البكالوريوس لممواد النظرية والعممية والتحبياية.
 مارر دراسات عميا من عام  5002ولغاية .5077
 مارر المجنة العممية في الاسم.5079
 عضو لجنة امتحانية لعدة سنوات.
 عضو لجنة اورشاد التربوي.
 عضو لجنة تد يق الرسائو واأحاريح الجامعية.
 ا امة ورش عمو لحمبة الفرع.
 حاليا مارر الدراسات العميا في الاسم .5071
 نشرت العديد متن البحتوث ضتمن مجتاو اختصاصتها فتي مجمتة اأكتاديمي كميتة الفنتون
الجميمة – جامعة بغداد  .ومجمة اأستاذ كمية أبن رشتد – جامعتة بغتداد  .ومجمتة كميتة
التربية اأساسية – كمية التربية اأساسية – الجامعة المستنصرية .

 عضو ناابة الفنانين الع ار يين .
 عضو رابحة المبدعين الع ار يين لمفنون الجميمة .
 لها مشاركات وأعماو فنية في العديتد متن المعتار

االمركتز القاتافي الفرنستيا جامعتة

بغداد ا الجامعة المستنصريةا كمية الفنون الجميمة – اعة المعر

الدائم)

 ألاتتت محاض ترة ضتتمن ورشتتة الفنتتون التشتتكيمية فتتي دائ ترة قاافتتة وفنتتون الشتتباب بتتو ازرة
الشت تتباب والرياض ت تتة عم ت تتى مس ت تتاولي دوائ ت تتر القاافت تتة والفن ت تتون ومنتس ت تتبيها ف ت تتي م ت تتديريات
المحافظات ا وحصمت عمى تكريمين من وزير الشباب والرياضة .
 حاصمة عمى عدة كتب شكر وتادير من رئيس جامعة بغداد ومن المساعد اإلداري
لرئيس الجامعة وعميد كمية الفنون الجميمة ومن رئيس سم الفنون التشكيمية بكمية
الفنون الجميمة ومن مدير عام دائرة قاافة وفنون الشباب في و ازرة الشباب والرياضة .

