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 العلمية والفنيةالسيرة 
 

 .  االسم الرباعي : زينب صبحي عبد حسين ، من مواليد بغداد .ٔ

العيز  عميى  فيي الحقيا الموسييقيتعّممت و لدراسة في مدرسة الموسيقى والباليو / القسم الغربي التحقت با .ٕ
الكبير  ابتسيام كميا سياىمت بتعميمييا تيقيتيا .  الروس والينگار تدريسيينال ي عدد منيد بينآلة الكمان 

 صبحي عازفة الكمان في االوركسترا السيمفونية العراقية .
 /كميييية الفنيييون ال ميمييية بالفنيييون الموسييييقية  البكيييالوريوس فيييي العميييوم الموسييييقية مييينعميييى تييييادة  حاصيييمة .ٖ

 . عالي  يد  دًا  بتقديروكانت األولى عمى القسم ألربع سنوات متتالية و م ٜٜٙٔفي عام  امعة بغداد 
ون ال ميمية / يكميية الفنيبة يعمى تييادة الما سيتير فيي العميوم الموسييقية مين قسيم الفنيون الموسيقيي حاصمة .ٗ

 عالي .وبتقدير  يد  دًا م ٖٕٓٓفي عام  امعة بغداد 

ون ال ميمية يكمية الفنيبة يالموسيقية من قسم الفنون الموسيقي فنونالفمسفة في  دكتوراهعمى تيادة ال حاصمة .٘
 امتياز .وبتقدير م ٕٙٔٓفي عام  /  امعة بغداد

 م . ٜٕٓٓحصمت عمى المقب العممي ) مدرس ( عام  .ٙ
فيييي م ييي ت  وتيييم نتيييره  مييييع البحيييوث ات عممييييييية .ي ميييؤتمر يييييفبحيييوث تيصصيييية بعدييييا ق يييّدم ت قيييّدم .ٚ

 .معتمدة

 ٜٜٙٔعممت محادرة في معيد الدراسيات الموسييقية / قسيم البحيوث والدراسيات الموسييقية بيين األعيوام  .ٛ
ول نية مناقتية بحيوث التييرج ول نية ايتبيار اللمبية ال يدد االمتحانييية  نيةعدو الم ، وكانت  مٜٜٜٔ –
 . المعيد في

 نيييةعديييو الم ، وكانيييت م ٖٕٓٓ –ٕٔٓٓمحاديييرة فيييي مدرسييية الموسييييقى والبالييييو بيييين عيييام ي عمميييت  .ٜ
   فييا .االمتحانيية 

 مٖٕٓٓالفنون ال ميمة /  امعة بغداد منذ عام في قسم الفنون الموسيقية بكمية تمارس عمميا تدريسية  .ٓٔ
لمدراسييتين الصييباحية والمسييارية لمرحميية البكييالوريوس ، وقامييت والتييزاا تقييوم بتييدريس العديييد ميين المييواد 
النظرييية والعممييية . كمييا ك م فييت فييي القسييم بالميييام االتييية وىييي : مقييرر الدراسييتين الصييباحية والمسييارية 

وحيييدة تيييؤون اللمبييية وعديييو ل نييية ايتبيييار اللمبييية ال يييدد ومقيييرر الم نييية  مسيييؤواوالدراسيييات العمييييا . و 
 نييية م، عديييو الاالمتحانيييية وعديييو ل نييية مناقتييية بحيييوث تييييرج اللمبييية وعديييو ل نييية االرتييياد التربيييوي

تقيديم احتفاليية ييوم  امعية بغيداد والمتاركة ب .قيادة وتدريب م موعة موسيقى الصالة قامت بو  ،العممية
لسنوات عيدة ، والقيام محاديرات فيي النيدوات اليورش والحمقيات  قسمالفي مير ان   ويوم العمم ، والعز 

 .امة في القسمالنقاتية المق



 ٕ 

، وعديو الم نيية والمتياركة بمناقتياتيا واالتييرا  عميى الرسيارا كميا قاميت بالتيدريس لمرحمية الما سيتير .ٔٔ
عمميي لم امقيياللرسيارا الما سيتير و ، وعدو ل نة االست ا والسي مة الفكريية االمتحانية لمدراسات العميا

 . ليا
ألقت محادرات عدة دمن ورتة الفنون الموسيقية العوام ميتمفة في داررة ثقافة وفنيون التيباب بيوزارة  .ٕٔ

التيباب والريادية عمييى مسيؤولي دوارير الثقافيية والفنيون ومنتسيبييا فييي ميديريات المحافظيات . وحصييمت 
    عمى تكريمين من وزير التباب والريادة . 

فييي الفنييون الموسيييقية لمعاىييد الفنييون ال ميميية  أقسييامل نيية إعييداد مفييردات وتييهلي  منيياى   اتييتركت فييي .ٖٔ
 ( كتيييب مني يييية ميتمفييية العنييياوين ٓٔوعديييو ل نييية تيييهلي  ) وزارة التربيييية بيييالمديريييية العامييية لممنييياى  

 م .ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓلمعاىد الفنون ال ميمة في العام  واليبير العممي لمكتب المؤلفة

 .وزارة التربيةعدو ل نة ودع األىدا  والمفردات لميادة النتيد والموسيقى لمراحا التعميم العام كافة ب .ٗٔ

عديييو الم نييية االستتيييارية فيييي داريييرة الفنيييون الموسييييقية لتيييدارس مسييييرة اليييداررة وصييييا ة اورا  اعمالييييا  .٘ٔ
 الم عّدة .

ليييداررة الفنيييون  تينالموسييييقية التيييابععديييو فرقييية عتيييتار و عديييو فرقييية كيييوراا داريييرة الفنيييون الموسييييقية  .ٙٔ
 ةياصيي ةاحتفالييي اتقّداسييعييدة اتييتركت  بييهدام كمييا  الموسيييقية بييوزارة الثقافيية عازفيية عمييى آليية الكمييان .

ْوق وم الكبير وعيد القيامة الم ديد بالعز  عمى آلة الكمان مع ال    .  ارسكنالفي  اتبالص 

 ن ترت ليا عدة مقاالت في م  ت وصح  عراقية . .ٚٔ

قاميييت بوديييع التوزييييع الموسييييقي وتنفييييذ الموسييييقى وااللحيييان والمونتييياج لمسيييرحية )الحسيييين االن( عيييام  .ٛٔ
 م سيناريو وايراج د. عقيا ميدي تقديم لمبة وتدريسيي قسم الفنون المسرحية . ٕٔٔٓ

 ورابليةم ٖٕٓٓم واتحياد الموسييقيين العيراقيين منيذ عيام ٜٜٚٔعدو نقابة الفنانين العراقيين منذ عيام  .ٜٔ
 م . ٕٓٔٓالمبدعين منذ عام 

ميين اتحيياد الموسيييقيين العييراقيين فييي يييوم )تكييريم الموسيييقيات المبييدعات( عييام ي  اتحييازت عمييى تكريميي .ٕٓ
م . وتكييييريم ميييين منظميييية المثقفييييين االكيييياديميين بمناسييييبة يييييوم المييييرأة العييييالمي عييييام ٕٕٔٓم و ٜٕٓٓ
عمييى تيييادة الييدكتوراه فييي الموسيييقى  . وتكييريم بقيي دة الفنييون واالبييداأ كونيييا أوا امييرأة تحصييامٕٔٔٓ

 من ِقبا السيد المتر  عمى الروحتيا االستاذ المتمرس الدكتور لار  حسون فريد .
رريييس  امعيية بغييداد وميين المسيياعد اسداري لييرريس ال امعيية كتييب تييكر وتقييدير ميين عييدة حاصييمة عمييى  .ٕٔ

ال ميمة ومن ميدير عيام داريرة نون كمية الفال ميمة ومن رريس قسم الفنون الموسيقية بكمية الفنون وعميد 
 ثقافة وفنون التباب في وزارة التباب والريادة . 


