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 بسم هللا الرحمن الرحيم                              

      ...السيرة الذاتية ...                  

 المعلومات الشخصية.... 

  .زلزلة جاسم االسم: احسان شاكر محسن -1

       Ehsan Shaker Muhsin Zalzala 

 . 1971الوالدة: العراق/ بغداد،  -2

 الحالة االجتماعية: متزوج. -3

 @cofarts.uobaghdad.edu.iq ehsan.zalzala العنوان البريدي: -4

                                             dr.ehsanzalzala@yahoo.com   

 07806620180رقم الهاتف:  -5

 اللغات: العربية واإلنكليزية.  -6

 الدراسي ....التحصيل 

 م. 1984-1975في مدرسة الموسيقى والباليه منذ عام  َدَرس -1

في الفنون الموسيقية، جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/  سبكالوريو -2

 م. 1991-1991قسم الفنون الموسيقية، 

في الفنون الموسيقية/ العلوم الموسيقية/  حصل على درجة الماجستٌر -3

)المقام العراقي، م. 2111كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون الموسيقية، 

 الموصل(.  -كركوك –دراسة تحليلية مقارنة، بغداد 

الفنون الموسيقية، فً فلسفة  الدكتوراه، اختصاص حصل على شهادة -4

م. 2116 ،الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلة/ قسم جامعة بغداد/ 

 دراسة تحليلية(.  –)النماذج واآلالت اإليقاعية في الموسيقى العراقية 

mailto:dr.ehsanzalzala@yahoo.com
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 ....العلميوالمنصب اللقب 

قية، وعضو يالجميلة / قسم الفنون الموس أستاذ مساعد في كلية الفنون

 ،عضو لجنة تحرٌر مجلة األكادٌمًاللجنة العلمية ولجنة الترقيات في القسم. 

 م. 2112ولغاية  2112مقرر للقسم منذ عام 

 الخبرات العلمية والفنية.... 

مدرس آللتي البيانو واألكورديون والتذوق الموسيقي لألطفال في  -1

مركز دار السالم للتربية الموسيقية، وزارة الثقافة واالعالم لألعوام: 

1988- 2111. 

بكلية الفنون الجميلة مدرس آللة البيانو في قسم الفنون الموسيقية  -2

 وللوقت الحاضر. 1993منذ عام 

مدرس آللة البيانو في كل من مدرسة الموسيقى والباليه ومعهد  -3

 - 2113، ومعهد الدراسات الموسيقية لألعوام 2111الفنون الجميلة للعام 

 م.2115

معد لنشاطات األطفال والتذوق الموسيقي في العديد من الروضات  -4

 األهلية.

س لمواد النظريات الموسيقية للصفين األول والثاني، اإليقاع مدر -5

، علم اآلالت الموسيقية، القوالب العربٌة تاريخ الموسيقى الموسيقي،

في قسم الفنون  (الصولفيج) واألشكال الموسيقية، التوافق الصوتي و

الموسيقية، فضال عن قيادة وتدريب المجاميع الموسيقية والغنائية في 

  م، وللوقت الحاضر.1996القسم، منذ عام 
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محاضر لطلبة الدراسات العلٌا فً القسم لمادتً نقد التارٌخ الموسٌقً، وأنظمة  -6

السنة التحلٌل الموسٌقً، عضو لجان الحلقات الدراسٌة، واالشراف على بحوث 

 التحضٌرٌة لطلبة الدراسات العلٌا فً القسم. 

مدرس للتذوق الموسيقي في قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة  -6

 م.1999 -1996 لألعوام

عضو في لجنة اعداد وكتابة مناهج معاهد الفنون الجميلة / قسم  -7

 م.2112 -2111الموسيقى 

  والعلمية...النشاطات والمشاركات الفنية 

، واتحاد الموسيقيين 1991عضو في كل من نقابة الفنانين منذ عام  -1

 منذ تأسيسه وللوقت الحاضر. 

تلحين العديد من االعمال الموسيقية الخاصة برياض األطفال والتي  -2

، واعمال موسٌقٌة خاصة بتلفزٌون العراق فً قدمت ضمن مهرجاناتها السنوية

 . 0991عام 

 المهرجانات السنوية الخاصة بكلة الفنون الجميلة/شارك في معظم  -3

سيسه منذ تأ، التي تقام سنويا في جامعة بغداد، قسم الفنون الموسيقية

وللوقت الحاضر، فضال عن االحتفاالت الخاصة ببعض  1987في عام 

كليات جامعة بغداد، وبمشاركة طلبة وتدريسيي قسم الفنون الموسيقية 

 فيها. 

شارك في الممارسة الميدانية العاشرة لجامعة بغداد في قرى  -4

م، وبشهادة تقديرية من رئيس 2112اليوسفية بناحية الرشيد صيف عام 

الجامعة، مع شهادات تقديرية من رؤساء جامعة بغداد وعمداء كليات 

 اآلداب والقانون والفنون الجميلة.

 عة لوزارة الشبابتابمهرجانات الشباب والرياضة التحكٌم ة عضو لجن -5

فضال عن عضوية لجنة مشتريات م. 2111 -2118لألعوام  والرياضة

 األجهزة الموسيقية الخاصة بالوزارة. 
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عضو اللجنة الثقافية الموسيقية لألسبوع الثقافي للدراسات اإلنسانية،  -6

 م.2119 -2118كليات اآلداب والقانون بجامعة بغداد للعام 

األول في دورة طرائق التدريس واللغة العربية في حصل على ترتيب  -7

م. فضال عن المشاركة في دورات الحاسوب الخاصة بأساتذة 2115العام 

 وتدريسيي كليات جامعة بغداد.

شارك ببحث علمي في مؤتمر كلية الفنون الجميلة الحادي عشر للعام  -8

، فضال عن معقب لبحثٌن فً مؤتمري 8102والمؤتمر السابع عشر للعام  2111

وله العديد من البحوث العلمية المنشورة ، 8102و 8102الكلٌة لالعوام 

  العلمية. للترقٌةوالمعدة 

عضو ورئيس في لجنتي المشتريات والصيانة الرئيسة في كلية الفنون  -9

، 2113-2112ية لألعوام لفرعية في قسم الفنون الموسيقالجميلة، وا

2116-2117 . 

مي الخاصة بكلية الفنون الجميلة للعام مجلة األكاديتحرير عضو لجنة  -11

  م.  2117-2118

 الفنون الجميلة بكلٌاتفي تحديد صالحية بحوث الترقية  يخبير علم -11

  لجامعة بغداد والتربٌة األساسٌة فً الجامعة المستنصرٌة. 

 ولحد اآلن. 2117الترقيات منذ عام عضو لجنة  -12

اشرف على العديد من بحوث التخرج لطلبة قسم الفنون الموسيقية  -13

 ولحد االن.  8112منذ أعوام  بكلية الفنون الجميلة

، وطالبٌن فً هذا  2117لعام مشرف على طالبين في دراسة الماجستير  -14

 .8102العام 

 . 8102عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستٌر فً الفنون الموسٌقٌة لعام  -15

  

 


