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 العلمية والفنيةالسيرة 
 

  . م18/5/1974االسم الرباعي : زينب صبحي عبد حسين ، من مواليد بغداد  .1

 دتتي الحهتتم الموستتيهياعّممتتت و الدراستتا االباداةيتتا دتتي مدرستتا الموستتيه  والباليتتو / الهستتم الغربتتي  أكممتتت .2
ت باعميميتا قتهيايا كمتا ستاىم . ارگتالتروس والين ادريستيينال ي عتدد متنيتد بتينالعزف عم  آلتا الكمتان 

 الكبرى اباسام صبحي عازدا الكمان دي االوركسارا السيمفونيا العراقيا .
 /كميتتتا الفنتتتون ال ميمتتتا بالفنتتتون الموستتتيهيا  البكتتتالوريوس دتتتي العمتتتوم الموستتتيهيا متتتنعمتتت  قتتتيادة  حاصتتتما .3

 . عالي  دًا   يد باهديرنت األول  عم  الهسم ألربع سنوات ماااليا و وكام 1996دي عام معا بغداد  ا
ون ال ميمتا / تكميتا الفنتبا تعم  قتيادة الما ستاير دتي العمتوم الموستيهيا متن قستم الفنتون الموسيهيت حاصما .4

 .عالي وباهدير  يد  دًا  م2003دي عام  امعا بغداد 

 ون ال ميمتاتكميا الفنتبا تالموسيهيا من قسم الفنون الموسيهي فنونالدمسفا دي  دكاوراهعم  قيادة ال حاصما .5
 اماياز .وباهدير م 2016دي عام /  امعا بغداد 

  .م 2009عام حصمت عم  المهب العممي ) مدرس (  .6
دتتتي م تتت ت  واتتتم نقتتتره  ميتتتع البحتتتوث . اتتتتتتات عمميي متتتؤامر تتتتتدبعضتتتيا قمتتتّدم بحتتتوث ايصصتتتيا  تقتتتّدم .7

 .معامدة

 1996األعتوام  محاضرة دتي معيتد الدراستات الموستيهيا / قستم البحتوث والدراستات الموستيهيا بتين عممت .8
ول نتا مناققتا بحتوث الايترج ول نتا ايابتار اللمبتا ال تدد االماحانيتتا  نتاعضتو الم ، وكانت  م1999 –
 . المعيد دي

 نتتتاعضتتتو الم ، وكانتتتت م 2003 –2001محاضتتترة دتتتي مدرستتتا الموستتتيه  والباليتتتو بتتتين عتتتام ي عممتتتت  .9
   دييا .االماحانيتا 

 م2003يهيا بكميا الفنون ال ميما /  امعا بغداد منت  عتام دي قسم الفنون الموسادريسيا امارس عمميا  .10
اهتتوم باتتدريس العديتتد متتن المتتواد وقامتتت والاتتزام ، لمرحمتتا البكتتالوريوس الصتتباحيا والمستتاةيا  لمدراستتاين

 الصتتباحيا والمستتاةيا مهتترر الدراستتاين: وىتتي االايتتا ميتتام الب دتتي الهستتمكممِّفتتت كمتتا  النظريتتا والعمميتتا .
وحتتتدة قتتتؤون اللمبتتتا وعضتتتو ل نتتتا ايابتتتار اللمبتتتا ال تتتدد ومهتتترر الم نتتتا  مستتتؤومو .  يتتتاوالدراستتتات العم

قيتتادة واتتدريب و ، االماحانيتتا وعضتتو ل نتتا مناققتتا بحتتوث ايتترج اللمبتتا وعضتتو ل نتتا االرقتتاد الاربتتوي 
دتتتي ويتتتوم العمتتتم ، والعتتتزف اهتتتديم احافاليتتتا يتتتوم  امعتتتا بغتتتداد والمقتتتاركا ب .م موعتتتا موستتتيه  الصتتتالا 

امتتتا دتتتي المهالتتورش والحمهتتتات النهاقتتتيا والهتتام محاضتتترات دتتتي النتتتدوات ، لستتتنوات عتتتدة  هستتتمالمير تتان 
 .الهسم
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 م . 2016لمرحما الما ساير ، وعضو الم نا االماحانيا لمدراسات العميا من  عام  كما قامت بالادريس .11
داةرة ثهادا ودنتون القتباب بتوزارة  العوام ميامفا ديورقا الفنون الموسيهيا ضمن عدة  اتمحاضر  ألهت .21

وحصتتمت  .دتتي متديريات المحادظتات ومناستبييا الثهادتتا والفنتون دواةتر  ليؤو مستعمتت   القتباب والرياضتا
    .  من وزير القباب والرياضا ينعم  اكريم

دتتي الفنتتون الموستتيهيا لمعاىتتد الفنتتون ال ميمتتا  أقستتامل نتتا إعتتداد مفتتردات واتتهليف منتتاى   اقتتاركت دتتي .13
ميامفتتتا العنتتتاوين ( كاتتتب مني يتتتا  10عضتتتو ل نتتتا اتتتهليف ) و وزارة الاربيتتتا بتتتريتتتا العامتتتا لممنتتتاى  المدي

 . م2012 – 2011لعام دي المعاىد الفنون ال ميما 

 .وزارة الاربياعضو ل نا وضع األىداف والمفردات لمتادة النقيد والموسيه  لمراحم الاعميم العام كادا ب .14

اليتتتا عمق اااور صتتتيا ا و اتتتدارس مستتتيرة التتتداةرة ة الفنتتتون الموستتتيهيا لداةتتتر  عضتتتو الم نتتتا االساقتتتاريا دتتتي .15
 . الممعّدة

لتتتداةرة الفنتتتون  اينعضتتتو درقتتتا عقتتتاار الموستتتيهيا الاتتتابعو عضتتتو درقتتتا كتتتورام داةتتترة الفنتتتون الموستتتيهيا  .16
 اياصتت ااحافاليتت اتقّداستتعتتدة بتتهدام اقتتاركتم كمتتا  الموستتيهيا بتتوزارة الثهادتتا عازدتتا عمتت  آلتتا الكمتتان .

ْوقوم الكبير وعيد الهياما الم ديد ببالص     . اةسكنالدي  اتالعزف عم  آلا الكمان مع ال  

 . وصحف عراقيا تدي م  عدة مهاالت ليا  تقر نم  .17

عتتتام ( مستتترحيا )الحستتتين االنلقامتتتت بوضتتتع الاوزيتتتع الموستتتيهي وانفيتتت  الموستتتيه  وااللحتتتان والموناتتتاج  .18
  ا وادريسيي قسم الفنون المسرحيا .اهديم لمب سيناريو وايراج د. عهيم ميديم 2011

ورابلتا م 2003ستيهيين العتراقيين منت  عتام ااحتاد المو م و 1997فنتانين العتراقيين منت  عتام عضو نهابا ال .19
  م .2010المبدعين من  عام 

 ي( عتتام  المبتتدعاتالموستتيهيات اكتتريم د الموستتيهيين العتتراقيين دتتي يتتوم )متتن ااحتتا ينحتتازت عمتت  اكتتريم .20
 .م2011بمناسبا يوم المرأة العالمي عام منظما المثهفين االكاديميين واكريم من . م 2012و م 2009

أوم امتترأة احصتتم عمتت  قتتيادة التتدكاوراه دتتي الموستتيه  متتن ق بتتم  يتتاواكتتريم بهتت دة الفنتتون واالبتتدا  كون
 االساا  المامرس الدكاور لارق حسون دريد . ياالسيد المقرف عم  الروحا

رةتتيس  امعتتا بغتتداد ومتتن المستتاعد اسداري لتترةيس ال امعتتا اهتتدير متتن ب قتتكر و كاتتعتتدة حاصتتما عمتت   .21
ومن متدير عتام داةترة ال ميما كميا الفنون ب الفنون الموسيهياقسم ال ميما ومن رةيس كميا الفنون عميد و 

 .  ثهادا ودنون القباب دي وزارة القباب والرياضا


