
 
 

 السرية ذاتية 

  املعلومات الشخصية :

   األسم: زينب سعد عزالدين حممد املختار 

 املوصل   1983املواليد :  

 معلومات اإلتصال: 

 missart83@yahoo.com:   الربيد اإللكرتوين

 :  املؤهل العلمي

 2021جامعة بغداد /كلية الفنون اجلميلة / قسم الفنون التشكلية لسنة    / ماجستري     -

                                                   2006لسنة    / رسم  كلية الفنون اجلميلة / قسم الفنـــون التشكيليةجامعة املوصل/    /بكالوريوس    -      

   2002لسنة   رسم    / / قسم الفنون التشكيلية    نات يف نينوى للب   دبلوم معهد الفنون اجلميلة   -      

  العراق   - جامعة املوصل / كلية الفنون اجلميلة  يف تدريسية  

 2021حاصلة على لقب مدرس مساعد  

 املواد الدراسية اليت قامت بتدريسها ) ألوان ، ختطيط( 

 :    الدولية واحمللية الفنية يف املعارض املشاركات

 العراق   - املعرض السادس جلمعية التشكيليني العراقيني / فرع نينوى     2011 -
 . العراق  -املعرض السابع جلمعية التشكيليني العراقيني / فرع نينوى الذي أقيم مبناسبة يوم املعلم    2012 -
 العراق حتت عنوان )حنو العاملية( الذي اقيم   –املعرض األول للمركز العاملي للفنون التشكيلية   2013 -

 . .ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية
املعرض التشكيلي الشامل للمركز العاملي للفنون التشكيلية والذي اقيم ضمن فعاليات اختيار   2013 -

 . العراق  -بغداد عاصمة للثقافة العربية   
 العراق   - املشاركة يف مسابقة الفنون االبداعية السنوية اليت تقيمها جامعة املوصل   -
 كورال كلري/ بريوت   /معرض عشتار الدويل السادس للفنون التشكيلية والفوتوغراف    2018 -



 
 

 جمدي مول السليمانية  /كرنفال الفن احملبة والسالم  معرض    2018 -
 مصر   -قاعة األهرام /لألعمال الصغرية    17ملتقى بصمات الفنانني التشكيلني العرب    2019 -
املعرض الدويل السادس جملموعة مسلة آرت حتت عنوان ) الفن إنعكاس لثقافة الشعوب(/ قاعة   2021 -

 مصر   -األهرام
 وزارة الثقافة والشباب يف إقليم كردستان العراق قى املرأة الدويل الثاين  تمل   2022 -
 العراق -فرع نينوى/ قاعة اجلمعية    - املعرض السنوي جلمعية الفنانني التشكيليني  2022 -
 نقابة املهندسني / نينوى  / معرض مبناسبة عيد املرأة    2022 -

 العضوية واجلوائز: 

 حاصلة على مداليات ودروع وشهادات تقديرية 

 فرع نينوى   – عضوة يف مجعية الفنانني التشكيلني  

 العراق   - عضوة يف املركز العاملي للفنون التشكيلية  

 فكرة عن أعمال الفنانة:

فالرتكيز دائما ينصب والطبيعة(    تدور حول مفردات ثالثة وهم كل من ) املرأة والرتاث   احملور الرئيسي لألعمال     
احياانً جندها    املنجزات الفنية يف  اختلف ظهور املرأة  حول هذه املفردات كون املرأة تؤثر على اجملتمع بل اهنا نصفه و  

حمور املوضوع و أحياانً أخرى إحدى املفردات املكونة للموضوع ، وأما الرتاث فنجده موجود بني مفردات مواضيع 
و أحياانَ رمزية فيختلف حضورها من منجر    ة يعة أيضاً هلا حضور يف املنجزات أحياانً أتيت تعبريياملنجزات الفنية ، والطب

 آلخر.

 التقنيات املستخدمة : 

ابستخدام    ( و أيضا الكوالج  Artist markersاملزج بني استخدام ألوان األكريلك و أقالم ال )  
 اإلشتغال ابأللوان الزيتية. الورق املذهب و غريها من املواد ابإلضافة إىل 

 

 



 
 

CV 

 Information : Personsl 

Name: Zainab Saad Ezzeldeen mohammd almukhtar 

Birth Date:1983 

missart83@yahoo.commail :  -E 

Education 

- Master's degree from the University of Baghdad / College of Fine Arts / Department of 

Fine Arts 2021  

- Bachelor’s degree from Mosul University/ College of Fine Arts/ Department of Plastic 

Arts/ Drawing 2006 

- Diploma of the Institute of Fine Arts for Girls in Nineveh / Department of Fine Arts / 

Drawing for the year 2002 

Assistant Lecturer at the University of Mosul / College of Fine Arts – Iraq 

Teaching (Color،Sketch) 

Participation in international and local exhibitions 

2011 The Sixth Exhibition of the Iraqi Plastic Society / Nineveh Branch - Iraq 

- 2012 The seventh exhibition of the Iraqi Plastic Society / Nineveh branch, which was held 

on the occasion of Teacher's Day - Iraq. 

- 2013 The first exhibition of the International Center for Fine Arts - Iraq under the title 

(Towards the World), which was held within the activities of choosing Baghdad as the 

capital of Arab culture.. 

- 2013 the comprehensive plastic exhibition of the International Center for Fine Arts, 

which was held within the activities of choosing Baghdad as the capital of Arab culture - 

Iraq. 

Participation in the annual creative arts competition held by the University of Mosul - Iraq 

mailto:missart83@yahoo.com


 
 

- 2018 6th Ishtar International Exhibition for Plastic and Photographic Arts / Coral Clary / 

Beirut 

- 2018 Carnival of Art of Love and Peace Exhibition / Majdi Mall Sulaymaniyah 

- 2019 Prints of Arab Fine Artists 17 Forum for Small Works / Al-Ahram Hall - Egypt 

- 2021 The Sixth International Exhibition of the Obelisk Art Group under the title (Art is a 

Reflection of the Culture of Peoples) / Al-Ahram Hall - Egypt 

2022 The Second International Women's Forum, Ministry of Culture and Youth in the 

Kurdistan Region of Iraq 

2022 Annual exhibition of the Society of Fine Artists - Nineveh Branch / Assembly Hall - 

Iraq 

2022 Exhibition on the occasion of Women's Day / Engineers Syndicate / Nineveh 

Received medals, shields and certificates of appreciation 

 

Member of the Fine Artists Association - Nineveh Branch 

Member of the International Center for Fine Arts - Iraq 

An idea about the artist's work: 

    The main line of the works revolves around three vocabulary, namely (women, heritage 

and nature). The focus is concetrate on these vocabulary, because women influence society, 

rather they are half of it, and the appearance of women in artistic achievements differs, 

sometimes we find them as the focus of the topic and other times one of the components of 

the subject, and as for heritage. We find it present among the vocabulary of the topics of 

artistic achievements, and nature also has a presence in the achievements, sometimes 

expressive and sometimes symbolic, so its presence varies from one manger to another. 

Technologies used: 

Mixing the use of acrylic colors and artist markers, as well as collage using golded paper 

and other materials, in addition to working with oil colors 


