
 

 انوار الماشطة/ االسم الفني ـــ 

 1975/ ـــ العراق

 2000/ رسم / ـــ بكالوريوس تربية تشكيلية 

 عن الرسالة الموسومة 2009/ جامعة بابل / رسم / ـــ ماجستير تربية تشكيلية 

 )االبعاد الفكرية والجمالية في الرسم السوبريالي( 

 جامعة بابل/  حاليا أستاذة جامعية في كلية الفنون الجميلة  ـــ

 ـــ اللقب العلمي مدرس

 ـــ استاذه مادة المشروع المرحلة الرابعة ومادة االنشاء التصويري للمرحلة الثالثة

 ومادة التخطيط وااللوان للمرحلة الثانية 

 بابل/ بغداد / ـــ عضوة جمعية التشكيليين العراقيين 

 ـــ عضوة نقابة الفنانين العراقيين 

 بابل/ ـــ عضوة نقابة المعلمين العراقيين  

 ـــ فنانة تشكيلية في مجال الرسم والتصميم  

 :ـــ المشاركات التشكيلية في معارض داخل القطر وخارجھا منھا 

 2002بابل/ المعرض االول لمنتدى المرأة الثقافي 

  2004معرض الربيع للواقعيات 

 2006النجف /معرض يوم الشھيد العراقي 

 2006بابل / معرض المؤتمر الوطني العراقي 

 2011/2012/2014/2015معرض القمع ضد المرأة بغداد 

  2009بابل / معرض الطبيعة الثالث

 2008قاعة عشتار / المعرض التشكيلي 

 2010معرض كردستان العراق 

 2012المعرض التشكيلي الحر على قاعة عشتار 

 2012معرض يوم التشكيليين البابليين

  2008 /2005/2006/2007/معرض اساتذة كلية الفنون الجميلة  

 /2009 /2010 /2011/2012/2013/ 2014 

 2014بغداد / وزارة الثقافة / معرض جماعة كوثا 

 / تنويعات على وتر الجسد / معرض مشترك ألربع فنانات 

 2014قاعة منتدى بغداد للثقافة والفنون 

  2015/2016/ 2014بغداد / جمعية التشكيليين العراقيين / معرض تشكيليات عراقيات 
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 2014المعھد الفرنسي بغداد / معرض حكايا النساء 

 بغداد/  قاعة الق للفنون والعمارة 2015المعرض الشخصي االول تحوالتي 

 مصر / 2016الفنون البصرية والتنمية المستدامه/المعرض الدولي 

 2016المعرض الدولي  فردوس الرؤية  

 2016قاعه الق بغداد/ معرض رؤية مغايره 

 2016فرنسا / معرض من بغداد الى باريس 

  2016/2017/2018معرض الطبيعة بغداد 

 2017/ معرض مشترك لفناني بابل

 معرض مشترك تشكيليات العراقيات الذي اقامته السفارة 

 4/3/2018البريطانية في وزارة الثقافة 

  2017/2018 /2015/2016/ المعرض السنوي  لجمعية التشكيليين العراقيين

 2017سمبوزيوم مھرجان تونس الدولي 

 2018سمبوزيوم في جامعه بابل قسم االعالم كلية االداب 

 2003مھرجان الحرية االول 

 2003بغداد -)رسم حر في الفضاء(مھرجان الفنانين ضد القمع 

 2004مھرجان الثقافي االول لألنتفاضة بابل

 2006جمعية كربالء للفنانين التشكيليين_مھرجان السنوي الثاني

 2014/2015/2016/ 2013/ 2012مھرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الثاني

 2013جامعة بابل /مھرجان الطف السنوي 

 2016بغداد عاصمة االبداع / مھرجان الدولي الكبير 

 2016مھرجان الرواد التاسع الدولي لفن الخط العربي والزخرفه 

 2017مھرجان الرواد العاشر الدولي لفن الخط العربي والزخرفه  

  2016بابل / مھرجان الخط والزخرفه في كليه الفنون الجميله 

 2017مھرجان الثقافي االول لقسم االعالم كلية االداب جامعه بابل 

 حاصله على العديد من الجوائز والشھادات التقديرية  ودرع االبداع

 : المؤتمرات 

 للمؤتمر العلمي/  مؤتمر كلية الفنون التطبيقية جامعة بغداد 

 .2014) التميز والخصوصية في الفنون المعاصرة (  االول المنعقد تحت شعار

 االقصر / مؤتمر كلية الفنون التطبيقية جامعة جنوب الوادي

 .2015الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع / 

 االقصر/ مؤتمر كلية الفنون التطبيقية جامعة جنوب الوادي

 .2016الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع  / 

 الفنون / القاھرة/مؤتمر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 

 2016)تنافسية-انتاج-تصميم-ابداع(التطبيقية 


