السيرة الذاتية
الســيد حبيـب ظـاهرالعبـاس
مدير عام دار ثقافة االطفال للفترة
 من مواليد  1946ــ بغداد  /ناحية اليوسفية
 متزوج ولديه أربعة ابناء
 تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1969
 حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة  /جامعة بغداد.
 نال شهادة الماجستير عن اطروحته ( واقع التربيةة الموسةيقية فة المةدارس االبتداييةة
وسبل النهوض بها ) من كلية الفنون الجميلة  /جامعة بغداد.
 حاصل على دبلوم فن عال من معهد الفنون الموسيقية عام .2003
 يدرس حاليا ً الدكتوراه ف جامعة (الكسليك) ف لبنان.
 أول تعيين له كان ف عام  / 1971معلم  /ف محافظة بابل  /قضاء طويريج.
 نقل مالكه من وزارة التربية الى وزارة الثقافة عام .1985
المناصب األدارية الت شغلها :ــ
ـــ مدير النشاط المدرس ف وزارة التربية  /منتصف السبعينات.
ـــ عميد معهد الدراسات الموسيقية عام  1985ولمدة  13سنة.
ـــ مدير عام ف ديوان وزارة الثقافة عام .2006
ـــ مدير عام دار المأمون للنشر والترجمة منتصف .2006
ـــ مدير عام دايرة الفنون التشكيلية نهاية .2007
ـــ مدير عام دايرة الفنون الموسيقية.
ـــ مدير عام دارثقافة االطفال.
النقابات والجمعيات الت ينتم اليها :ــ
ـــ نقــابــة المعلمـــين
ـــ نقابة الفنـانيـــن
ـــ نقابة الصحفيين العراقيين
ـــ اتحــاد الموسيقيين
ـــ رييس اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى
ـــ نايب رييس اتحاد الموسيقيين العراقيين
ـــ ممثل العراق ف الجامعة العربية.
ـــ عضو المجلس التنفيذي للمجمع العرب الموسيق .
ـــ عضو أتحاد المعاهد الفنية ف الوطن العرب .
ـــ عضو لجنة احياء مركز بغداد لألمانة العامة لمجلس الوزراء.
ـــ عضو لجنة النُصب والتماثيل ف مجلس الوزراء.

ـــ رييس لجنة التراث الشعب ف المجمع العرب التابع للجامعــــة العربيــة.
ـــ رييس هيئة تقاعد الصحفيين العراقيين.
ـــ ممثل وزارة الثقـــافة ف كل من وزارة الخارجيـــة والشـــباب والهجرة والمهجرين.
الدورات والمهرجانات الت شارك فيها :ــ
ـــ مؤتمر الموسيقى العربية ف القاهرة.
ـــ مهرجان التراث ف الجزاير.
ـــ مؤتمر المجمع العرب للموســـيقى ف دورته العشرين  /عمان .2009
أهـم مؤلفاتــه :ــ
ـــ نظريات الموسيقى العربية 1986
ـــ العــود وطريقة تدريسه .1990
ـــ الشريف محي الدين حيدر وتالمذته .1993
ـــ تربية السمع .1993
ـــ الموسيقار روح الخماش ودوره ف الموسيقى العربية .1999
ـــ احلى الكالم واجمل األنغام .2003
ابـرز الشخصيات الت عاصرها :ــ
ـــ ســالم االلوس
ـــ ســالم حسـين
ـــ غانــم حـداد
ـــ طالب القره غول
ـــ الشيخ جالل الحنف
ـــ د .فتح هللا احمد
ـــ روح الخماش
ـــ عباس جميــل
ـــ حسين نعمة وفاضل عواد
أبرز تالمذتــه :ــ
ـــ كاظم الساهر
ـــ احمد نعمة
ـــ محمود انور
ـــ نصير شمه
لدى السيد حبيب ظاهر العباس العديد من االفكار والمقترحات لألرتقاء بواقع العمل فة دار ثقافةة
االطفال بوصفها المؤسسة الرييسة الت تعنى بثقافة الطفل ومن تلك المقترحات :ـــ
ـــ اقامة مهرجان او مؤتمر عرب وآخر دول خاص بالدار.
ـــ اعداد واصدار جريدة خاصة بالطفل عنوانها الطفل والمجتمع.
ـــ تأسيس (مدرسة الفنون الجميلة) لألطفال تتضمن كافـــة الفنون الت تُعنى بالطفل.
ـــ االستمرار بفعاليات (مهرجان الربيع والمحبة) الذي تنظمه الدار.

