
 
 
 

 اسماء طالب الدكتوراه لقسم ) التشكٌلً (التً تمت مناقشته
 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 

 تخصص المشرف المشرف شةقتارٌخ المنا عنوان االطروحة التخصص الدقٌق االسم 

 نحت د.جبار محمود حسٌن 33/13/3112 ر اشكالٌة الخطاب فً التشكٌل النحتً المعاص نحت احمد خلٌف منخً 1

 نحت د.مرتضى عبود 11/3/3112 اشكالٌة الحركة والزمن فً التشكٌل النحتً المعاصر  نحت اٌهاب احمد عبد الرضا 3

 نحت د.جبار محمود حسٌن 5/11/3112 تأثٌر العولمة فً التشكٌل النحتً العربً المعاصر نحت ماجد عباسحسٌن  2

 دراسات نقدٌة د.نجم عبد حٌدر 31/2/3112 دٌنامٌة التناص فً تشكٌل ما بعد الحداثة ) الرسم ( رسم نسمٌر رحمة حس 2

 رسم د.محمد جلوب جبر 31/3/3112 اشكالٌة تحول المفهوم فً الرسم العالمً المعاصر رسم صاحب جاسم حسن 5

 خزف د.احمد هاشم عبد الكرٌم 16/3/3112 لشكل الخزفًتناسق التقنٌة والوعً الجمالً فً اظهارات ا خزف فاروق عبد الكاظم  6

 رسم د.سالم جبار جٌاد 2/11/3112 االدائٌة فً الحقل البصري دراسة فً اسالٌب الرسم المعاصر رسم علوان فرٌد خالد 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 اسماء طالب الماجستٌر لقسم ) التشكٌلً (التً تمت مناقشتهم

 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 
 تخصص المشرف المشرف تارٌخ المناقشة عنوان االطروحة التخصص الدقٌق االسم 

 رسم د.ٌالسم محمد حسام 11/11/3112 الفنانون النقاد دراسة فً النقد الفنً العراقً اتجاهاته واسالٌبه رسم شنٌن احالم عبد الستار 1

 رسم د.سالم جبار جٌاد 6/3/3112 ورة االمام الحسٌن ) علٌه السالم ( فً فن الرسمتمثالت ث رسم عبد الحسن احمد جبارة 3

 نحت د.مرتضى عبود شهاب 36/11/3112 تحوالت الشكل النحتً االنكلٌزي بعد الحرب العالمٌة الثانٌة  نحت عاٌد جعفر صادق 2

 دراسات نقدٌة .نجم عبد حٌدرد 11/2/3112 تحلٌل بنٌات الرسم الواقعً الفانتازي رسم رعد فلٌح حسن 2

 دراسات نقدٌة د.نجم عبد حٌدر 11/2/3112 اشكالٌة التعبٌر فً الرسم العراقً المعاصر رسم محمد زهراء ماهود 5

 خزف د.احمد الهنداوي 36/13/3112 (stonewareتاثٌر االختزال على زجاج الخزف المؤكسد العالً الحرارة)  خزف محمد علً زٌد لقمان 6

 خزف د.زٌنب كاظم صالح 17/13/3112 المقاربات الشكلٌة بٌن الخزف المعاصر والعمارة خزف ٌنب صالح عباسز 7

 نحت د.سعد البصري 31/11/3112 التنوع التقنً فً اعمال النحات صادق ربٌع نحت سارة محمد مناف 1

 دراسات نقدٌة د.نجم عبد حٌدر 21/13/3112 صرمتحوالت الخطاب االعالمً فً النحت العراقً المعا نحت ابراهٌمسالم موسى  9

 خزف د.زٌنب كاظم صالح 2/3/3112 الشكل الفنً فً الفكر االسالمً وانعكاسه على الخزف البرٌطانً المعاصر خزف فلٌح شٌماء علً 11

 دراسات نقدٌة د.نجم عبد حٌدر 17/2/3112 الواقعٌة االشتراكٌة فً الرسم العراقً المعاصر رسم شٌماء نعمان كرم 11

 خزف د.فاروق نواف سرحان 37/3/3112 اشكالٌة التكرار فً الشكل الخزفً المعاصر فً العراق خزف علً ًعدنان ساط 13

 نحت د.مرتضى عبود شهاب 2/13/3112 الخامات غٌر التقلٌدٌة فً تركٌب الشكل المعاصر النحتً المعاصر نحت شٌعالء محسن كب 12

 رسم د.هادي نفل 32/9/3112 تقنٌات االظهار فً اللوحة الكرافٌكٌة العراقٌة المعاصرة )دراسة تحلٌلٌة ( رسم عمر مصطفى عباس 12

 نحت د.مرتضى عبود شهاب 19/11/3112 السمات الشكلٌة والتقنٌة فً منحوتات علً الجابري نحت مهدي فؤاد خالد 15

 نحت د.حبار محمود 3112/ 11/ 37 ن صالح القره غولً وعٌدان شمخً فً اعمال النحاتٌ التشكٌل النحتً نحت قصً زٌن العابدٌن 16

 دراسات نقدٌة د.نجم عبد حٌدر 31/2/3112 البناء التشكٌلً للرسوم الموجهة لالطفال رسم كاظم عبد الزهرة  17

 نحت د.جبار العبٌدي 32/3/3112 الذات والموضوع فً النحت المعاصر نحت كفاح عبد المجٌد  11

 نحت د.سعد البصري 37/2/3112 المتخٌل النحتً فً الواقع االفتراضً نحت ر حسٌن علًماه 19

 رسم د.محمد الكنانً 32/3/3112 النظم البنائٌة فً الرسم الحدٌث دراسة فً االنساق المعرفٌة رسم وسام حسن مزعل 31

 نحت د.جبار العبٌدي 31/11/3112 النظم والعالقات الشكلٌة لنصب االمومة فً العالم نحت نبراس هاشم ذنون 31

 
 
 
 
 


