
 
 

 
  اسماء طالب الدكتوراه لقسم ) التصمٌم (التً تمت مناقشتهم

 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 
التخصص  االسم 

 الدقٌق
تخصص  المشرف شةقتارٌخ المنا عنوان االطروحة 

 المشرف

 تصمٌم طباعً د.نصٌف جاسم 11/1/3112 سٌمٌاء الصورة الرقمٌة فً التصمٌم الكرافٌكً طباعً تصمٌم اكرم جرجٌس 1

 تصمٌم طباعً د.عباس جاسم  32/11/3112 فاعلٌة البنى التصمٌمٌة فً المنجز الطباعً المعاصر  طباعً تصمٌم باسم محمد صالح 3

 تصمٌم اقمشة د.هند محمد سحاب 32/6/3112 الرقمً وتطبٌقاته فً االقمشة الحدٌثةجمالٌات المتكون التصمٌمً  اقمشة تصمٌم محمودحٌدر هاشم  2

 تشكٌلً / رسم د.هادي نفل مهدي 16/6/3112 التشاكل الحداثً فً اسالٌب تصمٌم االقمشة واالزٌاء المعاصرة  اقمشة تصمٌم ٌاسٌن رؤٌا حمٌد 2

 تصمٌم طباعً د.نصٌف جاسم  1/9/3112 لٌة فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌةالدالالت الفكرٌة والجما تصمٌم داخلً رجاء سعدي لفته 1

 تشكٌلً / رسم د.هادي نفل مهدي 12/3/3112 االستعارة فً الصورة االفتراضٌة لالعالن التجاري طباعً تصمٌم داخل شٌماء كامل 6

 د.قدوري عراك صكر  8/1/3112 منتج الصناعًمعطٌات المعرفة العلمٌة للمتحول التقنً فً ال صتاعً تصمٌم محمود صالح نوري 7
 د.هدى محمود عمر

 نحتتشكٌلً / 
 اعًصن تصمٌم

 اعًصن تصمٌم د.نوال محسن 18/1/3112 سٌاسة التروٌج والتسوٌق للمنتج الصناعً وفاعلٌتها فً الثقافة االستهالكٌة  صتاعً تصمٌم عبد الخالق سمٌن 8

لتصمٌم الداخلً وانعكاسه السلوكً فً فضاءات السلطة ) قاعات خطاب ا تصمٌم داخلً عالء الدٌن كاظم  9
 المؤتمرات انموذجا (

 نحتتشكٌلً /  د.سعد علً ٌوسف  32/11/3112

 تصمٌم طباعً د.نصٌف جاسم  13/1/3112 فاعلٌة بنٌة النص البصري فً التصمٌم الكرافٌكً الرقمً طباعً تصمٌم فؤاد احمد شالل 11

 اعًصن تصمٌم د.شٌماء عبد الجبار 21/11/3112 الفرضٌات التصمٌمٌة المستقبلٌة فً ضوء الحاجات االنسانٌة المعاصرة صتاعً ٌمتصم عباس قٌس والً 11

 تصمٌم طباعً د.عبد الرضا بهٌه  9/1/3112 التكنولوجٌا الحدٌثة والتحول الوظٌفً فً تصامٌم االقمشة واالزٌاء اقمشة تصمٌم وسن خلٌل الواسطً 13

 صتاعً تصمٌم د.هدى محمود عمر 19/2/3112 وارتباطها بتصمٌم المنتج الصناعً جدلٌة النوع االجتماعً صتاعً تصمٌم ٌض عبد الكرٌم وم 12

 

 
 



 
 اسماء طالب الماجستٌر لقسم ) التصمٌم (التً تمت مناقشتهم

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

 تصمٌم صناعً د.هدى محمود عمر  37/11/3112 ا قً الفضاءات الداخلٌة التطور التصمٌمً للعوازل الصوتٌة وتوظٌفه داخلً كرٌم االء طالب 1

 تصمٌم اقمشة د.فاتن علً حسٌن 2/2/3112 انظمة التكوٌن الشكلً وتقنٌاتها االظهارٌة فً تصامٌم االقمشة الرجالٌة اقمشة اسعد عاتً هلٌل 3

 تصمٌم اقمشة د.ناصر الربٌعً 39/6/3112 فً تصامٌم االقمشة المعاصرة استلهام االشكال الواقعٌة وتطبٌقاتها  اقمشة اسمار عبد الوهاب  2

 تصمٌم طباعً د.نصٌف جاسم  33/11/3112 برامجٌات التصمٌم الكرافٌكً ودورها فً التصمٌم واالخراج الفنً للمطبوع طباعً حسٌن بسام جاسم 2

 تصمٌم طباعً د.نعٌم عباس حسن 13/3/3112 المطبوعالفاعلٌة التداولٌة فً التصمٌم االعالنً  طباعً بشرى محسن ٌاسر 1

 اعالم د.انتصار رسمً 31/9/3112 االتصال البصري فً تصامٌم مطبوعات االطفال طباعً حسٌن حنان عصام 6

 تصمٌم صناعً د.نوال محسن علً 39/13/3112 الجذب واالثارة فً تصمٌم هٌئة المنتج الصناعً صناعً صالح حنان غازي 7

 تصمٌم طباعً د.عبد الرضا بهٌه 17/2/3112 المعنى الداللً لتصامٌم شعارات كلٌات جامعة بغداد طباعً على عزٌزخالد  8

 تصمٌم اقمشة د.ناصر الربٌعً 16/2/3112 تعددٌة الوظٌفة وانعكاساتها التعبٌرٌة فً تصمٌم االقمشة المعاصرة اقمشة رسل خلٌل ابراهٌم 9

 صناعً تصمٌم د.شٌماء عبد الجبار 21/11/3112 تفكٌكٌة وانعكاساتها الوظٌفٌة والجمالٌة فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌةال داخلً مرزوك رٌاض حامد 11

 تصمٌم صناعً د.نوال محسن علً 1/13/3112 القوى الفاعلة فً تصمٌم الفضاءات الداخلٌة لمكتبات المدارس االساسٌة داخلً نوري رٌم باسل 11

 فلسفة تربوٌة د.باسم قاسم الغبان 33/1/3112 تحوٌر االتجاهات التصمٌمٌة ألجهزة العالج الطبٌعً ناعًص زٌدون خلف جبار 13

 تصمٌم صناعً د.لبنى اسعد عبد الرزاق 13/1/3112 الهندسة البشرٌة واشتراطاتها فً تصمٌم مضخة تعبئة الوقود صناعً سعد عالء ٌاسٌن 12

 تصمٌم صناعً د.هدى محمود عمر  31/11/3112 التصمٌمٌة فً اضاءة قاعات مدرسة الموسٌقى والبالٌهاالشتراطات  داخلً خلٌل سماء فاضل 12

 تصمٌم صناعً د.لبنى اسعد عبد الرزاق 18/11/3112 فاعلٌة الطباق وآلٌته فً النظام التصمٌمً للمنتج الصناعً صناعً محمد سمٌة عبد الوهاب 11

 تصمٌم اقمشة د.فاتن علً حسٌن 31/2/3112 ت الفنٌة للتكعٌبٌة وتطبٌقاتها فً تصامٌم االقمشة المعاصرةالتحوال اقمشة سناء محمود ابراهٌم 16

 تصمٌم طباعً د.نصٌف جاسم  8/1/3112 االطر الفكرٌة وانعكاساتها فً تصمٌم المطبوعات الدٌنٌة  طباعً حسن صادق هاشم 17

 تصمٌم صناعً د.لبنى اسعد عبد الرزاق 31/11/3112 متغٌرات الشكلٌة لهٌئة المنتج الصناعًحوار االٌقاع ودوره فً ال صناعً صادق صفا جعفر 18

 اعالم د.انتصار رسمً 31/1/3112 جمالٌات الطباعة الرقمٌة الحدٌثة فً المنجز الطباعً طباعً طٌبة محمد شكري 19

 تصمٌم صناعً د.نوال محسن علً 37/11/3112 كانٌة تطوٌرها االنظمة التصمٌمٌة لخٌم المناسبات وام صناعً عبد الحسٌن عبد الكرٌم 31

 مسرح / دٌكور  د.عباس علً جعفر 16/1/3112 مرتكزات العملٌة التصمٌمٌة فً فضاءات التعدد الوظٌفً داخلً زاٌر علً محسن 31

 تصمٌم اقمشة .هند محمد سحابد 11/1/3112 تنوع دالالت االشكال المرئٌة فً تصمٌم االعالن التجاري طباعً لٌلى علً رجب 33

 تصمٌم اقمشة د.هند محمد سحاب 7/1/3112 رموز الموروث بٌن االصالة واالبتكار فً تصامٌم اقمشة معمل نسٌج الحلة  اقمشة حمزة  مالك جاسم 32

 تصمٌم اقمشة حمد سحابد.هند م 12/1/3112 االنعكاسات المرئٌة للتزٌٌنات فً تصامٌم االقمشة واالزٌاء اقمشة ضاٌعمحمد حاكم  32

 تصمٌم صناعً د.لبنى اسعد عبد الرزاق 9/13/3112 تصمٌم المنتج الصناعً كلغة حوار عالمٌة  صناعً خضٌر  محمد سعد 31

 صناعً ٌمتصم د.شٌماء عبد الجبار 39/11/3112 المعالجات التصمٌمٌة للعزل الحراري والمالً فً تصمٌم المنتجات الصناعٌة  صناعً عبد مصعب حسن 36

 تصمٌم داخلً د.فاتن عباس لفته 21/13/3112 المعالجات التصمٌمٌة فً الفضاءات الداخلٌة للورش التعلٌمٌة  داخلً حسن منتهى عبد النبً 37

 طباعًتصمٌم  د.مها اسماعٌل الشٌخلً 9/7/3112 توظٌف تكوٌنات فنون االٌهام البصري فً التصمٌم الطباعً طباعً محمد علً نجاة قادر 38

 تصمٌم اقمشة د.هند محمد سحاب 9/2/3112 السمات الجمالٌة لفن الفسٌفساء وتطبٌقاتها فً تصامٌم اقمشة االزٌاء المحاكه اقمشة ندى محمود ابراهٌم 39

 ًتصمٌم طباع د.حكمت رشٌد فخري 13/13/3112 البعد الوظٌفً للعناصر البنائٌة فً التصمٌم الطباعً طباعً حاجم نور احمد 21

 تصمٌم صناعً د.نوال محسن علً 31/11/3112 التوجهات التطبٌقٌة للهندسة الحٌوٌة وعالقتها بتصمٌم هٌئة المنتج الصناعً صناعً فارس ٌؤجل عبد الحسٌن 21

 

 

 


