
 
 
 
 
 

 (التً تمت مناقشتهم  السٌنمائٌة والتلفزٌونٌةاسماء طالب الدكتوراه لقسم ) 
 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 

التخصص  سماال 
 الدقٌق

تارٌخ  عنوان االطروحة
 شةقالمنا

تخصص  المشرف
 المشرف

 تلفزٌون د.متى عبو بولص 6/2/3112 المتغٌرات الجمالٌة للصورة الرقمٌة فً الفلم السٌنمائً سٌنما سالم ٌوسف دبً 1

 سٌنما د.علً حسٌن صفوك 2/13/3112 (1999 -1991االتجاه الجدٌد فً السٌنما المصرٌة )  سٌنما جوهرعامر عبد الكرٌم  3

 تلفزٌون د.محمود كباشً 21/6/3112 التمثالت الفلسفٌة للحداثة فً الخطاب السٌنماتوغرافً تلفزٌون عون ماجد عبود 2

 سٌنما د.صباح مهدي علً 36/6/3112 السمات الجمالٌة واالسلوبٌة للفلم االثنوغرافً التلفزٌونً تلفزٌون ارحٌم محمد هادي  2

 سٌنما د.عالء الدٌن عبد المجٌد 7/5/3112 اشكالٌة القبح وتمثالته فً الدراما التلفزٌونٌة تلفزٌون مصطفى عبٌد دفاك 5

 
 

 

 (التً تمت مناقشتهمالسٌنمائٌة والتلفزٌونٌةاسماء طالب الماجستٌر لقسم )
 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 

 تخصص المشرف المشرف تارٌخ المناقشة عنوان االطروحة خصص الدقٌقالت االسم 

 سٌنما د.صباح مهدي علً 2/2/3112 المعالجة االخراجٌة للشكل الفلمً فً افالم الرعب سٌنما حسٌن جاسماحمد  1

 سٌنما علً د.صباح مهدي 1/6/3112 التوظٌف الجمالً والدرامً للماكٌاج فً افالم الرعب  سٌنما محمود اسٌا علً 2

 سٌنما د.طه حسن عٌسى 19/11/3112 المعالجات الفنٌة للسٌرة الذاتٌة فً الفلم السٌنمائً الروائً سٌنما ار على حجولانتص 3

 اسٌنم د.عالء الدٌن عبد المجٌد 5/6/3112 تمثالت القوى الفاعلة وبنائها الشكلً فً افالم الرسوم المتحركة تلفزٌون عبد العزٌز دعاء صفاء 4

المعالجات االخراجٌة للمتغٌر االجتماعً فً الدراما التلفزٌونٌة العراقٌة ما  تلفزٌون رعد نعمة عزٌز 5
 3112بعد عام 

 تلفزٌون د.متً عبو بولص 21/1/3112

 ٌونتلفز د.علً صباح سلمان 2/13/3112 مالمح البطل الشعبً فً الدراما التلفزٌونٌة العراقٌة  تلفزٌون سلوان بهاء كاظم 6

 سٌنما د.طارق عبد الرحمن 16/13/3112 المعالجة االخراجٌة لموضوعة الغٌاب فً المسلسل الدرامً التلفزٌونً تلفزٌون عبد الصاحب بزون مطر 7

 سٌنما د.محمد عبد الجبار 32/1/3112 التوظٌف الجمالً والدرامً للخدع السٌنمائٌة فً الفٌلم الروائً  سٌنما حمداوي عقٌل عاشور 8

 سٌنما د.محمد عبد الجبار 39/1/3112 اسلوبٌة البناء السٌنمائً فً افالم جٌمس كامٌرون سٌنما علً اسماعٌل حمادي 9



 تلفزٌون د.متً عبو بولص 2/2/3112 االثراء الجمالً للكادراج فً تشكٌل فضاء اللقطة لبنٌة الفٌلم السٌنمائً سٌنما علً حٌدر خالد 11

 تلفزٌون د.ٌاسر عٌسى حسن 36/5/3112 اشتغال الشفرات الثقافٌة فً المسلسالت التلفزٌونٌة التركٌة تلفزٌون علً عبد الرضا مزبان 11

 سٌنما علً حسٌن صفوك 19/5/3112 التمثالت البنائٌة والفكرٌة للمكان فً مشاهد االستهالل فً الفٌلم الروائً سٌنما محمد عبد الحمٌد 12

 تلفزٌون د.محمود كباشً خلف 3/6/3112 لبناء التركٌبً لنظرٌة الحوافز فً المسلسل الدرامً التلفزٌونًا تلفزٌون محمد كاظم علٌوي 13

 سٌنما د.ماهر مجٌد ابراهٌم 17/3/3112 حداثة الشكل الفلمً وانفتاح النص سٌنما نور علً كرٌم  14

 

 
 
 
 


