
 
 

 اسماء طالب الدكتوراه لقسم ) التربٌة الفنٌة (التً تمت مناقشتهم 
 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 

تارٌخ  عنوان االطروحة االسم 
 المناقشة

 رفتخصص المش المشرف

 تربٌة فنٌة  د.عبد المنعم خٌري 11/6/3112 جمالٌات التكوٌن فً المنمنمات االسالمٌة وتوظٌفها فً تنمٌة التصور الذهنً لطلبة التربٌة الفنٌة  سلمان عمر عنٌزي 1

 د.ماجد نافع عبود 6/11/3112 استراتٌجٌة معالجة المعلومات واثرها فً تطوٌر رسم المنظور حسٌن لٌلى شوٌل 3
 د.ابراهٌم عبد الرزاق

 طرائق تدرٌس
 تشكٌلً / رسم 

 د.منٌر فخري صالح 32/11/3112 معاٌٌر لتقوٌم عناصر العملٌة التعلٌمٌة فً اقسام التربٌة الفنٌة على وفق معاٌٌر جودة التعلٌم  فارس محسن ثامر 2
 د.رعد عزٌز عبد هللا

 طرائق تدرٌس
 تقنٌات تربوٌة

 تقنٌات تربوٌة د.رعد عزٌز عبد هللا 11/13/3112 قاربات الوظٌفٌة بٌن انظمة تمثٌل الخبرة وكفاٌات طلبة التربٌة الفنٌة المطبقٌن فً المرحلة الثانوٌةالم مهديندى عبد الهادي  2

 
 

 اسماء طالب الماجستٌر لقسم ) التربٌة الفنٌة (التً تمت مناقشتهم
 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 

 تخصص المشرف المشرف تارٌخ المناقشة طروحةعنوان اال االسم 

فاعلٌة استراتٌجٌة االنشطة المتنوعة فً تنمٌة الذكاءات المتعددة لدى طلبة قسم التربٌة الفنٌة فً  عبد علًاسامة حسن  1
 مادة التخطٌط وااللوان

 تربٌة فنٌة د.كرٌم حواس 2/11/3112

بانماط التفكٌر المرتبطة بنصفً الدماغ لدى طلبة المرحلة  خصائص التعبٌر الفنً وعالقتها احمد زهراء صائب 3
 المتوسطة فً محافظة بغداد

 تربٌة فنٌة د.صالح احمد مهدي 21/11/3112

 تربٌة فنٌة د.صالح احمد مهدي 21/11/3112 واقع االنشطة الفنٌة فً المدارس االعدادٌة الحكومٌة واالهلٌة بمحافظة بغداد حسٌنسناء عبد االمٌر  2

 تربٌة فنٌة د.هٌال عبد الشهٌد 33/11/3112 الفكر التربوي البراجماتً واشكالٌة تربٌة التعبٌر الفنً ) جون دٌوي انموذجا ( نجم الل سالمظ 2

 ادب مسرحً د.شذى طه سالم 39/1/3112 االسس التربوٌة والفنٌة فً تصامٌم سٌنوغرافٌا عروض المسرح المدرسً طٌف جبار رؤوف 1

 تربٌة فنٌة  د.عبد المنعم خٌري 31/1/3112 فاعلٌة برنامج تدرٌبً لصٌانة وخزن النتاج التشكٌلً لدى طلبة قسم التربٌة الفنٌة  رٌم رزوقً عبد الك 6

 ادب ونقد مسرحً د.حسٌن علً هارف 2/3/3112 تطبٌقات منهج برٌخت فً عروض المسرح المدرسً علً حسٌن حمدان 7

 ادب ونقد مسرحً د.حسٌن علً هارف 36/1/3112 لتربوي والدرامً لشخصٌة المهرج فً عروض مسرح الطفلالتوظٌف ا قٌس عدنان امان 2

توظٌف برنامج حاسوبً ) برنامج بور بوٌنت ( لتنمٌة مهارات تصمٌم اغلفة الكتب عند طلبة معهد  سلمان مها عبد الصمد 9
 الفنون الجمٌلة 

 تربٌة فنٌة  د.عبد المنعم خٌري 12/1/3112

 علم نفس التربوي د.ضٌاء جعفر صادق 3112/ 31/11 فاعلٌة التعلم التعاونً فً تنمٌة التفكٌر الناقد فً مادة االعمال الٌدوٌة نجالء خضٌر حسان 11

 

 


