
 
 
 
 
 
 (التً تمت مناقشتهم  مسرحاسماء طالب الدكتوراه لقسم ) ال

 21/6/3112ولغاٌة  1/9/3112من 
 تخصص المشرف المشرف شةقتارٌخ المنا عنوان االطروحة ص الدقٌقالتخص االسم 

 علوم مسرحٌة د.عقٌل مهدي 19/2/3112 جدل الملحمً والغنائً فً مسرحٌات جلٌل القٌسً ادب ونقد علً حلو داشر 1

 تقنٌات بد الرحمند.محمد ع 16/9/3112 جمالٌات تحوالت المنظر فً عروض الموندراما العراقٌة  تقنٌات كاظمفرزدق قاسم  3

 تقنٌات د.قاسم مؤنس عزٌز 11/1/3112 ما بعد الحداثة وانعكاساتها فً سٌنوغرافٌا العرض المسرحً العراقً  تقنٌات شرٌن فٌصل علً 2

 
 
 
 
 

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

 تخصص المشرف المشرف تارٌخ المناقشة عنوان االطروحة التخصص الدقٌق االسم 

 اخراج / مسرح د.عادل كرٌم سالم 3/3/3112 الٌات بناء الصورة فً عروض مهرجان منتدى المسرح السادس عشر اخراج احالم علً عٌدان 1

 ادب ونقد / مسرح د.ٌوسف رشٌد جٌر 6/2/3112 صوص مسرح الطفلالغرائبٌة فً ن تمثٌل اسراء علً سلمان 3

 تقنٌات د.روعة بهنام شعاوي 32/6/3112 اشتغاالت المنظومة اللونٌة فً تصمٌم الزي المسرحً تقنٌات اشواق كاظم ابراهٌم 2

 اخراج / مسرح د.عادل كرٌم سالم 32/11/3112 ً ) المسرح العراقً (اداء الممثل بٌن معطٌات النص المسرحً ورؤٌة المخرج المسرح تمثٌل اقبال عبد الجبار عٌقان 2

 تقنٌات د.محمد عبد الرحمن  33/6/3112 السٌنوغرافٌا قً عروض المسرح االحتفالً تقنٌات باسم محمد احمد 1

 / مسرح ادب ونقد د.ٌوسف رشٌد جٌر 32/11/3112 التحرٌض فً الخطاب المسرحً العراقً ادب ونقد حسٌنحسٌن رضا  6

 ادب ونقد / مسرح د.رٌاض موسى سكران 3/2/3112 االنزٌاح الداللً فً الخطاب المسرحً ادب ونقد سعاد نعمة حسٌن 2

 تمثٌل د.راسل كاظم عودة 21/2/3112 انعكاس ثقافة المجتمع على اداء الممثل العراقً تمثٌل سعد فاخر شبوط  8

 تمثٌل د.ولٌد شامل 38/11/3112 االدوار الفنطازٌة فً مسرح الطفلخصائص اداء  تمثٌل شعبان رجب عبد الرزاق 9

 ادب ونقد / مسرح د.سافرة ناجً جاسم 9/3/3112 البنٌة الدرامٌة واالٌدٌولوجٌة فً نصوص محً الدٌن زنكنة المسرحٌة ادب ونقد عباس فاضل عباس 11

 تقنٌات د.قاسم مؤنس عزٌز 12/6/3112 عرض المسرحً العراقًالمنظومة الضوئٌة وتغٌر المكان فً ال تقنٌات علً محمود محمد 11



 اخراج / مسرح د.زهٌر كاظم علوان 3/1/3112 الممثل واداء الشخصٌة بٌن المسرح الملحمً والمسرح االحتفالً تمثٌل حسٌن فاطمة رفعت 13

 تمثٌل د.ولٌد شامل 3/2/3112 الٌات االرتجال ووظائفه فً اداء الممثل المسرحً تمثٌل فراس محمد رضا 12

 تقنٌات د.عباس علً جعفر 36/11/3112 مفهوم المنظر فً المسرح الملحمً ) المسرح العراقً انموذجا ( تقنٌات صبح لطٌف عٌدان 12

 ادب ونقد / مسرح د.عقٌل مهدي ٌوسف 11/3/3112 مالمح الالمعقول فً النص المسرحً العراقً ادب ونقد ماهر خزعل فاضل 11

 ادب ونقد / مسرح د.سافرة ناجً جاسم 18/6/3112 االتجاهات االسلوبٌة فً كتابة النص المسرحً العراقً  ادب ونقد حمادة رجب محمد 16

 تقنٌات د.محمد عبد الرحمن  18/11/3112 اشتغاالت المنظر فً العرض المسرحً العراقً ) عباس علً جعفر ( انموذجا ( تقنٌات حسٌنمزاحم خضٌر  12

 ادب ونقد / مسرح د.ٌوسف رشٌد جٌر 32/1/3112 اشتغاالت التابو فً النص المسرحً العراقً ادب ونقد عادل هادي نورس 18

 تمثٌل د.مصطفى تركً السالم  19/6/3112 تحوالت االداء التراجٌكومٌدي للممثل فً عروض المسرح العراقً تمثٌل عزت هنادي صالح 19

 تمثٌل د.هٌثم عبد الرزاق 19/11/3112 اء التمثٌلً فً المسرح العراقً المعاصرصٌغ االد تمثٌل وسام خضٌر موسى  31

 اخراج / مسرح د.حسٌن التكمه جً 12/2/3112 مالمح التجرٌب فً العرض المسرحً االكادٌمً العراقً اخراج ٌوسف هاشم عباس 31

 
 
 
 
 
 
 


