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اجتمعت اللجنة العلمية في القسم وتدارست عنوانات بحوث التخرج المقترحة لطلبة المرحلة 

  ادناه:وكما هو مدرج في  ووافقت عليها ،1028 – 1027الرابعة للعام الدراسي 

 عنوان البحث شعبة اسم الطالب اسم التدريسي ت

 یريمش ندوينزد فر هيبهار ب سجى جذالن احمد  أ.د. فاطمة سعدي حسين 2

 یادب ريونقش آن در تعب یتكيه در زبان فارس ب ياسر مجيد سلمان صبح أ.د. غازي لعيبي شويل 1

در لغت واصطالح وساختن  فيصرف وتصر ب سجى جواد عبد هللا سبتي أ.م.د. عبد االله محمد حسن 3

 یآن در زبان فارس

 یشعر زنان سامان یسسبک شنا أ عبير اسامة جبار محسن أ.م. د. خيرية دماك قاسم 4

واژه های مرکب ميان روش هاى ترجمه  أ حوراء شاكر كريم حسين أ.م.د. محمد قاسم خلف 5

 عربی وفارسی

 نينو یسيدر داستان وداستان نو یريس أ زينب ستار عباس جالب أ.م.د. جاسم ردام محمود 6

 یفارس

 یسام آن در زبان فارسواژه واق ب رائد محمد سوادي جويد أ.م.د. نهلة داود سلمان 7

 یدر زبان فارس یاشتراک لفظ أ حيدر رافد حميد رشيد ا.م.د. عقيل عبد الحسين 8

 جيوشيماينزد ن یعيطب ینماد ها ب عبد الكريم مريم مصطفى  أ.م.د. أنور عباس مجيد 9

أ.م.د. خطاب عبد الجبار  20

 محمود

 ششمهجو در اثار شاعران فارسى قرن  أ زينب حسن محمد سعد

 از شاهنامه یونمونه ها یفردوس أ حسين جمعة  ايهاب علي م.د. بايش جبار زيارة 22

اثر قران كريم وحديث شريف در شعر نظامى  أ منار نايف كيطان محمد  م.د. رنا علي مجيد 21

 یگنجو

 زينب عالء حسين علي  م.د. محمد نصيف جاسم 23

  

 نورا عبد الكريم قاسم

 ب

 

 أ

انواع آن در شعر  یمعرفو ريتصو یبررس

 احمد شاملو

رمز واسطوره در شعر معاصر ايران)با تکيه 

 بر اشعار مهدی اخوان ثالث(.

 یزمان در شعر فارس ريتصو أ مريم هجران محمود عبد  ي يوسفم.د. عباس داو 24

 قاسم عزيز هاشم عزيز م. نازك قاسم محمد 25

 وائل طه محمد جدوع 

 ب

 ب

 .یاعتصام نيعار پروانعكاس اجتماعى در اش

 .یفارس يیدر شعر غنا عتيوصف طب

نمونه هاى از تاثير حديث شريف در اشعار  أ طه نصير اسماعيل سعيد م. حسين علي عباس 26

 بعض شعراى فارسى
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 عبير زهير ياسين سعيد م.م. ايمان مطشر عاجل 27

 هبة ستار جبر علي

 نور انتظار محمد عبيد 

 أ

 أ

 ب

 شعر فروغ فرخزاد.جنبه های بالغی در 

 لفظ ومعنی در اشعار محمد اقبال الهوری.

 رانيا یدر شعر شعرا یعرب اتياب

 حيدر منصور  سرى كچاسب ملم.م. ماجد  28

 

 هبة جاسم محمد عويد 

 هند وجدان طالب علي

 ب

 

 أ

 ب

گروه واژه های مخصوص به رنگ ها در 

 زبان فارسی.

گروه واژه های مخصوص به گياه ها ودرخت 

 ها وميوه ها در زبان فارسی.

مقايسه وتأثير مقامات عربی ومقامات فارسی 

 در بديع الزمان همذانی.

 كرار طه عبد الكريم جواد م.م. علي سفاح عيسى 29

 خضر محمد عبود حسون

 احمد جمال محمد نوري

 أ

 ب

 أ

 اثر قران كريم در ادبيات فارسى.

 مثل در اشعار حافظ شيرازى.ضرب ال

 طبيعت در كليات سعدى شيرازى.

 بررسى فعل وأنواع آن در اشعار نيمايوشيج ب محمد حسين عبد العباس  م.م. غازي فيصل جليل 10

 مريم فرج خلف عيسى م.م. طالل حسين نجم 12

 نزار حسين علي منشد

ضحى علي محمود 

 حسين

 ب

 ب

 ب

 .یمضامين غزل در اشعار سهراب سپهر

 .رزايم رجينز در اشعار اط

 (. ري+ ضم دي+ ) صفت + ق شونديپ

 ساختمان فعل در زبان فارسى أ زهراء علي شهاب م.م. عباس خليف عليوي 11

 رسل عادل محمد  م.م, فاطمة جواد عبد 13

 زينب زهير فرحان كاظم

 شذى قاسم جبار عجيل

 ب

 أ

 أ

 اسم وأنواع آن در زبان فارسى.

 جمله فارسى روش حذف وعطف در

 ادبيات کودکان ونوجوان

 تشبيه در اشعار فروغ فرخ زاد أ حسين علي حسين علي م.م. ايفان كريم شناوة 14

جاندار در لغتنامه  عتيطب یعرب یواژه ها ب سجاد اياد صبار شفيق  م.م. مكي خالد عبد الرزاق  15

 دهخدا

 یآن نزد شاعران فارس یها یژگيوو یرباع أ امنة عبد الباقي محمد  م.م. سعاد عبد الزهرة نجم 16

 


