
 

 

 

 

 

 1397ورودی سال  -رشته ی زبان و ادبیات عربی   -دانشکده علوم انسانی  -اطالعیه برگزاری دفاع دانشجویان : کارشناسی ارشد ناپیوسته       

 استاد مشاور  استاد راهنما زمان  برگزاری موضوع پایان نامه نام و نام خانوادگی ر

 ساعت روز تاریخ

 سینیحدکتر یآقا غفوری فردکتر   یآقا 12-10 دوشنبه 18/12/1399 بررسی تطبیقی جلوه های عرفانی در اشعار ابن الفارض  المصری و سنایی غزنوی  سمیه زاهدی 1

 کریمیدکتر خانم   کاوسیدکتر   یآقا 16-14 دوشنبه 18/12/1399 بررسی نوگرایی ساختاری و محتوایی در اشعار امین الریحانی بهیه عباسی  2

 قدیمیدکتر   یآقا حسینیی دکتر آقا 10-8 شنبه سه 19/12/1399 بررسی تطبیقی معیارهای زیبا شناختی در سرودهای علی الجالوی و حامد عسکری اعظم حاتم زاده باغان 3

 غفوری فردکتر   یآقا کنعانیدکتر   یآقا 12-10 سه شنبه 19/12/1399 تطبیق اسطوره و نماد در اشعار بلند الحیدری و احمد شاملو طیبه روحانی 4

 ایزانلودکتر   یآقا شمس آبادیدکتر   یآقا 14-12 شنبه سه 19/12/1399 بررسی جنسیتی زن در ادبیات کودکان شمال افریقا مطالعه موردی محمد عطیه االبراشی  سحر دهقانی 5

 حسینیدکتر   یآقا غفوری فردکتر   یآقا 16-14   سه شنبه 19/12/1399 بررسی سبک شناسی قصیده تائیه دعبل خزاعی  اکرم رضایی  6

 پراندوجیدکتر خانم   طباطباییدکتر خانم   12-10 شنبه 23/12/1399 ویژگی های اسطوره ای پری در هزار و یک شب محدثه حسینی سکه 7

 طباطباییدکتر خانم   دکترایزانلو یآقا 14-12 شنبه 23/12/1399 مان فرانکشتاین در بغدادربررسی مولفه های سوررئالیسم در  نسترن سلیمانیان 8

 طباطباییدکتر خانم   پراندوجیدکتر خانم   16-14 شنبه 23/12/1399  57سیاسی در رمان بیروت  _مضامین اجتماعی سمانه یونسی فر 9

 خانم دکتر محبوبه خراسانی آقای دکتر علیرضا حسینی 12-10 دوشنبه 25/12/1399 نقش فرهنگ و تمدن اسالمی در هزار و یک شب زبیده عطا 10

 دانشجویان در جلسات دفاع مجوز برگزاری دفاع آنان خواهد بود(( )) حضور  شرکت نمایند (skyroomمجازی )یا  یبه صورت حضور  بایستی در جلسات دفاع 98* تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 

 :skyroom  آدرس اتاق 
https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/payannameh 

 از یکی از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس باید استفاده شود. -1

 تایید نمایید . گزینه مهمان را انتخاب کرده و سپس نام ونام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را جهت اعالم حضور در جلسه دفاع ثبت و   بعد از وارد شدن از طریق لینک فوق  -2

 .)الزامی است(نمایید و ارسال داشتقبل از اتمام دفاع یا - skyroomدر اتاق  - ت درخواستی داوران را در قسمت پیامااصالح -3
 1399اسفند  –واحد آموزش 
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