باسمه تعالی
فاطمه اکبری زاده ،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
استادیار گروه زیان وادبیات عربی
 فارغ التحصیل رتبه اول دکتری رشته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تربیت مدرس.رساله دوره دکتری با راهنمایی خانم دکتر کبری روشنفکر با عنوان " مطالعه تطبیقی رمان های أحالم مستغانمی
و زویا پیرزاد در پرتو نظریه ی چندآوایی باختین" عنوان م صوب :درا سة مقارنة بین روایات أحالم م ستغانمی
و زویا بیرزاد فی ضوء نظریة تعدد األصوات لباختین" حائز رتبه عالی گردید.
-

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

پایان نامه دوره کارشننناسننی ارشنند با عنوان "نقد و تحلیل رمان «دم لفطیر صننهیون» اثر نجیب الکیالنی" با
راهنمایی دکتر سیده زهرا موسوی  ،حائز درجه عالی گردید.
 فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه امام صادق (ع).پایان نامه کار شنا سی با عنوان "الق صر فی خطب نهچ البالغة" راهنمایی دکتر کبری رو شنفکر ،موفق به ک سب
درجه عالی شد.

با سابقه همکاری در :
-

همکاری در برگزاری علمی پروژه های دانشگاهی ،از جمله همایش واکاوی فمنیسم.

-

همکاری علمی در پروژه ترجمه فقه الصادق در دانشگاه امام صادق

-

همکاری علمی (ترجمه و تحقیق متون عربی) با مرکز مطالعات فل سطین و جمعیت حامیان آزادی قدس

شریف.
-

مبلّغ دینی به زبان های عربی و انگلیسی از دانشگاه امام صادق (ع) .
1

-

همکاری علمی و اجرایی با شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده واب سته به شورای عالی انقالب

فرهنگی ،در معاونت اطالعات و آمار و سپس در معاونت برنامه ریزی و تدوین سیاست.
-

همکاری علمی اجرایی در پروژه تحقیقاتی معاونت اطالعات و آمار زنان شنننورای فرهنگی اجتماعی

زنان با عنوان "ارزیابی کمی و کیفی رشته مطالعات زنان و خانواده در دانشگاه های کل دنیا".
-

عضو کمیته علمی همایش حج در پویه تاریخ در دانشگاه الزهرا.
 ارزیابی و داوری مقاالت در مجالت علمی پژوهشی.-

نقد و برر سی کتاب برای شورای برر سی متون و کتب علوم ان سانی در پژوه شگاه علوم ان سانی و
مطالعات فرهنگی نقد کتاب «أعالم األدب العربی الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة» و کتاب « سیمیائیة النص
السردی».

 عضو انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عرب و انجمن نقد ادب عربی .-

با سااابقه تدرید در مجتمع فرهنگی اموزشننی امام صننادق (ع) .دانشننگاه تقریب م اهب اسننالمی.
دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران .دانشگاه علوم حدیث  .دانشگاه اصول الدین.

 -راهنمایی  ،مشاوره و داوری پایان نامه های رشته زبان و ادبیات عرب.

آثار ترجمه:
-1

چاپ ترجمه کتاب "دم لفطیر صهیون" اثر نجیب الکیالنی با عنوان "نانی از خون" از انتشارات حامیان

قدس شریف.
-2

ترجمه کتاب "حالم بفلسطین" اثر رندا غازی با عنوان در رویای فلسطین.

-3

ترجمه کتاب "الکنز المرصااود فی اواعد التلمود" اثر د.روهلنج ،شننارل لوران از انتشننارات جمعیت

حامیان آزادی قدس شریف.
-4

ترج مه بخش هایی از ک تاب "صاااف حات زه" که در مجمو عه دایرة الم عارف "حزب اهلل و م قاومت

اسالمی لبنان".
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-5

ویراستار کتاب "السیاسات و الخطط القوانین المصدق علیها من ابل المجلد األعلی للثورة الثقافیة".

-6

ترجمه کتاب "االمام الرضاااا بین نصاااوا الرساااالة و سااالطة الرأی و القبیلة" و برنده جایزه اول

جشنواره رضوی برگزار کنندگان :بنیاد امام رضا(ع) و دانشگاه الزهرا(س)و برگزیده بانوان مروج فرهنگ رضوی
از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در سال .1396

کنفراند های داخلی و بین المللی:
-1

ارائه و چاپ م قاله با عنوان « توظیف انما فی خ طب نهج البال ة و دالالت ها التربویة» در مجموعه

مقاالت کنفرانس بین المللی نهج البالغه "السراج المنیر" زیر نظر دانشگاه کوفه در کشور عراق فروردین .1390
-2

ارائه و چاپ مقاله با عنوان «تعدد األصااوات فی ماساااة الحالال لصااالا عبد الصاابور» در مجموعه

مقاالت کنفرانس "راهکارهای تو سعه بین ر شته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی" در دان شگاه یزد 16 ،و 17
شهریور 1390
-3

ارائه و چاپ چکیده مقاله با عنوان «تحلیل گفتمان انتقادی خطبه فدک حضااارت زهرا (س)» در

کنفرانس بررسی ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) در دانشگاه تربیت مدرس .1390
-4

ارائه و چاپ مقاله با عنوان «واکاوی موضااوعات رمان فمنیسااتی عربی با رویکرد نقد ادبی فمنیسااتی

رمان «ذاکرة الج سد (خاطرات تن)» اثر احالم م ستغانمی ،در مجموعه مقاالت همایش بین المللی زن در جهان
اسالم در  30آذر .1390
-5

چاپ مقاله با عنوان " دور المرأة فی تفساایر القرآن الکریم عائشااة عبد الرحمن نموذجا " در سننومین

کنفرانس علمی بین المللی "قرآن الکریم و قضایا عصر" دانشگاه کوفه در کشور عراق در دی ماه 1390
-6

ارائه و چاپ چکیده مقاله با عنوان«ترجمه رمان ،برگردان ویژگی چندزبانی آن» در همایش بین المللی

مطالعات میان رشته ای ترجمه ،مشهد  12-10 ،اردیبهشت .1392
-7

ارائه و چاپ مقاله با عنوان " اصاااول التربیة االجتماعیة فی وصاااایا االمام العساااکری" در چهارمین

کنفرانس بین المللی"اإلمامین العسکرین" 2013 18-17م 25 1392 /اردیبهشت الکاظمین.
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-8

ارائه و چاپ مقاله با عنوان « زنانه نویسی ،تالش برای هویت بخشی و خروال از دیگربودگی؛«نمونه:

زنانه نویسی در آثار زویا پیرزاد»» سمینار بین المللی زن در جهان اسالم ،یکصد سال اخیر .آذر .1392
-9

ارائه و چاپ مقاله با عنوان « آساایب شااناساای زبان شااناختی ترجمه های ارآن (بررساای موردی

ترجمه های سوره وااعه(» سال . 1392
-10

ارائه و چاپ مقاله با عنوان « اآلخر الذکوری فی الروایة النسویة الجزائریة ذاکرة الجسد نموذجاً» در

الملتقی الدولی االول حول ":الروایة الجزائریة المعاصنننرة-الراهن و اآلفاق ، "-جامعة البلیدة  ،2الجزائر ،آذر
1392؛  12-11دسامبر .2013
-11

ارائه و چاپ چکیده مقاله با عنوان «اساااتلهام الترال التاریخی فی روایة "رمل المایة (فاجعة اللیلة

السابعة بعد االلف)"» در همایش بین المللی ادبیات معاصر الجزایر دانشگاه شهید بهشتی .مهرماه .1393
-12

ارائه و چاپ مقاله با عنوان «خوانش احتجاجی و خوانش های تفسااایری از وا(ه (الرحمن)» در اولین

کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی ،بهمن 1394؛ صص .335-323
-13

ارائه شننفاهی و چاپ مقاله با عنوان «عاشااورا در آیینه انتقادی دعبل الخزاعی» در کنگره بین المللی

اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا – فرصتها و چالشها ،شورای عالی مهندسی فرهنگی جهان تشیع سیسکو،
.1395
-14

برنده جائزه « السننبا الشننهید اإلمام الحسننین بن علی بن أبی طالب لابداع الفکری الدولی» دانشننگاه

اللکلیة االسالمیة الجامعة  ،نجف . 2016
-15

ارائه و چاپ مقاله با عنوان« واکاوی نظریه ادبیات اسالمی و نقد اسالمی»» در کنگره بین المللی زبان و

ادبیات  ،دانشگاه بین المللی امام رضا.1395 ،
-16

ارائه و چاپ مقاله با عنوان« اضیة الهویة فی روایة مذکرات امرأة یر وااعیة» در سومین کنفرانس بین

المللی زبان عربی  ،دانشگاه کوفه-عراق .1396 ،
-17

پ یرش مقاله با عنوان« Dialogism in the Language Carnival of Feminine

 »Novelدر شانزدهمین کنفرانس بین المللی باختین ،دانشگاه فودان چین .2017 ،
-18

ارائه و چاپ مقاله با عنوان« صورة ن ساء الطف فی ا شعار ال شیخ احمد الوائلی» در کنفرانس بین المللی

علمی زنان  ،کربال-عراق .1396 ،
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مقاالت تدوین شده :
-1

چاپ مقاله در فصننلنامه نامه تخصننصننی حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصننر "پانزده خرداد"  ،1385با

عنوان "تحلیل و نقد ادبی داستان خون برای فطیر" صص.282-262
-2

چاپ مقاله در مجله علمی و ترویجی منهاال شماره  ،12تاب ستان سال  1390با عنوان «تحلیل گفتمان

انتقادی خطبه فدک حضرت زهرا (س)» صص . 145-125
-3

چاپ مقاله در فصننلنامه علمی پژوهشننی مطالعات تاریخ اسااالم تابسننتان  1391با عنوان «تحلیل

گفتمان انتقادی اصیده بائیه حضرت فاطمه زهرا(س)» ،صص.145-111
-4

چاپ مقاله در ف صلنامه علمی پژوه شی پژوهش دینی (ش .)26بهار و تاب ستان 1392؛ با عنوان

« آسیب شناسی زبان شناختی ترجمه های ارآن (بررسی موردی ترجمه های سوره وااعه(» صص .57-29
-5

چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین ،دوره  ،10شماره  ،3پاییز .1392با عنوان «گفتمان

سوره مریم ،زن در تعامل با عرف و عفاف » ،صص .50-25
-6

پ یرش چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری با عنوان «تحلیل نشانه شناختی ساخت
روایی داستان "دمٌ لفَطیِر صَهیُون" از نجیب کیالنی» ،سال ششم ،ش ،1393 ،11صص.130-107

-7

چاپ مقاله در مجله بین المللی علوم ان سانی دان شگاه تربیت مدرس ،شماره  ،1سال بی ست و یک

بهار و تابستان  2014با عنوان «مظاهر حواریة اللغة فی روایات ابراهیم الکونی»  ،صص .105-81
-8

پ یرش چاپ مقاله در مجله "آداب الکوفة" دانشگاه کوفه عراق ،با عنوان «التعدّد اللغوی فی الروایة

النسویة روایة «ذاکرة الجسد» نموذجاً ».
-9

چاپ مقاله در دو ماهنامه علمی پژوه شی ج ستارهای زبانی ،دوره  ،6شماره پیاپی  ،23شماره تیر و

خرداد  ،1394با عنوان «جلوه های چند زبانی در رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم»» صص .53-25
-10

چاپ مقاله در ن شریه ادبیات تطبیقی فرهنگ ستان زبان و ادب فار سی ،دوره پنجم  ،شماه دوم  ،پیاپی

 ،10پاییز و زمستان  ،1393با عنوان « اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانة پیرزاد و مستغانمی» ،صص
.9-35

5

-11

چاپ مقاله در مجله علمی پژوه شی بین المللی درا سات فی اللغة العربیة وآدابها دان شگاه سمنان-

ت شرین ،سال  ،5شماره  ،19پاییز  1393با عنوان « درا سة سو سیون صیة فی روایة ذاکرة الج سد لاااا "احالم
مستغانمی"» .،صص.24-1
-12

چاپ مقاله در ف صلنامه علمی پژوه شی ادب عربی دان شکده ادبیات و علوم ان سانی دان شگاه تهران ،

ش ،1سال  ،7بهار و تابستان  1394با عنوان «شخصیت بخیل در کتاب البخالء » صص.42 -19
 -13چاپ مقاله در مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی شنننماره بهار  .1396با عنوان «تحلیل انتقادی
کتاب «سیمیائیة النص السردی» اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی» صص.260-235
 -14چاپ مقاله در مجله جسااتارهای زبانی پاییز  1396با عنوان «نشااانه معناشااناساای گفتمان تبلیغی
موسی(ع)» صص 318-293
 -15چاپ مقاله در مجله آداب الکوفه بهار  1396با عنوان « التعددد اللغوی فی الروایه النساااویه روایه
ذاکره الجسد نموذجا» صص.320-285
 -16چاپ مقاله در مجله الکلیة االساااالمیة الجامعة ش.43ج 4با عنوان « االیدئولوجیة االنتقادیة لخطاب
االمام الحسین ع احتجاجا علی معاویة توبیخا له لقتل شیعة علی ع » ،صص 387-369
 -17چاپ مقاله در مجله کلیة التربیة للبنات جامعة الکوفة بهار 1396با عنوان « اضااایه الهویه فی روایه
مذکرات امراه یر وااعیه».صص .115-95
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