باسمه تعالی

مشخصات فردی:
نام :ریحانه

نام خانوادگی :مالزاده

مرتبه علمی :استادیار

سمت :عضو هیأت علمی گروه زبان و

ادبیات عربی دانشکده ادبیات ،زبانها وتاریخ دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک:

r.mollazadeh@alzahra.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی زبان وادبیات عربی ،5731:دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران.
کارشناسی ارشد ،5731:دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
دکترای تخصصی،5711:علوم وتحقیقات ،تهران.
عنوان پایان نامه ارشد :سید قطب شعره وحیاته.
عنوان رساله دکتری :مضامین اجتماعی در شعر حافظ ابراهیم.

فعالیتهای پژوهشی:
چاپ مقاله
الف) مجالت:
 پدیده فقر در شعر حافظ ابراهیم  /دانشنامه  /سال 5711 الرومانسیة فی شعر سید قطب /التراث األدبی /سال .5711 الرومانسیة فی شعر فدوی طوقان /إضاءات نقدیة /سال.5711 التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة  /لسان مبین  /سال.5717 التناص القرآنی فی شعر سعدی یوسف /المنافذ الثقافیة (لبنان) /سال.5711 -االغتراب فی شعر سعدی یوسف /الجمعیة العلمیة فی اللغة العربیة وآدابها  /سال.5711

 بررسی نظریّة انسجام واژگانی در قصیدۀ "کرب وبال" (سوگ سرودۀ شریف رضیّ) /مشترک با خانم مریمهاشمیان  /مطالعات ادبی متون اسالمی /سال .5711
 هنرسازه تکرار و داللتهای معنایی آن در حکمتهای نهج البالغه /مشترک با خانم د .رحمانیان /پژوهشهای نهجالبالغه /سال .5711
 توظیف الشعر العربی المعاصر فی تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها (شعر نزار قبانی نموذجا) /دراسات فیتغلیم اللغة العربیة وتعلّمها /مشترک با خانم د .رحمانیان /سال .5711
 بازتاب دین در شعر پایداری معاصر ایران وفلسطین (مطالعه مورد پژوهانه :احمد دحبور ونصراهلل مردانی)/مشترک با خانم د .فرید /کاوشنامه در دست چاپ.
ب) همایشهای علمی:
 همایش بین المللی جستارهای ادبی زبان وارتباطات فرهنگی:مقاله« :مفهوم شهید وشهادت در ادبیات ایران وفلسطین(مطالعه موردپژوهانه :طاهره صفارزاده و فدوی طوقان)»
با همکاری د.زهرا فرید.
مقاله« :شعر غنایی سید قطب» با همکاری د.وحیده مطهری .سال .5711
 همایش بین المللی اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا /مقاله« :انسجام واژگانی در کالم امام حسین(ع) مطالعهموردی :خطبه های خداشناسی» .سال .5711
 ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی :بررسی ساختار روایتهای داستانی در کتاب تاریخ بیهقی.سال .5711
 کنگره بین المللی اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا؛ فرصت ها و چالش ها /مقاله«:انسجام واژگانی در کالمامام حسین(ع) (مطالعه موردی خطبه های خداشناسی) ،سال .5711
 پنجمین جشنواره بین المللی امام علی(ع) پژوهی /مقاله :بینامتنیت قرآنی در خطبه های نهج البالغه.شهریور.5711
 همایش ملی " نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب"  :دیدگاه های شاعران معاصر عرب درباره عفاف وحجاب زن.5711 .

ترجمه کتاب:
ترجمه کتاب "التفسیر اللغوی لغریب القرآن بالشعر العربی عند ابن عباس" ،اثر مؤلف مصری دکتر حمدی
الشیخ ،سال.5715
داوری:
داوری مقاالت علمی پژوهشی برای مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی()11-17
راهنمایی:
 رئالیسم در اشعار بلند الحیدری /مهتاب رومیانی.17/ بازتاب ترجمه ادات حصر(نفی استثنا ،تقدیم وتأخیر) در خطبه¬ها ونامه های نهج البالغه (بررسی موردیترجمه آیتی ،شهیدی،فوالدوند) /نگار محکم کار.11/
 کاربرد حرف (فاء) در سوره های حوامیم با تکیه بر دو ترجمه الهی قمشه ای و مشکینی /هانیه ضیاییمنشادی.11/
 معناشناسی ولی در قرآن /.فاطمه نجمی.11 /مشاوره:
 تصویر هنری در سوره مریم(س) /محبوبه عبدی سلیمی.11/ همطرازی منصوبات در سوره نساء با تکیه بر ترجمه های الهی قمشه ای آیتی زمانی /محبوبه انجم روز.11/ انعکاس کارکردهای اسم اشاره در ترجمههای سوره های مکی قرآن /شیدا وطنخواه.11/ آزادی و رهایی در شعر زنان فلسطینی.11 /طرحهای پژوهشی:
تجلّی دین در شعر پایداری ایران و فلسطین /در دست انجام.شرکت در کارگاه های علمی:
کارگاههای متعدد آموزشی ( 112ساعت) با مدیریت مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی.
کالسهای دانش افزایی اساتید ،مجری:نهاد رهبری:

 "اندیشه سیاسی اسالم ومبانی انقالب اسالمی"  51ساعت. "اصول تعلیم وتربیت اسالمی"  51ساعت. "تاریخ تمدن اسالمی " 51ساعت. "اخالق علمی حرفه ای"  51ساعت.و نیز شرکت در کارگاه های علمی:
 کارگاه تخصصی "تحلیل الخطاب دراسة وتطبیق"،با حضور استاد دانشگاه لبنان د.علی مهدی زیتون  ،تاریخبرگزاری،5712:به مدت  12ساعت ،دانشگاه الزهرا(س).
 همایش یک روزه "شیوه های آموزش عربی معاصر" ،با حضور پروفسور اکهرد شولتز ،.دانشگاه الزهرا(س). کارگاه تخصصی "األدب القصصی المقاوم" ،باحضور د.علی مهدی زیتون و داستان نویس لبنانی عبدالمجیدزراقط ،تاریخ  ،5717دانشگاه الزهرا(س).
 کارگاه معانی النحو با حضور استاد الناصح الخالدی استاد دانشگاه عراق ،دانشگاه الزهرا(س). کارگاه فهرست نویسی نسخ خطی ،دانشگاه الزهرا(س). کارگاه آموزش زبان عربی ،دانشگاه امام صادق(ع). همراهی دانشجویان دکتری و ارشد ورودی 11در سفر عراق برای شرکت در دوره ده روزه «مهارتهای زبانی»در «الکلیة اإلسالمیة الجامعة» واقع در نجف اشرف سال .5711
عضویت در انجمنها:
 انجمن ایرانی زبان و ابیات عربی(الجمعیه العلمیه للغه العربیه آدابها) .سال .11-17 نقد ادب عربی ایران .سال .11سوابق تدریس:
در دانشگاههای مختلف ازسال  31تا .12
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) از سال  12تاکنون.

مواد تدریس شده:
مقطع کارشناسی :صرف ونحو کاربردی5و1و7و -1علوم بالغی -علوم قرآنی -تفسیرقرآن -مکالمه ومحاضره-
مطبوعات -ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس -متون نظم جاهلی /اسالمی اموی /عباسی5و /1اندلس /انحطاط/
معاصر5و -1متون نثر جاهلی -نثر عباسی -5تاریخ زبان وفرهنگ عربی -تاریخ ادبیات دوره جاهلی وصدر اسالم-
قرائت متون (کارشناسی ادبیات فارسی) -قرائت متون معاصر-اخالق اسالمی.
مقطع کارشناسی ارشد :صرف ونحو(رشته ادبیات فارسی) ،متون نظم و نثر جاهلی ،انحطاط و معاصر.

