
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  ادبیات عربیدبیر گروه رزومه 

  

  

   :مشخصات فردي

  سجاد اسماعیلی :نام و نام خانوادگی

  .تهران مدرس تربیت عربی،دانشگاه ادبیات گرایش عربی، ادبیات و زبان ي رشته :ارشد کارشناسی

  .تهران مدرس تربیت دانشگاه عرب، ادبیات و زبان :تخصصی دکتري

  

  :پژوهشی سوابق

  وضعیت مقاله  درجه مقاله  عنوان مقاله  
بررسی و نقد اجـراي راهبردهـاي     1

تدریس متـون شـعري در مقطـع    
کارشناسی رشته زبـان و ادبیـات   

  عربی

  
  پژوهشی-علمی

هـاي زبــان و  در مجلـه پــژوهش  چـاپ شــده 
، بهــار 9، پیــاپی 1، ش3.دادبیــات تطبیقــی، 

  .191-173، ص 1391

هـاي مقاومـت در شـعر    مایهدرون  2
جواد جمیـل بـا تاکیـد بـر دفتـر      

  »أشیاء حذفتها الرقابه«شعري 

  
  پژوهشی-علمی

ادبیات پایـداري کرمـان،   در مجله چاپ شده 
ص .1390ســال دوم، شــماره چهــارم، بهــار  

256-276.  
یقی نوستالژي در شعر ببررسی تط  3

ــفیعی   ــاتی و شـ ــدالوهاب بیـ عبـ
  کدکنی

  
  پژوهشی -علمی

در مجلـه علمـی پژوهشـی پـژوهش     شدهچاپ
هاي زبان وادبیات تطبییقی دانشـگاه تربیـت   

  .1391سال . مدرس



الـثلج  «جمالیۀ الوصف فی روایـۀ    4
  لحنا مینۀ» یأتی من النافذه

  
  پژوهشی-علمی 

،دانشگاه پژوهشی -مجله علمیدر  چاپ شده
  .1391.ابن رشد هلند

میــزان اجــراي روش هــا و فنــون   5
ــع   ــد در مقطــ ــدریس قواعــ تــ
ــان و   ــته ي زبـ ــی رشـ کارشناسـ
ادبیـات عربــی از نظـر اســتادان و   

  دانشجویان

  
  پژوهشی -علمی

در مجله جستارهاي زبانی دانشگاه شدهچاپ 
  .تربیت مدرس تهران

ــاة     6 ــوء الحی ــی ض ــۀ ف ــن الخطاب ف
  .االجتماعیۀ فی العصر االموي

  
  پژوهشی-علمی 

در مجلـه پـژوهش نامـه زبـان و      چاپ شـده 
  یزد ادبیات عربی

در » نهـــج البالغـــه  «آمـــوزش   7
 هـــاي تهـــران و ارائـــهدانشـــگاه

راهکاري مناسب براي تدریس آن 
  در مقطع کارشناسی 

 
 

  پژوهشی  –علمی 

در مجله پـژوهش نامـه انتقـادي      چاپ شده
پژوهشـگاه  . متون و برنامه هاي علوم انسـانی 

  1392. علوم انسانی

تحلیل محتوي کتب قواعـد اللغـۀ    8
العربیۀ فـی مرحلـۀ البکـالوریوس    
لفـرع اللغـۀ العربیـۀ و آدابهـا فـی      

  .ضوء معاییر الجودة

در مجله علمـی پژوهشـی بحـوث    چاپ شده  علمی پژوهشی
 8شـماره  . العربیۀ و آدابهـا اصـفهان  فی اللغۀ 

  .1392بهار و تابستان 

بررسی تطبیقی نوستالژي در شعر   9
نادر نادرپور و احمد عبد المعطـی  

  حجازي

  
  تخصصی-علمی 

در فصلنامه نقـد و ادبیـات تطبیقـی    شدهچاپ
  .1391. دانشگاه رازي کرمانشاه

ــی در    10 ــامتنی قرآنـ ــاب «بینـ کتـ
  حارث محاسبی» التوهم

  
  کنفرانس داخلی

 در مجموعه مقاالت همـایش ملـی  شدهچاپ 
. قرآن کریم و ادبیات عربی دانشـگاه سـنندج  

1390.  
ررسی فرایند نوستالژي در غـزل  ب  11

عفیف با تاکید بر دفترهاي شعري 
عنتره بن شـداد و مجنـون قـیس    

  عامري

  
  پژوهشی-علمی

  )تحت داوري(

. دانشـگاه تهـران  » زبان و ادبیات عربی«مجله
1390  

بررسی تطبیقی نوستالژي در شعر   12
نادر نادرپور و احمد عبد المعطـی  

  حجازي

  
  کنفرانس داخلی

در مجموعـه مقـاالت همـایش و    شـده چـاپ  
همـایش ملـی ادبیـات    . برگزیده مقاالت برتر

  .1391. تطبیقی دانشگاه رازي کرمانشاه



صوات فی القـرآن الکـریم   داللۀ األ  13
ســــوره القیامــــه و النازعــــات «

  .»نموذجا

  
  کنفرانس خارجی

کنفـرانس  ارائه و چاپ در مجموعـه مقـاالت   
. خارجی قرآن کریم، در دانشگاه ماالیا مالزي

1391.  
سورتی القیامۀ الداللۀ الصوتیۀ فی   14

  و النازعات
  

  پژوهشی -علمی
  )تحت داوري  (

اللغۀ العربیـۀ وآدابهـا   « مجله علمی پژوهشی 
  .1390. دانشگاه پردیس قم تهران» 

  
  

15  

ي بررسی زیبایی شناسی قصـیده 
عبـد  احمد » العام السادس عشر«

 با تاکیـد برنقـد  المعطی حجازي، 
  .فرمالیسم

  
  پژوهشی-علمی 

  )تحت داوري(

عربیدانشـگاه شـهید    پژوهشـی –جله علمی م
  بهشتی

  
  

16  

حداثۀ الصورة فی تشـبیهات ابـن   
  المعتز الشعریۀ

دراســـۀ فـــی الصـــور الحســـیۀ (
  )بتشبیهاته

  
  

  کنفرانس خارجی

مالمح التجدید فی االدب «کنفرانس خارجی 
دانشـگاه  » و اللغۀ و النقد فی العصر العباسـی 

  .1390. جرش اردن

دراسۀ المالمح  االدبیۀ فی تفسیر   17
  الکشاف للزمخشري

  
  کنفرانس داخلی

همایش انجمن علمی گـروه زبـان و ادبیـات    
  .1391. عربی دانشگاه اصفهان

نوستالژي در غـزل   بررسی فرایند  18
عفیف با تاکید بر دفترهاي شعري 
عنتره بن شداد عبسی و مجنـون  

  قیس عامري

  
  کنفرانس داخلی

ــشــده چــاپ  ــه مق ــایش االت در مجموع هم
انجمــن علمــی گــروه زبــان و ادبیــات عربــی 

  .1391، دانشگاه اصفهان

 

 


