فاطمه کاظم زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از سال  7831تا کنون

مدارک تحصیلی
دکترای تخصصی  PhDزبان و ادبیات عرب ،دانشگاه دمشق .7831 ،با موضوع پایان نامه
"صورة اآلخر فی الروایات االیرانیه والسوریة ."1111-7311
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، .7838با موضوع پایان نامه "بررسی ملمعات در غزلیات مال هادی سبزواری" با معدل .73/5
 کارشناسی زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه امام صادق (ع) تهران .7831 ،با موضوع پایان نامه" ترجمه و شرح کتاب ینابیع الشمس اثر شاعر عراقی عبدالوهاب البیاتی" .با معدل .71/5
 -دیپلم تجربی ،دبیرستان نفیسه بابلسر .7811 ،با معدل .71/5

سوابق آموزشی
 تدریس دروس صرف ،نحو ،بالغت(معانی ،بیان و بدیع) ،قرائت متون ،فن ترجمه،مکالمه عربی ،عربی تخصصی ،مفردات ،اعراب القرآن ،تجزیه و ترکیب و االتقان
سیوطی ...در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد .
 تدریس در حوزه علمیه حضرت فاطمه (س) تهران در مقطع ارشد(سطح سه) تدریس در حوزه علمیه کوثر تهران در مقطع ارشد عضویت در دپارتمان زبان و ادبیات عربی دانشکده علوم و فنون قران تهران عضو شورای آموزشی دانشکده -تدریس دروس خبرنگاری شامل خبر نویسی ،و فنون مصاحبه و گزارش نویسی و...

سوابق پژوهشی
 راهنمایی ،مشاوره و داوری پایان نامه های متعدد کارشناسی و کارشناسی ارشد باموضوعات مختلفی نظیر" ایجاز حذف در قران کریم" و" بررسی داللی فعل مجهول
در قرآن کریم" و"بررسی اسم فعل در قرآن" و " بررسی ادبی و هنری داستان های
قرآن کریم" و .....

 مدیر پژوهش دانشکده علوم قرآنی بجنورد 7831-7833 عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران نماینده شورای پژوهش دانشکده در تایید چکیده های عربی رساله های دانشجویان استاد راهنمای پژوهشی دانشکده چاپ مقاله "صورة اآلخر فی روایة سووشون" در مجله علمی -پژوهشی السم(دانشگاه سمنان و الذقیه)
 چاپ مقاله " صورة اآلخر فی روایة قبل الرحیل لیوسف جاد الحق" در مجله علمی –پژوهشی بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 چاپ مقاله " الحرب فی الروایة اإلیرانیة" در مجلة علمی پژوهشی الموقف األدبی (اتحادالکتاب العرب در سوریه)
 مقاله "مکانة األسرة بین أسلوب الحیاة الغربیة والحیاة اإلسالمیة" :برگزیده و حائز رتبهعلمی پژوهشی درهمایش بین المللی سبک زندگی اسالمی
 چاپ مقاله "صورة األم فی الشعر العربی" در مجله  Nova Exploreکانادا چاپ مقاله " الذات واألخر فی روایة ثریا فی غیبوبة السماعیل فصیح" در مجله علمی– پژوهشی اضاءات نقدیه دانشگاه آزاد واحد کرج.
 مقاله " سنن الهی ،قوانین ثابت اجتماعی" :مجله ایحاء اجرای طرح پژوهشی با عنوان "سیمای خودی و دیگری در رمانهای ایران و الجزایر"در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری
  -اجرای طرح "سیمای زن در ادبیات ایران و سوریه " در دانشگاه آزاد واحد گرمسار برگزاری نشست تخصصی با عنوان "بررسی و مقایسه تکنیک مونولوگ در رمان هایمعاصر و داستان های قرآن کریم"

سایر فعالیت ها
 تدریس در کارگاه های حجاب و عفاف برگزار شده در سطح مدارس شهر تهران شرکت در دوره های مختلف روش تدریس و دانش افزایی و کارگاه های تفسیر وادبیات عرب و ....
 عضو شورای مشاوره دانشگاه علوم و فنون قران تهران -عضو شورای ستاد امر به معروف و نهی از منکر

 سردبیر سرویس بین الملل خبر گزاری شبستان 7835-7831 سردبیر سرویس استانهای خبر گزاری شبستان 7838-7831 عضویت در سرویس بین الملل روزنامه وطن امروز 7831 عضویت در سرویس بین الملل روزنامه عصر اقتصاد 7831 همکاری با ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 7831-7831 -همکاری با موسسه علمی قرآن پژوهان 7837-7831

