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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  کبری خسروی
  دکتری زبان و ادبیات عربی

  عضو ھیئت علمی دانشگاه لرستان (استادیار)
Email:Kobra.Khosravi@Gmail.com   

 Khosravi.k@Lu.ac.ir 
  

  الف) سوابق تحصیلی
  نامھعنوان پایان  سال اخذ مدرک دانشگاهرشتھ                     مقطع تحصیلی        

زبان و ادبیات  کارشناسی
 عربی         

ترجمھ ونقد کتاب "حول القصة اإلسالمیة" نوشتھ  ١٣٨٢دانشگاه امام صادق (ع)               
  نجیب الکیالنی

زبان و ادبیات  کارشناسی ارشد
 عربی         

دانشگاه شھید چمران/ 
 اھواز             

ھای شعری نازک بررسی و تحلیل درون مایھ  ١٣٨٤
  المالئکة

دکتری 
 تخصصی

زبان و ادبیات 
 عربی         

  شرح حال، معرفی و نقد اشعار عمر ابوریشھ ١٣٨٨ دانشگاه تھران             

  
  ب) سوابق آموزشی

 تا نیمسال دوم سال تحصیلی ٨٤-٨٥تدریس در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان از نیمسال دوم سال تحصیلی  
  بھ صورت حق التدریس ٨٧-٨٨

تا کنون بھ صورت تمام  ٨٨-٨٩تدریس در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان از نیمسال اول سال تحصیلی  
  وقت

  
  ج) فعالیتھای پژوھشی

  مقاالت:
 علمی پژوھشی: 

علمی پژوھشی دانشکده مجلھ  -محمود آبدانان مھدیزاده، کبری خسروی -»بررسی و تحلیل مضامین شعری نازک المالئکة« -١
  ١٣٨٦ -دانشگاه فردوسی مشھد -ادبیات و علوم انسانی

ن فصلنامھ لسان مبی -کبری خسروی، حسین چراغی وش، معصومھ نادری -»فراخوانی شخصیت ھای دینی در شعر نزار قبانی« -٢
  ١٣٩١ -٧شماره  – ISCی) (پژوھش ادب عرب

 -مجلھ علمی پژوھشی آفاق الحضارة اإلسالمیة -طیبھ سیفی، کبری خسروی -»التناص الدینی فی اشعار عبدالمعطی الحجازی« -٣
  ھـ. ق١٤٣٥ -١٦شماره 

 -طفیحسین چراغی وش، کبری خسروی، افتخار ل -»سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی« -٤
 ١٣٩٢ -١١شماره  -ISCفصلنامھ لسان مبین (پژوھش ادب عربی) 

(مطالعھ موردپژوھانھ: اشعار سید رضا موسوي ھندي، شیخ  بررسي تطبیقي سیماي امام مھدي (عج) در شعر معاصر فارسي و عربي« -٥
ادبیات  مجلھ علمی پژوھشی کاوشنامھ-ی خسروی، حسین چراغی وش، حدیث باباییکبر -»پور محسن ابوالحب، سلمان ھراتي و قیصر امین

  ١٣٩٢-١١شماره -)دانشگاه رازی کرمانشاه(تطبیقی
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شگاه علوم پژوھ-پژوھشنامھ زنانمجلھ علمی پژوھشی -کبری خسروی -»بررسی و تحلیل جایگاه زن در روایات نجیب الکیالنی« -٦
  انسانی (پذیرش)

 -ت ادبیفصلنامھ مطالعا-کبری خسروی، علی نظری، فھیمھ قربانی -»توصیفی واژه ریح در قرآن کریم -معناشناسی تاریخی« -٧
  قرآنی (پذیرش)

-صبا نجم ی،کبری خسرو سید محمود میرزایی الحسینی، -»تحلیل معنا شناختی واژگان حوزه معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعھ« -٨
  (پذیرش)-ISCفصلنامھ لسان مبین (پژوھش ادب عربی) 

لھ ادبیات مج-علی نظری، کبری خسروی، صغری درویشی -»سبک شناسی قصیده پایداری قصیدة النسر سروده عمر ابوریشھ« -٩
 دانشگاه شھید باھنر کرمان (پذیرش)-پایداری

بری کاعظم شمی الدینی فرد،  -»بررسی تطبیقی جلوه ھای بینامتنیت قرآن و نھج البالغھ در شعر فردوسی و شریف رضی«    -١٠
 قم (پذیرش)-دانشگاه اصول الدین -قرآنی -فصلنامھ مطالعات ادبی -خسروی

انشگاه بوعلی د -علمی پژوھشی پژوھشنامھ نھج البالغھ -علی نظری، کبری خسروی، زھرا ابراھیمیان -»سبک شناسی خطبھ اشباح» -١١
 سینا (در دست چاپ)

فصلنامھ  -کبری خسروی، سیدمحمود میرزایی الحسینی، معصومھ براتی-»معناشناسی تاریخی توصیفی واژه امر در قرآن کریم« -١٢
 قم (پذیرش با اصالحات)-دانشگاه اصول الدین -قرآنی -مطالعات ادبی

 
 علمی ترویجی: 
 -١١٨اره شم –ترویجی مشکوة  -مجلھ علمی -کبری خسروی، علی نظری، سمیرا جدی -»تصویر پردازی انسان در عرصھ قیامت« -١

  ١٣٩٢بھار 
  

  علمی تخصصی: 
 - ١ماره ش  -تخصصی قرآن و علوم بشری -علی نظری، کبری خسروی، سمیرا جدی، مجلھ علمی - »سبك شناسی سوره تكویر« -١
 ١٣٩٠پاییز 

  -٣شماره -اهدانشگاه رازی کرمانش -تخصصی نقد و ادبیات تطبیقی -مجلھ علمی  -»بررسی تطبیقی غدیریھ ھای فارسی و عربی« -٢
  ٠١٣٩پاییز 

 
  ھا:ھمایش 
  ٢٠٠٣ -اردن -دانشگاه فیالدلفیا -ھمایش ثقافة المقاومة -علی نظری، کبری خسروی -»ثقافة المقاومة فی شعر معین بسیسو«  -١
 -دومین ھمایش تعامل ادبی ایران و جھان -اللھ احیایی، کبری خسروی-»عشق در آیینھ اشعار پروین اعتصامی و نازک المالئکة« -٢

  ١٣٨٦-سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی
  (چکیده) ١٣٨٨ -دانشگاه لرستان-دومین ھمایش سیره علوی کبری خسروی، -»بازتاب سیره علوی در اشعار ابن ابی الحدید« -٣



3 

 

 -خسروی اعظم شمس الدینی فرد، کبری -»بررسی تطبیقی غدیریات فارسی و عربی با تکیھ بر غدیریات شھریار و بولس سالمة« -٤
  ١٣٩١ -کرمانشاه -دانشگاه رازی -ھمایش ملی ادبیات تطبیقی

 ری خسرویاعظم شمس الدینی فرد، کب -»بررسی تطبیقی جلوه ھای بینامتنیت قرآن و نھج البالغھ در شعر فردوسی و شریف رضی« -٥
  (چکیده) ١٣٩١ -ترکیھ -دانشگاه قریق قلعھ -ھمایش بین المللی ادبیات تطبیقی-

ھمایش ملی راھكارھای توسعھ بین رشتھ ای در حوزه زبان و  -کبری خسروی -»نگاھی بھ كاركرد تكنولوژی در زبان عربی« -٦
  (چکیده) ١٣٩٠  -دانشگاه یزد –ادبیات عربی

رآن کریم و ملی قھمایش  -اعظم شمس الدینی فرد، کبری خسروی -»بررسی زیبایی شناختی تشخیص و تجسیم در قرآن كریم« -٧
  (چکیده) ١٣٩٢ -قم -مدرسھ اسالمی ھنر و وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی -ھنر

 -حیکبری خسروی، معصومھ براتی، زینب رو -»بررسی تطبیقی مفھوم شھید و شھادت در شعر سپیده کاشانی و نازک المالئکھ« -٨
  ١٣٩٢ -ھمدان -دانشگاه پیام نور -دومین ھمایش ملی ادب مقاومت پارسی

کبری خسروی، اعظم شمس الدینی  -»واكاوي مؤلفھ ھاي سبك زندگي اسالمي در كالم مقام معظم رھبري بر اساس سیره علوي« -٩
 (چکیده) ١٣٩١ -دانشگاه لرستان -ھمایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسالمی (اقتصادی) در سیره علوی -فرد، اکرم خسروی

کبری خسروی، سیده وفا موسوی  -»و خاستگاه نور علی موسوی گرمارودیبررسی تطبیقی شعر انا فی مکھ عمر ابوریشھ «  -١٠
  ١٣٩٣ -دانشگاه رازی -دومین ھمایش ادبیات تطبیقی -محفوظی

 -قم ، ینامتنیتھمایش ملی ب -کبری خسروی، سید محمود میرزایی الحسینی، زینب فتاحی -»بینامتنیت قرآنی در شعر نزار قبانی« -١١
١٣٩٣  

 -کبری خسروی، حسین چراغی وش، حدیث بابایی -»عربی و فارسی در سده اخیرر مھدوی اشعابینامتنی قرآنی و روایی در « -١٢
   ١٣٩٣ -قم ، ھمایش ملی بینامتنیت

 ١٣٩٣ -قم ، ھمایش ملی بینامتنیت -کبری خسروی، زینب روحی -»بازتاب شخصیت ھای قرآنی در شعر علی محمود طھ« -١٣
 (چکیده) ١٣٩٣ -قم ، ھمایش ملی بینامتنیت -کبری خسروی، ناصح فکری -»اشعار سید قطب بینامتنیت قرآنی در« -١٤
 (چکیده) ١٣٩٣ -قم ، ھمایش ملی بینامتنیت -کبری خسروی، ھیوا حیاتخواه-»بینامتنیت قرآنی در اشعار معروف الرصافی« -١٥
ره ششمین ھمایش سی -وی، فاطمھ مرادیکبری خسر -»آداب گفتاری حاکم بر سبک زندگی اسالمی از دیدگاه نھج البالغھ« -١٦

 ١٣٩٣ -خرم آباد -علوی
یره ششمین ھمایش س -کبری خسروی، بابک عالی پور -»شیوه ھای رفتاری امام علی (ع) با کارگزاران متخلف در نھج البالغھ«-١٧

 ١٣٩٣ -خرم آباد -علوی
  :کتاب 
  اثر ابراھیم انیس -»موسیقی الشعر«ویراستاری علمی ترجمھ کتاب  -١
 صغیر (در دست ترجمھ)الاثر محمد حسین علی  -»الصورة الفنیة فی المثل القرآنی « کتاب ترجمھ -٢
  

  پایان نامھ ھای کارشناسی ارشد 
  راھنمایی:الف) 
  ١٣٩٠ -معصومھ نادری -ھای تاریخی در شعر نزار قبانیفراخوانی شخصیت -١
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  ١٣٩١ -سمیرا جدی -قرآن کریم ٣٠سبک شناسی جزء -٢
  ١٣٩٢ -فھیمھ قربانی -طبیعت در قرآن کریمتحلیل معناشناختی الفاظ  -٣
 -علی محمدی -سیماي شرق در شعر معاصر عربي (مطالعھ موردي نزار قباني، عبدالوھاب البیاتي، سعاد الصباح) -٤

١٣٩٢  
 ١٣٩٢ -کبری محمدی -بررسي مفھوم نعمت در نھج البالغھ -٥
 ١٣٩٣-معصومھ براتی -معناشناسی تاریخی توصیفی واژه امر در قرآن کریم -٦
 ١٣٩٣ -حدیث بابایی -بررسی تطبیقی سیمای امام مھدی (عج) در شعر معاصر فارسی و عربی -٧
 ١٣٩٣ -سیده سعیده رحیمی فاضلی -بررسی نتایج اعمال در حکمتھای نھج البالغھ -٨
  اجرا حالدر  -رباب زادگان عباسی -بررسی اندیشھ ھای سیاسی در رمانھای نجیب الکیالنی -٩

  مشاوره:ب) 
   ١٣٩٠-اعظم رحیمیان ثابت  -بررسی سیر تحول صور خیال در شعر نازک المالئکة -١
  ١٣٩٠ -معصومھ عارفی نیا -تحلیل روانشناختی رنگ در مجموعھ اشعار نازک المالئکة -٢
  ١٣٩٠ -زھرا نوروزی -اجتماعیات در آثار منظوم و منثور جبران خلیل جبران بازتاب -٣
  ١٣٩١ -لطفیافتخار  -سبک شناسی مناجات خمسة عشر -٤
  ١٣٩٢ -صبا نجم -بررسی معناشناختی حوزه ھای معنایی مرگ در شعر لبید بن ربیعھ -٥
  ١٣٩٢ -زینب سپھوند -ھای معنایی مرگ در شعر ایلیا ابوماضیبررسی حوزه -٦
 ١٣٩٢ -زھرا ابراھیمی -سبك شناسي خطبھ اشباح نھج البالغھ -٧
 ١٣٩٣-زھرا کوچک زاده -یبررسی عناصر داستان رمان طالئع الفجر اثر نجیب الکیالن -٨
 ١٣٩٣ -معصومھ ساعدی -معناشناسی تاریخی توصیفی واژه ضرب در قرآن کریم -٩
 ١٣٩٣ -خدیجھ رضایی راد -در قرآن کریم» قتل«بررسي واژگان حوزه معنایی  -١٠
 اجرا حالدر  -ناصح فکری -اثر قرآن کریم برر شعر اندلس -١١
 اجرا حالدر  -زینب فتاحی -بررسی اندام واژه ھا در نھج البالغھ -١٢
 اجرا حال در -فاطمھ صیدی -بررسی جایگاه شخصیت ھای تاریخی در نھج البالغھ  -١٣
  اجرا حالدر  -بابک عالی پور-رفتارشناسی امام علی (ع) با مخالفان در نھج البالغھ -١٤

  
  :داوری مقاالت

نقد ادب  -عربی دانشگاه تھران پژوھشی در چند مجلھ از جملھ ادب ارشد و مقاالت علمیداوری پایان نامھ ھای کارشناسی 
  فصلنامھ علمی پژوھشی لسان مبین و.... و مقاالت برخی ھمایش ھا -پژوھشنامھ نقد ادب عربی -عربی دانشگاه یزد

  
  :طرحھای تحقیقاتی

  ١٣٩٠اه لرستان مصوب دانشگ -بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیالنی 
 ١٣٩١تا  ١٣٩٠ -ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی با ھمکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان 

  
  د) فعالیتھای اجرایی

  ١٣٩٢تا خرداد  ١٣٩٠از خرداد  و نھج البالغھ مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 
 ١٣٩١-(اقتصادی) در سیره علویدبیر اجرایی ھمایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسالمی  

  
  ه) فعالیتھای فرھنگی

 تا کنون ١٣٩٠نھاد مقام معظم رھبري دانشگاه لرستان از  عضویت در شوراي راھبردي اساتید دفتر 
  عضویت در کانون مطالعات زنان دفتر ھم اندیشی استادان دانشگاه لرستان 
  عضویت در بسیج اساتید دانشگاه لرستان 
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 و کارگاه ھای معرفت افزایی اندیشی اساتیدشرکت در جلسات ھم  
  

  ز) زمینھ ھای تحقیقاتی مورد عالقھ
 و نھج البالغھتحقیق و پژوھش در راستای قرآن کریم  
  ادبیات متعھد اھل بیت علیھم السالم 
 ادبیات معاصر عربی 

 
 
 


