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- 2تحصیالت:
 کارشناسی ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س) ،1663رتبه دوم. کارشناسی ارشد ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)  ، 1621رتبه اول. دکرتی زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)  ، -1621رتبه اول.- 3فعالیت های پژوهشی:
 تالیفات : تالیف کتاب "جتلیات املفارقة يف شعر أمحد عبد املعطي حجازي" ترجمه: ترمجه جمموعه داستان "وبعضا من حیاة" (گوشه هایی از زندگی) مىن الشافعي ادیب کویتی. ترمجه كتاب "املفارقة واالدب " (ناسازواری در ادبیات) خالد سلیمان ،استاد دانشگاه اردن. مقاالت علمی پژوهشی: "جتلیات اللون يف شعر حممد صابر عبید" در جمله املنافذ بریوت. "املفارقه يف قصیدة ملن نغين حلجازي" در جمله اضاءات النقدیة دانشگاه آزاد کرج. "االنزیاح يف اشعار امحد عبداملعطي حجازي" در جمله املنافذ بریوت. "التناص يف فن الکاریکاتری" در جمله املنافذ بریوت. "األسلوبیة يف قصیدة أنا یوسف یا أيب حممود درویش" در جمله دانشگاه كوفه. "املفارقة واألسالیب البالغیة" در جمله اجنمن ایرانی زبان وادبیات عربی.1

 "األسلوبیة يف قصیدة التأشریة هلشام اجلخ" در جمله دراسات يف العلوم االنسانیة. "بالغه التقابل يف شعر امحد مطر" در جمله تشرین سوریه – مسنان. "االنزیاح يف قصیده االنتفاضه لسمیح القاسم" در جمله اللغة العربیة واداهبا قم.- 4فعالیتهای اجرایی:
 تدریس زبان عربی در آموزشگاههای  :معهد الضاد ،علوی ،نیمکت ،خواجه نصری الدین طوسی ،از سال1663تا کنون.
 كارشناس اجنمن علمي نقد ادب عربی دانشگاه الزهرا (س) از سال .29-29 مرتجم مهراه هیئت تونس در اجالس سران غری متعهدها.1621 مرتجم مهراه هیئت عراقی در کنفرانس زنان و بیداری اسالمی.1621 مرتجم مهراه هیئت لبنانی در مهایش باران غدیر حوزه هنری.1626 مرتجم مهراه در اجالس وزرای علوم جنبش غری متعهدها .1626 مرتجم سایت مدیریت مهکاری های علمی بنی املللی دانشگاه الزهرا (س). مرتجم سایت مرکز اموزش فارسی به غری فارس زباهنا دانشگاه الزهرا (س) .5921 مهکاری در ترمجه برخی مطالب سایت عربی دانشگاه الزهرا (س).- 5گواهینامه و تقدیرنامه ها:
 گواهینامه ممتاز فن رمان نویسی از رمان نویس مشهور سوری عدنان فرزات. گواهینامه ممتاز مركز زباهنای دانشگاه کویت. تقدیرنامه از دفرت ریاست مجهوری به عنوان مرتجم برتر در اجالس عدم تعهد. گواهینامه دوره های ختصصی آموزش های آزاد ترمجه  -دانشکده خرب. -گواهینامه کسب رتبه دوم مسابقه خاطره نویسی به زبان عربی – دانشگاه الزهرا (س).
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 -6عضویتها:
 عضو اجنمن علمی نقد ادب عربی ایران. عضو اجنمن مرتمجنی جمازی. عضو دفرت استعداد درخشان دانشگاه الزهرا (س) از کارشناسی تا دکرتی. -7شرکت در همایشها و دوره های آموزشی و نشست های تخصصی:
 شرکت در مهایش بنی املللی "االدب القصصي املقاوم". شرکت در کارگاه "الداللة يف النحو العريب و آفاق تطویرها". شرکت در کارگاه ختصصی" حتلیل النص االديب". گذراندن دوره یکساله آموزش زبان عربی در کویت. شرکت در کارگاه آموزشی " حتلیل گفتمان". شرکت در کارگاه "تصحیح نسخ خطی". شرکت در مهایش "شیوه های آموزش عربی معاصر".... -

ومن اهلل التوفیق
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