نام و نام خانوادگی :بشیر ذوالعلی
مدرک تحصیلی :دکترای زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی :استادیار
پایه ۸۱:
نام :بشیر
نام خانوادگی :ذوالعلی
نام پدر :درویش
شماره شناسنامه ۴۰۲:
وضعیت تأهل :متأهل
تعداد فرزند ۴:
محل تولد :استان کرمان-شهرستان بردسیر
مدرک تحصیلی :دکترای زبان و ادبیات عرب
دانشگاه محل تحصیل :علوم و تحقیقات تهران
شغل :عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
وضعیت استخدامی :رسمی قطعی
مدت زمان اشتغال به کار ۴۰:
سال سوابق آموزشی :تدریس دروس مختلف از جمله :قواعد و قرائت زبان عربی-
آشنایی با علوم قرآنی – تفسیر قرآن کریم-مکالمه زبان عربی -فن ترجمه-تاریخ ادبیات
عرب و سایر دروس مرتبط با رشته تحصیلی سوابق اجرایی :مدیر گروه معلمین
معارف بمدت ۳سال-مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی و
عربی بمدت۷سال-دبیر تشکلهای اسالمی -سیاسی دانشجویان بمدت ۳سال و
همچنان ادامه دارد-دبیر کار گروه تخصصی آموزشی و پژوهشی نهاد رهبری در
دانشگاه بمدت  ۲سال -عضو شورای فرهنگی-اجتماعی واحد کرمان
نحوه همکاری با سایر دانشگاهها :آموزش زبان عربی جهت کارگزاران حج و زیارت
استان کرمان-تدریس در دانشگاه فرهنگیان-آموزش مکالمه عربی در حوزه علمیه مرکز
کرمان -تدریس دروس ادبیات عرب در سایر دانشگاهها
آثار پژوهشی - ۱:پژوهشی تحت عنوان"تحول خطابه در دوره های مختلف ادبیات
عرب - ۲تطبیق کتاب لطایف األمثال با مثل ها و حکمت های فارسی - ۳همکار طرح در
پژوهشی بنام "شرح مشکالت تاریخ بیهق "مقاالت - ۱:تحلیل واژه خطابه و تطبیق آن

با دوره های مختلف چاپ شده در فصلنامه الهیات -- ۲ائتالف اللفظ مع المعنی إعجاز
آخر فی القرآن الکریم چاپ شده درمجله الکترونیکی دیوان العرب سوریه
- ۳مقارنۀ بین الخطب العربیۀ و الفارسیۀ و الیونانیۀ چاپ شده در دیوان العرب
سوریه - ۴قیاس خاصیۀ تنوع المفردات فی شعر ابی نواس و....چاپ شده در دیوان
العرب سوریه و سایر مقاالت کنفرانسی
کتاب های تالیف شده - ۸:تطبیق کتاب لطایف األمثال با مثل ها و حکمت های رایج
در زبان فارسی  -۴اعجاز لفظ و معنی در خطبه های نهج البالغه

