
 أ.د. دالل عّباس.
 -أستاذة األدب المقاَرن في قسم الدراسات العلیا في الجامعات اللبنانّیة.

 -مشرفة في قسم الدكتوراه على أطاریح األدب المقاَرن: العربـّي-الفارسّي.

 -شهادة دكتوراة دولة في األدب العربـّي ـ الفارسّي المقاَرن.

 -شهادة برنامج تدریس اللغة الفارسّیة، جامعة طهران 2002.

 -شهادة في اإلدارة المدرسّیة من جامعة كالغري، كندا 2008.

 -مدیرة ثانوّیة النبطّیة الرسمّیة للبنات من العام 1984 حّتى العام 2008.

 -أستاذة في الجامعة اللبنانّیة من العام 1990 وال تزال.

  .Iالكتب المؤّلفة :

 "بهاء الدین العاملّي، أدیًبا وفقیًها وعالمـًا "، بیروت 1995، الطبعة الّثانیة 2009، دار1)
 المؤّرخ العربـّي.

 "القرآن والشعر "، دار المواسم، بیروت 2000 و2005 و 2.2008)
 "نمر صّباح ولیوبولد سنغور، لقاء مبدعین ولقاء ثقافتین "، لجنة الصّباح الوطنّیة، بیروت3)

.2002 
 المرأة في المجتمع اإلیرانـيّ ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمّي، بیروت 4.2009)
 القّصة القرآنّیة: دراسة أدبّیة ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمّي، بیروت 5.2009)
 "بانو إیرانى" السّیدة نصرت أمین ،عالمة مجتهدة،  دار المحجة البیضاء ،بیروت ٢٠١٧.6)
 المرأة في األندلس مرآة حضارٍة شّعت لحظًة وتشّظت ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر7)

٢٠١٨، 
 العالقات الثقافّیة بین إیران وجبل عامل منذالعصر الصفوي حتى اآلن، معّد للنشر.8)
 أعالم الشعر الفارسي الكالّسیكي والحدیث  ، معّد للنشر9)

 II. الكتب المترَجمة عن الفارسّیة :

 "التدیُّن والنفاق بلسان القط والفأر "، للشیخ البهائّي (ترجمة وتحقیق)، دار ریاض الرّیس1)
 للكتب والنشر، بیروت 1996.

 "القبض والبسط النظریان في الشریعة " للفیلسوف اإلیرانـّي الدكتور عبد الكریم سروش2)
 (ترجمة وتحقیق)، دار الجدید، بیروت 2002،  ط2 2010.

 



 "اإلسالم والمسلمون في فرنسا "، محمود خدا قلي بور (ترجمة وتحقیق)، دار الغدیر،3)
 بیروت 2004.

"اإلسالمّیون في مجتمع متعدد "، د. مسعود أسد اللهي، الدار العربّیة للعلوم، بیروت 42004)
. 

 والیة الفقیه والدیمقراطّیة  ،د.مسعودأسد اللهي، دار المحّجة البیضاء،بیروت٢٠٠٧.5)
 "رفسنجاني"،  حیاتي ، دار الساقي، بیروت 6.2005)
 "فلسفة مرجعیة القرآن المعرفّیة ، نجف علي میرزائي، مركز الحضارة لتنمیة الفكر7)

 اإلسالمّي، بیروت 2008.
 "جدلّیة الحرّیة والعبودّیة، جالل الدین الفارسّي" ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمّي،8)

 بیروت 2009.
 "دائرة معارف العالم اإلسالميّ " (ترجمة ومراجعة)، صدرت المجلدات التسعة األولى9)

.2016-2009 
 ترجمة مقاالت لمجّلة  االستغراب ،ا لمركز االسالمي للدراسات االستراتیجّیة ،10)

 بیروت،لبنان.
.III: األبحاث المنشورة 

 "المرأة في العصر الجاهليّ "، مجّلة المنطلق، العدد 96/97، العام 1.1992)
 "الغزو المغولـّي وواقع الترّدي اإلسالميّ "، مجّلة المنطلق، العدد 86/87، العام 2.1992)
 "اللباس الشرعّي في اإلسالم "، مجّلة المنطلق، العدد 106، العام 3.1994)
 "الظاهر والباطن، جدلّیة العالقة بین الفكر والممارسة، الشیخ البهائي أنموذجا "، مجّلة4)

 المنطلق، العدد 111، العام 1995.
 "سعدي الشیرازّي، شاعر الحیاة "، مجّلة الدراسات األدبّیة، الجامعة اللبنانّیة، بیروت ربیع5)

.2000 
 "المرأة في المجتمع اإلیرانـّي المعاصر "، مجّلة شؤون األوسط،، بیروت صیف 6.2001)
دا وشاعًرا عرفانیا "، مجّلة المنهاج، العدد 30، بیروت7) بهاء الدین العاملّي "فقیًها مجد" 

.2003 
 "النظامّي الكنجوّي، حیاته وآثاره "، مجّلة الدراسات األدبّیة، بیروت، صیف 82004)
 "النظامّي الكنجوّي والبحث عن المدینة الفاضلة "، مجّلة الدراسات األدبّیة بریوت، صیف9)

2004 
  "العالقات الثقافّیة بین إیران وجبل عامل "، مجّلة الدراسات األدبّیة، خریف 10.2005)
  "المضامین اإلنسانّیة في شعر بروین اعتصامي "، مجّلة الدراسات األدبّیة، بیروت11)

.2009  
  "الرومانسیة في الشعر الفارسّي الحدیث "، مجّلة الدراسات األدبّیة، بیروت 12.2009)
  "الشعر الفارسّي الحدیث، نشأته وخصائصه "، مجّلة الدراسات األدبّیة، شتاء 13.2009)

 



  "مجنون لیلى في األدبین العربـّي والفارسيّ "، مجّلة الدراسات األدبّیة، بیروت 14.2012)
تأثیر األدب الفارسي في اللغة العربّیة وآدابها،  مجلة الدراسات األدبیة ، بیروت 15٢٠١٦)
. 
 رؤیة اإلمام علّي  علیه السالم  إلى نظام الحكم في اإلسالم  من خالل كتابه إلى مالك16)

 األشتر، مجّلة  العقیدة ، كربالء المقّدسة، ٢٠١٦.
 صورة النبّي  صّلى اهللا علیه وآله وسّلم  في أشعار معاصریه، مجّلة العمید الدولّیة ،17)

 كربالء ، العدد ٢٩، ٢٠١٩.

 VI.    من المؤتمرات المتعّددة التي شاركت فیها في لبنان والخارج

 "التفاعل الحضارّي بین العربّیة والفارسّیة، أدًبا ولغةً "، جامعة دمشق في 1.3/4/2002)
  مؤتمر " الترجمة من الفارسّیة بالعربّیة "، طهران، آب 2.2002)
 مؤتمر " التفاعل األدبـّي بین إیران والعرب "، وزارة الثقافة اإلیرانّیة، معرض طهران3)

 الدولّي للكتاب ، أیار 2003.
 مؤتمر الشاعرة "بروین اعتصامي" جامعة قطر، نیسان 4.2007)
 مؤتمر " التفاعل األدبـّي بین إیران والعرب "، معرض طهران الدولّي للكتاب، أیار 5.2007)
 مؤتمر " شعر الفجر" ، طهران، شباط 6.2010)
 المؤتمر الدولّي لألدب المقارن العربـّي-ـالفارسيّ  11 و 12 أیار 2010 األونیسكو،7)

 بیروت.
 المؤتمر الدولّي:  نهج البالغة "إعجاز الكلمة وتسامي المعنى"،  بیروت 8.14/11/2010)
 مؤتمر تكریم بهاء الدین العامليّ  (الشیخ البهائّي)، دمشق 23 كانون األول 9.2010)

  المؤتمر السابع ألساتذة اللغة واألدب الفارسیَّین  المنعقد في طهران في 18 و 1019)
 كانون الثاني 2010.

   مؤتمر المرأة والصحوة اإلسالمّیة،  طهران تّموز 11.2012)
  مؤتمر أساتذة الجامعات والصحوة اإلسالمّیة ، طهران كانون األّول 12.2012)
  مؤتمر التقریب بین المذاهب،  طهران 27 كاون الثاني 13.2013)
 مؤتمر العمید العلمي الثالث: النبّي المختار وآله االطهار منبع العلوم االنسانّیة ومدادها،14)

 كربالء المقّدسة،أیلول ٢٠١٥.
 المؤتمر الدولي لّلغة العربّیة  ،دبّي ،٢٠١٦.15)
 مؤتمر رؤساء أقسام ال.16)
 لغة الفارسّیة في الجامعات والمراكز العلمّیة خارج إیران ،  طهران ،ك٢، ٢٠١٧.17)
 مؤتمر تخلید العالمتین المجتهدتین السیدة همایوني  [بانو آسمان أمین18)

                بر بال همایونى] ٥ و٦ حزیران ٢٠١٧.

 



      19)  مؤتمر الملتقى الدولي الرابع لألدب الفارسي والعربي المقارن ( األدبان العربي
 والفارسي في بالد الشام وشمال أفریقیا)،  جامعة دمشق ٢٣ـ٢٤ـ٢٠١٨.

    20) مؤتمر الدراسات الشرقّیة  ،جامعة عین شمس ،القاهرة ٣١ آذار و١ نیسان ٢٠١٨.

    21)المؤتمر العالمي الرابع الموسوم: " تخلید مقام العالمة المجتهدة السّیدة بانو أمین
 اإلصفهانّیة" ، العتبة المقّدسة الرضوّیة ،مشهد ، إیران ١٥ـ١٦ت٢ـنوفمبر٢٠١٨

    22 )مؤتمر دار الرسول األعظم العلمّي األول ، العتبة العباسّیة، كربالء المقّدسة، العراق

 ١٦ـ١٧آب ٢٠١٨.

   23)المؤتمرالعلمي الرابع لقسم اللغة العربّیة وآدابها:المصطلح في العربّیة: القضایا واآلفاق،
 جامعة السلطان قابوس،١١ـ١٣آذار ـ مارس٢٠١٩ .

 

  

 


