
 

  
  الدكتور مازن المبارك

  
  .مازن عبد القادر المبارك :االسم
  .1930دمشق  :الوالدة
  :السيرة
  .تلقى التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي بدمشق -
  :حصل على -

قسم اللغة العربية بجامعة دمشق عام  من) ليسانس(إجازة في اآلداب  .1
1952. 

للمعلمين ھد العالي دبلوم في التربية، وأھلية التعليم الثانوي من المع .2
  .1952بجامعة دمشق عام ) كلية التربية(

 .1954درَّس اللغة العربية في ثانويات دمشق ودار المعلمين حتى نھاية عام  -
  :أُوفد إلى جامعة القاھرة فحصل من قسم اللغة العربية فيھا على -

في علل النحو  اإليضاح«: بموضوع 1957درجة الماجستير عام  .1
 .»ودراسة للّزّجاجي، تحقيق

اني النّحوي في ضوء «: بموضوع 1960درجة الدكتوراه عام  .2 الرمَّ
  .»شرحه لكتاب سيبويه

 .1960مدرِّس في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق عام  -
 .1965أستاذ مساعد عام  -
 .1971أستاذ علوم اللغة العربية عام  -
ھا حتى عام مدير مدرسة تعليم األجانب اللغةَ العربية بجامعة دمشق منذ تأسيس - 

1965. 
 1965أُعير إلى جامعة الرياض في المملكة العربية السعودية عامي  -

 .1966و
 .1973و 1972درَّس في الجامعة اللبنانية أستاذاً محاضراً في عامي  -
 .1982وبقي فيھا حتى عام  1974أُعير إلى جامعة قطر في عام  -
 :شغل في جامعة قطر -

 .رئاسة قسم اللغة العربية .1
 .مجلس كلية اإلنسانياتأمانة سر  .2
 .عضو مجلس الجامعة .3
 .رائد اللجنة الثقافية .4
 .المشرف على الموسم الثقافي .5

عضو لجنة تعديل مناھج اللغة العربية في وزارة التربية، وعضو لجنة  -
 .المختارات الشعرية للمراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية



 

تلفزيون قطر، وفي  شارك في إعداد عدد كبير من الندوات الثقافية في -
األحاديث اإلذاعية، وفي دورات التدريب التي عقدتھا وزارة اإلعالم 

 .لموظفيھا في اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء القطرية
 .1987- 1984أستاذ محاضر في المعھد العالي للفنون المسرحية بدمشق  -
 .1984أستاذ زائر بمعھد األدب واللغة العربية بجامعة وھران عام  -
شارك في وضع األنموذج المقترح لخطة تدريس اللغة العربية وآدابھا في  -

المركز العربي لبحوث التعليم  -الدرجة الجامعية األولى في الوطن العربي 
 .1986المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -العالي بدمشق 

علوم والفنون الخبير اللغوي وعضو مجلس اإلدارة لمعجم العماد في اللغة وال -
 .عالم بدمشقواأل

 .1989-1987رئيس قسم الحضارة في ھيئة الموسوعة العربية  -
- 1990رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي  - 

2002. 
 .2006عضو مجمع اللغة العربية بدمشق منذ سنة  -
  .ية بالقاھرةعضو المجلس العلمي للمعجم التاريخي في اتحاد المجامع اللغو -

  
  :اآلثار العلمية

 :الكتب المؤلفة - أ 
اجي، حياته وآثاره ومذھبه النحوي .1  .1960دمشق   الزجَّ
اني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه .2  1963جامعة دمشق  1ط  الرمَّ

بيروت -دار الكتاب اللبناني 2ط  
1973  

 1995دمشق -دار الفكر 3ط  
 1965دمشق -دار الفكر 1ط  النحو العربي .3

  1971بيروت -دار الفكر 2ط  )ي تاريخ النحو والعلّة النحويةبحث ف(
 1981بيروت -دار الفكر 3ط  

 1967دمشق -دار الفكر 1ط  النصوص اللغوية .4
  دمشق-دار الفكر 2ط  
 1981بيروت -دار الفكر 3ط  

 1968بيروت -دار الفكر 1ط  الموجز في تاريخ البالغة .5
  1980دمشق -دار الفكر 2ط  
 2006دمشق -دار الفكر 6ط  

 1970دمشق  1ط  مجتمع الھمذاني .6
 1981دمشق -دار الفكر 2ط  

 1970دمشق -مكتبة الفارابي 1ط  نحو وعي لغوي .7
بيروت -مؤسسة الرسالة 2ط  

1979  
 2003دمشق - دار البشائر 4ط  



 

بيروت - مؤسسة الرسالة ودار النفائس  اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي .8
1973 

 1998بيروت -دار النفائس 4ط  
 1983الالذقية -جامعة تشرين  )باالشتراك(اللغة العربية لغير المختصين  .9
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم   مشروع األنموذج المقترح لتدريس اللغة العربية .10

 دمشق
 1998دمشق -دار الفكر  )باالشتراك(نصوص من األدب العربي المعاصر  .11

 2007دمشق -ردار الفك 2ط  
 1999دمشق -دار البشائر  مقاالت في العربية .12
 2000دمشق -مكتبة الغزالي  الدعوة التامة .13
 2002دمشق -دار القلم  سعيد األفغاني .14
 2007دمشق -دار البشائر  )1(ھذه سبيلي  .15
 2007دمشق -دار البشائر  نظرات وآراء في اللغة وعلومھا .16
 2007دمشق -بشائردار ال  المحدِّث األكبر الشيخ بدر الدين الحسني .17
 2008دمشق -دار البشائر  خواطر مضيئة .18
 2009دمشق -دار البشائر  )2(ھذه سبيلي . أخالق دمشق .19
 2010دمشق -دار البشائر  نحويون قدماء ومحدثون .20
 2011دمشق -دار البشائر  )3(ھذه سبيلي . وھذا لسان عربي مبين .21

 :الكتب المحققة - ب 
اجي .1  1959القاھرة - بةدار العرو 1ط  اإليضاح في علل النحو للزجَّ

 1973بيروت -دار النفائس 2ط  
 1964دمشق -دار الفكر 1ط  )باالشتراك(مغني اللبيب البن ھشام  .2

  1969بيروت -دار الفكر 2ط  
  1972بيروت -دار الفكر 3ط  
  بيروت-دار الفكر 4ط  
 1979بيروت -دار الفكر 5ط  

مات للزّجاجي .3  1969دمشق -مجمع اللغة العربية 1ط  كتاب الالَّ
 1985دمشق -ار الفكرد 2ط  

 1988دمشق -دار الفكر  عقود الھمز، األلفاظ المھموزة: رسالتان البن جني .4
دار ابن كثير بدمشق وبيروت   المباحث الَمْرِضيَّة البن ھشام .5

1987 
 2006دمشق - دار البشائر 2ط  

دار ابن كثير بدمشق وبيروت   المقتضب البن جني .6
1987 

 1995دمشق -ار الفكرد  أشھر األمثال للشيخ طاھر الجزائري .7
 1997دمشق -دار الفكر-إعادة  

  2003دمشق -دار الفكر   )باالشتراك(كفاية المتحفِّظ البن األجدابي  .8
 :ندوات ومؤتمرات - ج 



 

القاھرة   بدعوة من الجامعة العربية  تعليم اللغة العربية لألجانب .1
1969 

جامعة دمشق  المؤتمر التربوي لتطوير التعليم الجامعي .2
 1970دمشق   

البندقية   بدعوة من الجامعة العربية  ر العربي األوروبيالحوا .3
1977 
 )نشر الثقافة العربية في أوروبا(

 1978بغداد   بدعوة من جامعة بغداد  مؤتمر تعريب التعليم العالي .4
 1979الكويت   بدعوة جامعة الكويت  اللغة العربية في جامعات الخليج .5
 1981الرياض   تربيةبدعوة من مكتب ال  ندوة التخطيط للقاءات الطالبية .6

 العربي لدول الخليج  بين جامعات الخليج
الجزائر   بدعوة من اتحاد الجامعات  ندوة تعليم اللغة العربية .7

1984 
  العربية  في الجامعات العربية

 :بحوث ومحاضرات - د 
المركز الثقافي بدير الزور  نحو وعي لغوي سليم .1

  25/4/1963 
 1971 آب  جامعة دمشق  دور اللغة العربية في التعليم .2

 العالي والجامعي
 4/11/1979  جامع الكويت  اللغة العربية في الجامعة .3
 27/11/1980  الدوحة  تدريس العربية في جامعة قطر .4
 18/2/1981  الدوحة  تيسير النحو ما له وما عليه .5
 أضواء على تدريس النحو .6
 مؤتمرات التعريب .7
 1984نيسان   جامعة وھران  أثر اللغة العربية في توحيد العرب .8
  10/4/1984  جامعة الجزائر  منھج متكامل لعلوم اللغة العربيةنحو  .9

 المقاالت  -هـ
  :نشر عدداً من المقاالت على فترات مختلفة في المجالت اآلتية

  مجلة معھد المخطوطات العربية بالقاھرة
  مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

  دمشق -مجلة المعلم العربي 
  أبو ظبي -مجلة الوعي اإلسالمي 

  قطر - لدوحة مجلة ا
  قطر - مجلة العروبة 
  دمشق - مجلة المعرفة 
  الرياض -المجلة العربية 
  الرياض -  مجلة الفيصل



 

  دبي -مجلة آفاق الثقافة والتراث 
  


