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  مازن إمساعيل مصطفى مصطفى .د
  أستاذ مساعدالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 

  جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
  قطر - الدوحة 2713ص. ب. 

   
mazin.mustafa @qu.edu.qa 

  

 
 

ت الشخصية  البيا
    :عراقيةاجلنسية 
    :متزوج احلالة االجتماعية.  

  التخصص
 ا لرئيسي: التخصص ا  .اللغة الفارسية وآدا
  :اللغةالتخصص الدقيق .  

 العلمية الشهادات

المعجم الفار في إيران، نشأته وتطوره، وأثر المعجم العربي درجة الدكتوراه:  -
 فيه، جيد جدا

   
لية  درجة الماجستير: - لفاظ الفارسية المعّربة في معجم لسان العرب، دراسة د ا

 أشتقاقية، جيد جدا
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  األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات 
 . التدريس في أكثر من خمس جامعات، منها جامعة بغداد، جامعة العلوم اإلسالمية، الجامعة

المستنصرية، جامعة آل البيت/ األردن، جامعة اليرموك/ األردن، جامعة قطر/ دولة قطر، 
س، أستاذ مساعد  ............ُمدّرِ

 كتاب 15ارسية والعكس، أكثر من الجمة من العربية إلى الف............... 
 أكثر من خمسة بحوث منشورة.................  

  

     وحتكيم األحباث اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
 اإلشراف على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه في العراق واألردن............. 
 تحكيم العديد من البحوث............... 
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  : املؤلفات

  : (أهم مخسة كتب)الكتب

 .األلفاظ الفارسية المعّربة............ 
 سياسة العهد الصفوي وثقافته، في مجلدين، من ألفين صفحة............... 
 الحركات الدينية المعارضة لإلسالم في إيران 
 تعليم اللغة الفارسية للمرحلة الثانية، كتاب صفي وصوتي 
  كتابين فيفي اللغة الفارسية كتاب المحادثة 
 ................. 
   

  (أهم عشرة أحباث) :األحباث العلمية
 اللفظة العربية في التركيبات اللغوية في اللغة الفارسية 
 اللفظة العربية في الفعل في اللغة الفارسية، الُمرّكب والبسيط 
 اإلسالم والعرب في بعض المؤلفات اإليرانية 
 تطور الجملة الفارسية بين القديم والحديث 
 أثر األنظمة الحاكمة في إيران على اللغة الفارسية............. 
 الخيام بين اإلسطورة والواقع............... 
 .................  

  
  :متراتاملؤ 

 نشر اللغة الفارسية لغير الناطقين بها، جامعة طهران/ كلية اآلداب 
 للغة الفارسية، مؤتمر الدراسات النقدية والمقارنة/ جامعة اليرموك/ كلية اللفظة العربية في ا

 اآلداب/ قسم اللغة العربية/ األردن
 مؤتمر الفلك والفضاء/ جامعة الالذقية/ سوريه............. 
 ............... 
 .................  
   الندوات
 .طرق التدريس/ جامعة بغداد 
 وسبة/ جامعة آل البيت/ األردنأساليب التدريس الحديثة والمح 
 الدراسات المقارنة، وتقارب اللغات/ جامعة اليرموك/ األردن............ 
 ............... 
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 .................  

  :اللجانأهم 
 .اللجنة االجتماعية/ جامعة بغداد 
 اللجنة اإلعالمية/ جامعة بغداد 
 لجنة اإلشراف على المناهج/ جامعة آل البيت............ 
 ............... 
 .................  

 العضوية

 .عضو جمعية المترجمين العرقيين والعرب 
 عضو جمعية الصحفيين 
 ............ 
 ............... 
 .................  

 :اللغات 
 اللغة األم – العربية 
 ممتاز – الفارسية)( 


