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 أ.د. مبارك حنون
 أستاذالدرجة األكاديمية بجامعة قطر: 

 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية
 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 
 009744403مكتب : 

 0097474012486محمول : 
qu.edu.qa@mbarek.hanoun 

 
 

 البيانات الشخصية
   مبارك حنون 
   متزوج 
   أب لبنتين وابن 

 التخصص
  :اللسانياتالتخصص الرئيسي 
  :علم األصوات والصواتةالتخصص الدقيق 

 العلمية الشهادات
  بجامعة السوربون الجديدة بباريس فرنسا 1977دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات سنة 

  بجامعة  1982دكتوراة السلك الثالث في النظامين الصواتيين للفصحى واللهجة المغربية سنة

 السوربون الجديدة بباريس فرنسا
  بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب  1997دكتوراة الدولة في صواتة الوقف سنة 

 الوظيفياألكاديمية والتدرج الخبرات 

 2012- قطرجامعة قطر   :  إلى اآلن . 

 أستاذ 
 2010-2012  : جامعة محمد الخامس. الرباط. المغرب 

 أستاذ 
 2003- 2010 :  أكاديمية سوس ماسة درعة المغرب 

  مدير 
 2000-2003  :المدرسة العليا لألساتذة. مكناس. المغرب 

  مدير 
 1995-2000.جامعة األخوين. إفران. المغرب  : 

mailto:mbarek.hanoun@qu.edu.qa
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 مساعد وأستاذ مؤهل )أستاذ مشارك (  أستاذ 

 1982- 1995جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  : 

 )أستاذ مساعد )أستاذ مشارك 

 :)أهم عشر رسائل( اإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها
 اإلشراف على رسالة ماجستير: 

 النسق الصوتي والنسق الخطي الرسم القرآني بين  بعنوان -
 الذهني واللسانيات التعليميةبعنوان المعجم   -
  دكتوراه بعنواناإلشراف على رسالة 
 مبادئ المعالجة الفونولوجية التوليدية المتعددة األبعاد: ظاهرة المماثلة والتناغم  -
 المكون المنطقي في الداللة العربية  -
 وضع الهمزة في اللغة العربية  -
 الظواهر التطريزية في القراءات القرآنية -
 والصواتةالتركيب  -
 اإلدغام دراسة فونولوجية متعددة األبعاد -
 الصرف العربي في ضوء نظرية المفاضلة  -
  مشرف مشارك على: 
 اإلتباع في اللغة العربية -
 الظروف في اللغة العربية -
- .................................... 
  لجنة مناقشةعضو في: 
 السيميائيات األصولية  -
 السياسة اللغوية بدولة قطر -
 الترجمة الحاسوبية -
- ............................ 

 : المؤلفات

 )أهم خمسة كتب(الكتب 
 ترجمة كتاب: 

مدخل إلى الصواتة التوليدية الحديثة. نصوص  )باشتراك مع د. أحمد العلوي(. :2016

 . )قيد اإلعداد(.مؤسسة
. وكايزر، . كليمنتس، ج.نالمقطعية: نحو نظرية توليدية للمقطع الفونولوجيا: 2003

س.ج. ترجمة من اللغة االنجليزية باالشتراك مع أحمد العلوي. منشورات سليكي 
 إخوان .طنجة. المغرب. 
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. جمال الدين بن الشيخ.) ترجمة باالشتراك مع الشعرية العربية :9961

األستاذين محمد الولي ومحمد أوراغ(. دار توبقال. الدار البيضاء. 
 المغرب.

. فان در هالست و نورفال سميث. )ترجمة عن اللغة التوليدية الحديثةالفونولوجيا : 1992

 اإلنجليزية باالشتراك مع أحمد العلوي(.. منشورات دراسات سال. فاس. المغرب.
رومان ياكوبسون. باشتراك مع محمد الوالي. دار توبقال للنشر.  قضايا الشعرية،: 1988

 الدار البيضاء. المغرب.
. ماريو داسكال.)ترجمة عن اللغة الفرنسية السيميولوجية المعاصرةاالتجاهات : 1987

 باالشتراك مع زمالء آخرين(. دار إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. المغرب.
 

 تأليف: 
 2016 : .منشورات ضفاف، كلمة، دار ااألمان، في السيميائيات العربية القديمة

 طبع في لبنان. . منشورات االختالف
 2013:  الصواتة البصرية: من لسانيات المنطوق إلى لسانيات المكتوب. دار في

 . بيروت. لبنان.الكتب الجديدة المتحدة
 2010:  الدار العربية للعلوم التنظيم اإليقاعي للغة العربية: نموذج الوقففي .

 ناشرون. دار األمان. منشورات االختالف. 
 2003:  دار اآلمان. الرباط. ودراسة الوقفالصواتة الزمنية: اللسانيات الكالسيكية .

 المغرب.

 1987 :دار توبقال. الدار البيضاء. المغرب.مدخل إلى لسانيات سوسير . 

 1987 :دار توبقال. الدار البيضاء. المغرب.دروس في السيميائيات . 

 

 مشاركة في إعداد: 
 2013: بين األمس واليوم: القراءة بين األمانة والخيانة.  قراءة ظاهرة ناس الغيوان

األغنية االحتجاجية بالمغرب: موروث مجموعة ناس ضمن كتاب جماعي. 
. منشورات 36-22تحت إشراف عالل الركوك ومحمد المدالوي. ص. الغيوان. 

 المكتب الجامعي للبحث العلمي. الرباط. المغرب. 

 2011العولمة وأزمة لعولمة. ضمن كتاب: : الوضع اللغوي بالمغرب في أفق ا

. بإشراف د. عابد الجابري. الهيئة العربية لألبحاث والنشر. الليبرالية الجديدة
 بيروت. لبنان.
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 2009:   :أسئلة اللغة ، أسئلة اللسانيات حصيلة حوار مع مبارك حنون. كتاب جماعي

. إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي وأحمد العناتي. نصف قرن في الثقافة العربية
 الدار العربية للعلم ناشرون. منشورات االختالف. دار األمان.

 )أهم عشرة أبحاث(األبحاث العلمية 
2017:  زعموا أن سوسير بنيوي. ضمن كتاب جماعي عن سوسير: أشغال مؤتمر دولي انعقد 

 بمراكش. المغرب
 2016:   عندما يستنجد التركيب بالصواتة .  مجلة هنر زبان. إيران. العدد األول.

2015: عندما تخلق النظرية مقومات تجاوزها: قراءة في مصير وظائف اللغة. مجلة البالغة العربية 

 والنقد األدبي. العدد 3. 

. مجلة الكوفة.  والتربوينحو تربية لغوية حداثية: تعليم اللغة العربية بين المشهدين اللساني  :5201

 9العدد 

)دورية مجلة مقاربات. مجلة العلوم اإلنسانية . الوضع الفونيمي للهمزة في اللغة العربية: 2014

 .8. المجلد 15محكمة( العدد 

. فاس. 3العدد مجلة أبحاث معرفية. . مقدمات أولية من أجل صواتة بصرية: مسودة أولى: 2013

 المغرب. 
 . المغرب 87-70ص  2العدد   .مجلة قراءات. اللسانيات و وضع عالمات الترقيم :2005

 594-575. ص 5. العدد مجلة جذور. مدخل إلى الدراسة الصوتية عند العرب: 2001

 . الرباط. المغرب.24. العدد مجلة فكر ونقد. الوضع اللغوي بالمغرب في أفق العولمة: 1999

 . 1. فاس.المغرب. العدد مجلة اللغات واللسانيات. وإحداث  مقوالت تركيبية و صرفية :  الوقف1998

 1994: المد والسكون في اللغة العربية. مجلة التواصل اللساني. المجلد 6. العددان 1-2. المغرب.

 )أهم عشرة مؤتمرات( تمراتالمؤ
 مشاركة في مؤتمر: 

 في نقد العليا بموضوع في"   : المشاركة في مؤتمر بمعهد الدوحة للدراسات
 .2017يناير  4"  عبارة السياسة اللسانية

 2016" حوكمة  اإلدارة  السياسية للشأن اللغوي: سياسة : المشاركة بموضوع

في المؤتمر الدولي الرابع لقسم اللغة العربية بكلية لغوية أم لسانيات سياسية" 
في ضوء النظرية النقدية النص العربي القديم اآلداب والعلوم بجامعة قطر: 

 .2016أبريل  28-27 المعاصرة
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 2015 الصواتة البصرية: مسار فكرة بحثية ومسار مجال :  المشاركة بموضوع"

في الملتقى البحثي لبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها بقسم اللغة بحثي" 
 2015سبتمبر  30العربية وآدابها. كلية اآلداب والعلوم. جامعة قطر. 

 2015 :عندما تخلق النظرية مقومات تجاوزها: قراءة في المشاركة بموضوع"

في المؤتمر الدولي الرابع لقسم اللغة العربية بكلية اآلداب مسار وظائف اللغة"
-29 النص العربي القديم في ضوء النظرية النقدية المعاصرةوالعلوم بجامعة قطر: 

 .2015أبريل  30

 2015 : :في مؤتمر دولي التربية اللغوية: دواعيها وأسسها" المشاركة بموضوع "

من تنظيم مختبر العلوم المعرفية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، المغرب 
في موضوع"التعليم والتعلمات  2015مارس  28/29ومؤسسة التضامن الجامعي يومي 

 المدرسية: األطر النظرية وآليات التنزيل". 
 2014 المشاركة في المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية حول اللسانيات وتدعليم اللغة :

تعليم اللغة  التربية اللغوية:في سبيل تحديث العربية بموضوع يحمل عنوان "
 ماي. 5و 4" بالجامعة يومي بين المشهدين اللساني والتربويوتعلمها العربية 

 2014: التطريز ة بجامعة قطر بموضوع: المشاركة في ندوة قسم اللغة العربي "

 البصري: عالمات الترقيم عند القدماء نموذجا".

 2013:  :عالمات المشاركة في ندوة بجامعة محمد الخامس بالرباط في موضوع"

 الترقيم التراثية".
 2012 :مداخل : المشاركة في ندوة بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس في موضوع"

 البصرية".إلى الصواتة 

 2006 المشاركة في ندوة بكلية اآلداب بجامعة ابن زهر حول التعليم العتيق بمداخلة :

 "تحديث التعليم العتيق".تحت عنوان 
 1994-   طرق تدريس اللغات وعالقة ذلك باإلعالمياتتأطير تدريب في موضوع .

 يوما(.  15باري. إيطاليا. )مدة التدريب 

 1993-  المشاركة في ندوة دولية في موضوع "التغير اللساني" بموضوع

 . "المصوتات في اللغة العربية ولهجاتها"
 1991-  "المساهمة في الندوة الدولية بالرباط في موضوع " اللسانيات اإلفريقية

 . " تصور جديد للمقطع في اللغة العربية"بموضوع عن

 1984 –  األوبيلف مناظرات المعهد المشاركة في( الفرانكوفونيAUPELFفي )  موضوع 

وتقديم عرض في  يوما(. 15. اإلسكندرية. مصر. )مدة اللسانيات ومجاالت تطبيقها

 المد واللين والسكون في اللغة العربية". حروف موضوع "
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 تنظيم مؤتمر: 
 

 اإلشراف على تنظيم :
 

 المغرب.. أكادير. الندوة األولى حول تدريس اللغة األمازيغية 

 أكادير. المغرب.الندوة الثانية حول تجارب تدريس اللغة األمازيغية . 

 .أكادير. المغرب. الندوة الثالثة حول تدريس اللغة األمازيغية . 

 

 )أهم عشر ندوات(الندوات 
 2014:  المشاركة في فعاليات التي قدمها قسم اللغة العربية واللجنة الوطنية القطرية

 .2014دجنبر  13للتربية والثقافة والعلوم بموضوع " اللغة العربية والحوسبة" السبت 

 2013:  :المشاركة في ندوة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة. المغرب في موضوع

 العربية""أي وضع للسانيات في الثقافة 
 2012 تأطير طالب الماجيستير خالل دورة مكونة من شهرين في موضوع :

 "البيداغوجيا الجامعية".
 2012 " تأطير لقاء علمي لألساتذة الماليزيين بكلية اآلداب بالرباط في موضوع :

 "اللسانيات التربوية وتدريس اللغة العربية

 2011المدخل الصوتي إلى "  : عرض بدار الحديث الحسنية بالرباط في موضوع

 ".القرآن الكريم

 )أهم عشر لجان(اللجان 
  فريقرئيس : 
 لجنة المناهج، رئيس   -
 الترقيات، عضة لجنة   -
 عضو لجنة تمكين البحث -
 عضو لجنة التعيينات  -
 عضو لجنة الدراسات العليا -

     ................ 
  مجمع/جمعية/ .عضو 

     العربية واللسانيات المعرفية واللسانيات التعليمية. عضو فريق البحث في اللسانيات
 جامعة قطر.

    .عضو مختبر العلوم المعرفية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا. فاس. المغرب 
  المغربية "دراسات أدبية ولسانية" لمجلةعضو مؤسس. 

  المغربية "عالمات"لمجلة  الهيئة االستشارية عضو في. 
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   بالمغرب. اللغات واللسانياتعضو في الهيئة االستشارية لمجلة 
  المغربية "معرفية"هيئة تحرير مجلة عضو 

................................. 

  عدد من المجالت ولدى عدد من الجامعات العربية. ُمحّكم في 
 

 الجوائز واألوسمة
 ال شيء 
 ال شيء 

 اللغات
 (جيد/ممتازمتوسط/) اإلنجليزية -(ممتازجيد//)متوسط الفرنسية - العربية‘ 


