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  العالم اللغوي المربي

  

م، ويرجع يف نسبه إىل 1928/ 6/ 13: هـ يوافقه1346/ 12/ 25ولد بدمشق يوم األربعاء  - 
  .رة مدائن صاحل، مث املدينة املنو قبيلة ُجَهينة القحطانية، يف

  .م1957ج يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب يف جامعة دمشق سنة ختر  - 

  .م1958لى دبلوم الرتبية سنة حصل ع - 

/ 13، قبيل اشتعال احلرب األهلية يف )دراسة لديوان الزخمشري(م حبث الدكتوراه يف لبنان قد - 
  .م1975/ 4

  .العالمة األستاذ سعيد األفغاين كان من خواص  - 

  .س يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، يف ستينيات القرن املاضيدر  - 

  . كلييت الرتبية واآلداب جبامعة دمشق مخسة عشر عاًماس يفدر  - 

  .سني بدمشقيل للفنون املسرحية، ودار املعلمني، ومعهد إعداد املدر س يف املعهد العادر  - 

  .ع الفتح اإلسالمي بدمشق، مبجم)فرع األزهر(عاًما يف قسم التخصص اجلامعي  14درس  - 

  .اب العرب بسورياعضو احتاد الكت - 

  .اب العربعية أدب األطفال باحتاد الكتمج مؤسس - 

  .عضو شرف برابطة األدب اإلسالمي العاملية - 

  .عمل مستشارًا للنشر يف دار الفكر بدمشق سنوات - 

  .قصة 45أسس سالسل الفكر، يف أدب األطفال، وكتب هلا أكثر من  - 

  .عاًما 14قدم دروًسا تعليمية يف التلفاز السوري على مدار  - 

  .ة تسع سنواتريًا تربويا يف منظمة اليونسكو مداختري خب - 

  .أسهم يف دورات تربوية تابعة ملنظميت اليونيسيف واألنروا قرابة تسع سنوات - 



احلائز على عدد من اجلوائز العربية والدولية ) ةاجلر (ل يف شركة النجم، وكان كبَري كتاب فلم عم - 
  .نما األطفالييف س

أفالم الرسوم املتحركة، بدًءا ) دبلجة(فًا لغويا يف شركة الزهرة إلنتاج وعمل مراقًبا للربامج ومشر  - 
  .من تأسيسها

اب أدب ربامج التلفازية، منها مؤمتر كتشارك يف كثري من املؤمترات العلمية والندوات األدبية وال - 
  .م1986األطفال العاملي بتونس سنة 

  .يف شبابه) التمثيل املسرحي والتلحني املوسيقي(كتب الشعر والقصة واملسرحية، وشارك يف   - 

م، يف 5/9/2012هـ، املوافق 1433شوال  18عصر يوم األربعاء  -رمحه اهللا–كانت وفاته   - 
  .بلدته التل بريف دمشق، ودفن يف مقربة الباب الصغري مبدينة دمشق
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، مركز زايد )مراجعة وإشراف(مسامرة الندمان ومؤانسة اإلخوان، لعمر بن حممد الرازي  - 11
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  .نشر عدًدا كبريًا من املقاالت والقصص يف الصحف واالت - 

  ).جيل أن يصنَع جيالً خيلُفه واجُب كل( :شعاره

  

  :ب اإلسالميرابط حوار أجريته معه نشر يف جملة األد
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