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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  مخيس فزاع عمري الدليمي:  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  القائم\كلية التربية ـ  االنبارالعمل : جامعة 

  :استاذ مساعد..... الدرجة العلمية:...............اللغة العربية.....التخصص.........................   

 :العنوان البريدي ....d_ka60@yahoo.com  
  :70114631771..................................نقال.......... 

 يالبريد االكترون  :... d_ka60@yahoo.com..... 

 معلومات شخصية  :.2
 .................عراقي......سية : ـالجن     .........................االنبار/القائم..والدة : ــمكان ال   
 ...................عراقي....جواز سفر:                  ............1304.............خ الوالدة :  ــتاري   
                                    ........4.........عدد األطفال :         .....................متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 يخ الحصول عليهاتار  دولةــال عةــالجام درجةــال

كلية -جامعة بغداد البكالوريوس
 اآلداب 

 1331 العراق

كلية -جامعة بغداد الماجستير 
 اآلداب

 1331 العراق

كلية -جامعة بغداد هالدكتورا
 اآلداب

 2772 العراق

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                        

 في تفسير السراج المنيردرس اللغوي ال..............
......................................................................................................................

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

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

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com
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وهي كتاب 0"يف القران الكريم اأبنية املبالغة  ودالالته : هاعنوان أطروحة الدكتور 

 مطبوع.

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

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

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مدددددددددددددددددد   يف  محاضر

إعداديدددددة القدددددا م 

 الصناعية  

1330 1331  

مددددددد   الن ددددددو   محاضر

والصددريف يف كةيددة  

العةدددوإل اميددد مية  

 /جامعة بغداد 

2771 2772  

     
كليـة -جامعة االنبار تدريسي

 االداب
2772 2770  

عميد كةيدة الببيدة   

 / القا م وكالة
كليـة -جامعة االنبار
 التربية /القائم

2770 2771  

املعدددداون امدا   

لعميد كةية الببيدة  

 /القا م

كليـة -جامعة االنبار
 التربية /القائم

7002  7000  

ــــــــــــــة  ــــــــــــــد كلي عمي
 القائم\التربية

كليـة -جامعة االنبار
 التربية /القائم

  والى االن 2714

      
     

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
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 :)البكالوريوس(الدراسات االولية يف . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 اللغة العربية 2772الثانية المرحلة  الن و والصريف                            

 اللغة العربية 2774 الثالثةالمرحلة                                       كتاب قديم
 اللغة العربية 2770 الرابعةالمرحلة                 عةم الةغة                      

 اللغة العربية 2771المرحلة الثانية                                       الن و             

 اللغة العربية 2773المرحلة الثالثة                                       الن و
 اللغة العربية 2717المرحلة الرابعة  القراني النحو

 اللغة العربية 2717المرحلة الثانية  تحليل نص
 اللغة العربية 2711المرحلة الرابعة علم اللغة
 اللغة العربية 2712المرحلة الرابعة علم اللغة
 اللغة العربية 2714المرحلة الرابعة علم اللغة

 اللغة العربية 2713المرحلة الرابعة تطبيقات لغوية
 اللغة العربية 2713المرحلة الرابعة علم اللغة

 : اليوجد في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:4
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 ال يوجد    

 
 
 .تقييم البحوث: 3

 ال يوجد     
 
 
 
 االهتمامات البحثية :  .1
    

 اللغة العربية وآدابها
 
 

  : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

المشاركة في ندوة ) اللغة العربية 
بين الواقع والطموح ( في كلية 

 0التربية/القائم

 
  

المشاركة في ندوة )نحو  -1
 التدخين(بيئة خالية من 

 0في كلية التربية/القائم
 

 
  

 ندوة اإلعجازالمشاركة في  -2
اللغوي في كلية التربية 

 0القائم
 

 
  

المشاركة في مؤتمر كليات  -3
التربية للعلوم اإلنسانية في 

االستبدال  ثرأ)االنبار ببحث 
الصوتي في التعبير 

 0القرآني(
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ركة في مؤتمر كليات التربية المشا
للبنات في الجامعة اإلسالمية 

ببحث) التوظيف القرآني أللفاظ 
 0المّس من خالل السياق (

 
  

المشاركة في ندوة ) اثر  -1
القران الكريم في اللغة 

 0العربية(
 

 
  

 11باحث متفرغ في  جامعة  -4
قسم \كلية اإللهيات \آذار

-2012تركيا\اللغة العربية  
2013 

 

 
  

ندوة بالغة القران بين النحو 
 والتفسير

   
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة كلية التربية للعلوم   ال(د اية داللية قرآنيةبناء )فَع
 2773 منشور جامعة االنبار–االنسانية 

مجلة كلية التربية للعلوم  رآنيةمركبات )ما(د اية حنوية ق
 2771 منشور جامعة االنبار -االنسانية

ل( يف يو ة البقرة مبنى بناء )فَع

 ومعنى
مجلة كلية التربية للعلوم 

 2771 منشور جامعة االنبار  -االنسانية

اثر االيتبدال الصوتي يف 

 0التعبري القرآني
مجلة كلية التربية للعلوم 

 2711 منشور  تجامعة تكري -االنسانية

التوظيف القرآني أللفاظ املس 

 0من خ ل السياق
 مجلة الجامعة العراقية

 2712 منشور

 2712 منشور مجلة اللغات واالدابالداللي يف  لتوظيف احلق
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 0البيان القراني
الد   الن و  حلادثة االفك 

 من خ ل يو ة النو 
 مجلة الفراهيدي

 2712 منشور

يف التعبري توظيف الةغة الصامتة 

 القرآني

 

 تركيا-مجلة كلية االلهيات 
 2713 منشور

    
    
    

  ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

ابنية المبالغة ودالالتها في القران 
 الكريم

 2717 دمشق-دار النهضة 

   
   
   
   
   
   
      
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية ى مستوى الجامعةعل

عضو جلنة ايت داث كةية  .

 0الببية /القا م
عضو جلنة ايت داث 

الد ايات العةيا يف كةية 

 اللجنة االمتحانية
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اآلداب جامعة األنبا  قسم الةغة 

  العربية
عضو هيئة الت رير يف جمةة 

الةغات واآلداب اليت تصد ها 

 0جامعة االنبا 

 اللجنة العلمية لجنة اختبار صالحية التدريس

  يس الةجنة االمت انية 

 7002 -7002املركزية 
 لجنة االستالل لجنة االرشاد التربوي

عضو جلنة  تقويم مسرية الكةية 

0 
لجنة وضع الخطة االستراتيجية 

 للكلية
 لجنة االرشاد التربوي

 يا ل  مخسةتقويم وتقييم 

 0جامعية بصفة خبري
  نة البرامج والمناهج الدراسيةلج

ث ث يم حبوث ترقية عدد يتق

 0عشر
لجنة وضع رؤية ورسالة وأهداف 

 الكلية
 

  يس جلنة جتديد املناهج  

 0الد ايية
 

  يس جلنة  تدقيق يج ت  

 0الد جات
 

  يس جلنة ضمان اجلودة  

 واالعتماد
 

    يس الةجنة االنضباطية 
ةة عضو الةجنة االيتشا ية جمل 

)إحياء لةب وث امي مية 

 0العاملية( يف انقره

 

   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
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 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها ن الدورةمكا اسم الدورة
 2717 القائم-كلية التربية التخطيط االستراتيجي

 2711 القائم -كلية التربية (بوينتدورة في الحاسوب ) بور 
 2712 القائم -كلية التربية فن املقاء اخلطابة
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

  

  

  

  

  

  مخيس فزاع عمري الدليمي.االسم : االسم : 

                                      1102/ 6/ 11  ::التاريخ التاريخ   

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أو نوع الجائزة

 2002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 

 2001 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2002 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2010 العراق عة االنبارجام شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2011  جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2012  جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2013  جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


