
 

 

 السٌرة الذاتٌةجمهورٌة العراق                             

                                                                                                                              للدكتور مكً نومان مظلومجامعة دٌالى                                  

 54/5/1057كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة              آخر تحدٌث فً 

 لسم اللغة العربٌة

 

 .ًاالسم الرباعً واللمب : د. مكً نومان مظلوم إبراهٌم الدلٌم 
 

  حاصل على شهادة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة وآدابها من كلٌة التربٌة                
 بتمدٌر جٌد جداً. 5895الموصل ، اللغة العربٌة ( جامعة لسم )
 

  / حاصل على شهادة الماجستٌر فً النحو العربـً مــــن كلٌة اآلداب / لسم اللغة العربٌة
 .5885جامعة الموصل،

 

  / حاصل على شهادة الدكتوراه فً النحو العربً من كلٌة اآلداب / لسم اللغة العربٌة
 .13/5/5889جامعة بغداد، 

 

  البرٌد االلكترونً؛drmaki62@gmail.com 
 

  : 1/50/5895تأرٌخ أول تعٌٌن . 
 

  : 11/55/1003تأرٌخ الترلٌة الى أستاذ مساعد . 
 

  ، دّرس فً جامعات الموصل ، بغداد المستنصرٌة ، دٌالى ، كوٌه ، صالح الدٌن
 السلٌمانٌة ، التنمٌة البشرٌة .

 

 ٌوس : النحو لجمٌع المراحل ، الصرف ، أدب ما المواد التً دّرسها فً مرحلة البكالور
 لبل االسالم ، فمه اللغة ، الكتاب المدٌم ، المكتبة ومنهج البحث .
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  المواد التً دّرسها فً مرحلة الماجستٌر : لضاٌا لسانٌة معاصرة ، مصادر لغوٌة ونحوٌة
، لضاٌا لغوٌة لدٌمة ، لضاٌا معجمٌة لدٌمة ، مناهج البحث اللغوي ، لضاٌا صوتٌة ، 

المعجم العربً ، علم اللغة ،،نصوص نحوٌة فً كتاب نحوي لدٌملضاٌا صرفٌة ونحوٌة 
 لدٌمة، دراسات تخصصٌة ، تحلٌل النصوص اللغوٌة.النصً ، دراسات معجمٌة 

 

 ،المواد التً دّرسها فً مرحلة الدكتوراه : لضاٌا لغوٌة حدٌثة ، لضاٌا معجمٌة حدٌثة 
دراسات نحوٌة حدٌثة ، لغة الشعر ، مناهج لغوٌة معاصرة ، دراسات نحوٌة لدٌمة ، 

، لسانٌات النص ، المصطلح اللغوي ، دراسات لغوٌة معاصرة ، المادة المتخصصة 
 تحمٌمات لغوٌة ونحوٌة ، دراسات معجمٌة حدٌثة.

 
 

  ، مشارن فً عدد من المؤتمرات والندوات العلمٌة فً جامعات الموصل ، وبغداد ودٌالى
ومركز إحٌاء التراث العلمً العربً فً بغداد ، والمؤتمر الدولً الثالث والرابع والخامس 

 دبً . -للغة العربٌة 
 

 لعمٌد كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى . عٌن معاونا 
 

 . عٌن أمٌنا لمجلس جامعة دٌالى 
 

 . عٌن رئٌساً للجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربٌة بجامعة دٌالى 
 

 . عٌن رئٌساً للجنة االختبار اللغوي فً جامعة دٌالى 
 

 . عضو فً لجنة موسوعة دٌالى الحضارٌة 
 

 فً العراق . عضو فً االتحاد العام لالدباء والكتاب 
 

 . عضو فً نمابة المعلمٌن العرالٌة 
 

  بغداد . –عضو فً نادي الكتاب 
 

 .عضو فً هٌئة تحرٌر دورٌة فضاءات أدبٌة التً تصدر عن كلٌة التربٌة  _ جامعة دٌالى 
 

 .)ًعضو فً المؤتمر الدولً للغة العربٌة )بٌروت_ دب 
 

 : كتاب . 500عدد كتب الشكر والتمدٌر 
 

  وعشرون  بحثاً . أربعة 13المنجزة : عدد البحوث 
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  : خمسة كتب . 4عدد الكتب المنجزة 
 

  :  58عدد المماالت المنشورة والمحاضرات. 
 

  عنوان رسالة الماجستٌر : النحو فً شروح دٌوان الحماسة ألبـــــً تمام فً المرنٌن
 .5880 -هـ  5355جامعة الموصل  –كلٌة اآلداب –الرابع والخامس للهجرة 

 

  ( عنوان أطروحة الدكتوراه : البحث النحوي فً العراق فً الكتب والرسائل الجامعٌة
 . 5887هـ  5359جامعة بغداد ،  –( كلٌة اآلداب  5859-5883

 

  ًست وعشرون رسالة ماجستٌر  15شرف علٌها : أعدد الرسائل واالطارٌح الت
 . 5/55/1055وأطروحة دكتوراه لغاٌة 

 

 54/5/1057لغاٌة  91الطارٌح التً نالشها : عدد الرسائل وا . 
 

 (  : 75التموٌم  العلمً واللغوي للرسائل واالطارٌح الجامعٌة. ) 
 

 (:  90الخبرة العلمٌة لألبحاث. ) 

 

 : الكتب المنشورة -
 

 م.1001الصف االول ،  –اللغة العربٌة لطلبة كلٌة المانون  05

 م. 1002الصف الثانً ،  –اللغة العربٌة لطلبة كلٌة المانون  01

 م. 1004نصوص من الكتب المدٌمة ) اختٌار وتمدٌم ( ،بغداد ،  02

 م .1051. البحث النحوي المعاصر فً العراق . دمشك 3

 م. 1055. الشهٌد الدكتور مشحن حردان الدلٌمً إنساناً ومربٌاً ونالداً .بٌروت ، 4

 المنشورة :البحوث  -

 . 5898،  4بغداد ، ع  –مجلة االلالم  الزمن فً شعر خلٌل حاوي : 05

، 53الموصل ع  –مجلة التربٌة والعلم   )مشترن(: الحذف فً النص الشعري  01

5883. 
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. األلعاب الرٌاضٌة التراثٌة عند العرب من خالل معجم الصحاح للجوهري . منشورات  2

 . 5884جامعة بغداد ، –علمً  العربً مركز إحٌاء التراث ال

 1003،  57.   منهج سٌبوٌه فً االستدالل بشعر الفرزدق . مجلة دٌالى ، ع  3

 

 .  األضداد اللفظٌة ، بحث فً العاللة الداللٌة بٌن األلفاظ فً العربٌة ، مجلة كلٌة4

 . 1004( ،  5)ع 55جامعة بغداد ، المجلد  –التربٌة للبنات 

صحاب كتب الحدود النحوٌة )مشترن( . مجلـــة الفتـــح/ أ.  الحدود التً انفـــرد بها 5

 1003،  58جامعة دٌالى . ع 

. المدارس النحوٌة فً مصنفات الدكتور فتحً عبد الفتاح الدجنً )مشترن( . مجلة الفتح / 7

 .1004، 52جامعة دٌالى . ع

،  55ة داللٌة أسلوبٌة . مجلة جامعة كوٌه ، ع . ثنائٌات االضداد فً شعر المتنبً . دراس9

1008 . 

. داللة ألفاظ االرض وما ٌتصل بها فً الحدٌث النبوي  ، صحٌح البخاري أنموذجاً 8

)مشترن(: مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة)كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة _ جامعة دٌالى ( لبول 

 .225رلم الكتاب  17/4/1051نشر بتارٌخ 

هج( فً معانً المراءات 270النمد الصوتً والصرفً للغات العرب عند االزهري ) ت . 50

 .518رلم الكتاب  3/55/1051مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة ، لبول نشر بتارٌخ  )مشترن(

. بحث ممدم إلى المؤتمر الدولً )مشترن(. االرتماء باللغة العربٌة فً المستوى التطبٌمً 55

 . 1053/ 50/4_7ٌة . دبً للمدة الثالث للغة العرب

.االستدران بأبنٌة المصادر على المعجم العربً المدٌم لدى الدارسٌن العرالٌٌن المحدثٌن 51

 .1054_ 58. مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة . العدد )مشترن(

. موالف سلبٌة من اللغة العربٌة . بحث ممدم إلى المؤتمر الدولً الرابع للغة العربٌة . 52

 .50/4/1054-5دبً للمدة 
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. التمدٌم لكتاب التأوٌل فً النمد العربً خالل المرنٌن الرابع والخامس للهجرة ، مفاهٌمه 53

فً ضوء النمد المعاصر للدكتور مشحن حردان مظلوم الدلٌمً . مطبعة جامعة  وإجراءاته

 .1054دٌالى . 

 لكوفٌٌن عند الدارسٌن المحدثٌن. المصطلحات النحوٌة المتناظرة بٌن البصرٌٌن وا54

 _ ممبول للنشر فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة . )مشترن(

_ مجلة دٌالى للبحوث )مشترن(. المصطلحات النحوٌة المستحدثة عند الدارسٌن المحدثٌن 55

 .1054لسنة  57االنسانٌة . العدد 

م إلى المؤتمر الدولً الخامس . االستشراق االلمانً  ، وأثره فً إثراء العربٌة . بحث ممد57

 .7/4/1055_3للغة العربٌة . دبً للمدة 

هج(  959. منهج ابن هشام االنصاري فً كتابه التذكرة من خالل مختصرها للتبانً )ت59

)مشترن(. مجلة نسك _ الجمعٌة العرالٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة ، بغداد .لبول نشر 

 .235.رلم الكتاب 11/55/1054بتارٌخ 

م. السماع مثاالً  1052-5890. دراسة أصول النحو عند تدرٌسًٌ جامعة دٌالى 58

رلم الكتاب  11/51/1054)مشترن( . مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة . لبول نشر بتأرٌخ 

57350. 

هجري( فً كتابه دلٌل  5047. موضوعات المبتدأ والخبر عند ابن عالن الصدٌمً )ت 10

 -. ممبول للنشر فً مجلة االستاذ /  كلٌة التربٌة)مشترن(لصالحٌن الفالحٌن لطرق رٌاض ا

 .1055( لسنة 157جامعة بغداد. العدد )-ابن رشد 

. ظاهرة الوضوح فً النظام النحوي للغة العربٌة ، ألسام الكالم مثاالً )مشترن(. لبول 15

 .5179رلم الكتاب  10/5/1055بتأرٌخ  نشر . مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة

. إضاءات فً سٌرة الدكتور طارق الجنابً . نشر فً الكتاب التكرٌمً لألستاذ الدكتور 11

 طارق عبد عون الجنابً. بغداد.

. ممبول للنشر فً مجلة دٌالى للعلوم عربٌةلغة الا. التخفف من حركات اإلعراب فً 12

 .1057االنسانٌة . 

ة فً حٌاتنا اللغوٌة المعاصرة. ممبول للمشاركة فً المؤتمر الدولً السادس . فوضى الدالل13

 .1057/ ماٌو / 3-5للغة العربٌة فً دبً للمدة من

 

-4- 

 



 

 المماالت المنشورة والمحاضرات :

العثور على ألدم نمش عربً : صحٌفة الجمهورٌة ) العراق ( العدد  .5

 .1/3/5899فً  5773

االلمانً فٌشر . صحٌفة الربٌع ) نٌنوى. حوار مع المستشرق  .1

 .7/3/5899العراق( العدد الثالث فً 

نمد الرواٌة العربٌة . صحٌفة الموصل ) جامعة الموصل ( العدد الثالث  .2

54/3/5881. 

فضاء المسابمة األدبٌة . دورٌة فضاءات أدبٌة التً تصدر عن مجلة  .3

 .5888ل /دٌالى . كلٌة التربٌة . جامعة دٌالى . العدد االو

 .1000فضاء المعرفة . دورٌة فضاءات أدبٌة . العدد الثانً /  .4

النهوض بالتعلٌم المسائً واألهلً فً العراق . صحٌفة الجمهورٌة  .5

 .55/8/1001فً  50824)العراق( العدد 

مكتبة بغداد للرسائل واألطارٌح الجامعٌة . صحٌفة الجمهورٌة  .7

 .18/4/1001فً  50934)العراق( العدد 

صحٌح اللغوي بٌن لواعد العربٌة والتطور اللغوي . مجلة اآلفاق الت .9

 . 1054لسنة  18الجدٌدة ) جامعة دٌالى ( العدد 

 20المعجم دٌوان العرب . مجلة اآلفاق الجدٌدة )جامعة دٌالى ( العدد  .8

 .1054لسنة 

سعة اللغة العربٌة . مجلة اآلفاق الجدٌدة ) جامعة دٌالى ( العدد  .50

 . 1055لسنة  25

 21فاق الجدٌدة )جامعة دٌالى( العدد دلة اللغة العربٌىة .مجلة اآل .55

 .1057لسنة 

اتجاهات التألٌف النحوي الحدٌث فً العراق . محاضرة فً افتتاح  .51

الموسم الثمافً لمسم اللغة العربٌة /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / 

 .3/51/1052جامعة دٌالى . العراق ، بتأرٌخ 
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غة العربٌة ومكانتها بٌن اللغات )محاضرة ( فً احتفالٌة أهمٌة الل .52

 .8/3/1052الٌوم العالمً للغة العربٌة . رئاسة جامعة دٌالى بتأرٌخ 

آلٌة كتابة محاضر مجالس الكلٌات )محاضرة( فً الدورة التً  .53

عمدها مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر فً جامعة دٌالى بتأرٌخ 

20/2/1053. 

الشائعة وإصالحها )محاضرة( فً الدورة التً  األخطاء اللغوٌة .54

عمدها مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر فً جامعة دٌالى بتأرٌخ 

55/1/1053. 

تصحٌح األخطاء اللغوٌة ) محاضرة ( فً دورة تموٌة األداء  .55

اللغوي والمهارات اللغوٌة التً عمدها مركز التطوٌر والتعلٌم 

 .52/9/1053المستمر فً جامعة دٌالى : 

الرسمٌة ) محاضرة ( فً تنمٌة  األخطاء اللغوٌة فً المحاضر .57

المهارات اإلدارٌة وأصول المخاطبات الرسمٌة ، التً عمدها مركز 

 .14/3/1055التطوٌر والتعلٌم المستمر فً جامعة دٌالى : 

 21الثمافة اللغوٌة . مجلة االفاق الجدٌدة )جامعة دٌالى (  العدد  .59

 .1055لسنة 

 

فوضى الداللة فً حٌاتنا اللغوٌة المعاصرة : ) محاضرة ( ألمٌت . 58

فً االحتفالٌة التً عمدتها اللجنة المركزٌة للحفاظ على سالمة اللغة 

العربٌة فً جامعة دٌالى بمناسبة الٌوم العالمً للغة العربٌة . 

58/51/1055. 
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