وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
كلية الفارابي اجلامعة /بغداد

السرية الذاتية والعلمية
األستاذ الدكتور

علي عبد مشايل العكيلي

معاون العميد للشؤون اإلدارية
*و دلِ في فللرال فن فمحااظةاة دااداد/فقضِِِِِكرفلليا في فعاا ، 1955فون فأبوي فعالقيي ،فوأينِ ف
نالحلهفلل السِِِِي في ف فللنحكيظ ،فوآخاهك حصِِ ِ فعلافةِِ ِ ك فللنكجسِِ ِ يافولل ي والهفن ف
جن واي فنصافللرابي  .ف
عن ف ايسِ في فجكنر فللقك سِِي /فيلي فلل ابي /فقسِِتفلل كاي .فوحصِ فعلافللقكعفعلني فيك فآخاهكف
* دف
بنا ب ف(أسِ ك//فباوييسِوا) Professor/في فللرال /فوزلا فلل رليتفللركل فوللبحثفللرلن /فجكنر ف
للقك سي في ف2016/10/23ت .ف

* الوظيفة الحالية :مساعد العميد للشؤون اإلدارية /كلية الفارابي الجامعة /بغداد
ف
حاصل على الشهادات العلمية اآلتية:
تفعكت/ف1982ت-فللجكنر فللنس صاي  .ف
 -1ة ك فددلو ف سويقفونة ايك ف
 -2ة ك فدكالوريوسفإ لا فأعنك فعكت/ف1988ت-فللجكنر فللنس صاي  .ف
 -3ة ك فالماجستيرفعكت/ف1999ت-فللجكنر فللرابي /فجن واي فنصافللرابي  .ف
 -4ة ك فالدكتوراه عكت/ف2004ت-فللجكنر فللرابي /فجن واي فنصافللرابي  .ف
ف
حياته الوةيفية:
عي فنوظ كًفي فوزلا فلل جكا فعكتف1974ت،فوأُحي فعلافلل قكع فن ف فللوزلا /فللةِِِِاي فللركن ف
ف ُل ص يعفللحبوعفب كاي :ف1991/12/31ت .ف
فأُعي ف ريي هفي فوزلا فلل رليتفللركل فوللبحثفللرلن فعكتف2008تفبص ف ايس في فجكنر فللقك سي /فيلي فلل ابي /فقسِِتفلل كاي ؛فلحصِِولهفعلافةِِ ك فلل ي والهفن فخكاجفللرال /فنصِِا،فبر فإحكل هف
ص .ف
علافلل قكع ففعكتف1991ت،فوعلافحسكبهفللخك ف
فن حفلللقِعفللرلن ف(نِ ا )في ف/10/22ف2008ت،فثتفحصِِِ ِ فعلافلقِعف(أسِِِِ ِك/فنسِِِِِكعِ )في ف10/23ف2011/ت،فون حفلقِعف(أسِِِِ ِك/فسفباوييسِِِِِواسف)Professorفي ف10/23ف2016/ت.فإ/ف
ثف
لسِ حقفن حفق تفسِ فلضاافللرةو فولل اييع؛فلي فلل اقيكتفأعةهفن ف و ف يخيافمينكلهفللبحو ف
للرلني فلألصيل فعلافويقفللضولبطفلأليك يني فلوزلا فلل رليتفللركل فوللبحثفللرلن فللرالقي  .ف
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ففأ ُحيِ فعلافلل قِكعِ ففي ف2020/1/1تفقبِ فللظ ا،فمينِكلِهفللسِِِِ فللقِك و ،فبحسِِِِِعفلل رِ يِ فلألخيافلقك و ف ر ي فللرُنافلل/يفأقافهُفنجل فلل ولعفللرالق  .ف
عي ف ايسِ في فيلي فلل الثفللجكنر فعكتف2021ت-فقسِتفلل السِكتفلمسِةني ،فوصِ افأنافب يلي هف
ف ُنركو فللرني فللةؤو فللرلني فيي ك .ف
عي فنركو فللرني فللةِِؤو فلم لاي في فيلي فلل كالب فللجكنر في فأيلو فعكتف2021ت،فوإلافلآل فإ ف
ف ُةكرفهللاف ركلا .ف
ف
التخصص العلمي:
 -1لل خصِصفللركتفي فللنكجسِ يا:ف كاي فإسِةن ،فولل قيق:ف كاي فللحضِكا فللرابي فلمسِةني /فيياف
لق صك يف(ن فع فلل ّبو فح اف كي فللر فلألنوي) .ف
ع ول فاسِِكل فللنكجسِ يا:ف((لل يكي فلالج نكع فوأثاهفي فنركلج فللحيك فلالق صِِك ي فللنج نعفللراب فلمسةن فح اف كي فللر فلألنويف((132-1هِ)) .ف
 -2لل خصِصفللركتفي فلل ي واله:ف كاي فإسِةن ،فولل قيق:ف كاي فللحضِكا فللرابي فلمسِةني /فلل الثف
لل يايفوللرلن فللراب في فللرصافللربكس  .ف
ع ول فلالطاوح :ف((للنِِِِِِِِك فلل كايخي في فبرافنؤل ِِِِِِِِكتفللةي فللرزفب فعب فللسةتفلل نةق /فالس ف حليلي ))فللن وي فس ف(660هِ1261/ت) .ف
ف
ف
األعمال واللجان العلمية المكلف دها ظي العراق /جامعة القادسية وكلية التردية:
 -1عضِِِِوفهيح ف حايافنجل فللقك سِِِِي في فلآل لعفوللرلوتفلل ابوي /فجكنر فللقك سِِِِي /فيلي فلل ابي ف/ف
لس ولتفع  .ف
 -2نقاافلل السِكتفللرليكفي فقسِتفلل كاي /فيلي فلل ابي /فجكنر فللقك سِي فن فعكتف(2012تفولضكي فعكتف
2014ت).
 -3احي فقستفلل كاي فبكلويكل فعكتف2013ت .ف
 -4عضوفلللج فلالن حك ي فلل السكتفلألولي فلألعولت/ف2009ت/ف2010ت/ف2011تف2015/ت .ف
 -5عضِوفلج ف قيقف اجكتفلل يك افلالن حك ي فللطلب فللن ق ني فلل السِكتفللرليكفلناحل فللنكجسِ ياف
ولل ي والهفي فقستفلل كاي /فيلي فلل ابي فللركت/ف2012ت .ف
 -6عضوفلج فلال ضبكطفي فيلي فلل ابي فلس ي فن اق ي فعكتف2011تفوعكتف2013ت .ف
 -7عضوفلج فلالس ة فلبحوثفلل اقي في فقستفلل كاي  .ف
 -8عضوفلللج فللرلني في فقستفلل كاي فن فعكتف2017ت .ف
ف
التدريس ظي الدراسات العليا والتقوي والعلمي لألطاريح:
ُ -1يلففب اي فطلب فلل السِكتفللرليك/فجكنر فللقك سِي /فيلي فلل ابي ف/فناحل فللنكجسِ يافولل ي والهف
لنول ففللفُظتفلمسةني ،فون كهجفللنؤاخي فللنسلني ،فولل يكن فلالج نكع فلس ولتفع  .ف
 -2عضِِوفلجك فن كقة ِكتفع فلاسِِكح فنكجس ِ يا،فولطكايحف ي والهفي فلل كاي فلمسِِةن فوبنخ لفف
للجكنركتفللرالقي  .ف
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ُ -3يلففبكل قويتفللرلن فلاسِِِِكح فللنكجسِِ ِ يافولطكايحفلل ي والهفي فلل كاي فإسِِِِةن فوغياهك،فن ف
وزلا فلل رليتفللركل فوللبحثفللرلن فللنوقا ،فيضةًفع فللجكنركتفللرالقي  .ف
ُ -4يلففب قويتفع فن فبحوثفلل ايسِِِيي فن فخكاجفللجكنر فوللوزلا ؛فألغالافلل اقي فللرلني فأوف
ل ةافللبحوثفي فللنجةتفللنحين ،فالسينكفي فلل كاي فلمسةن  .ف
المواد التي كُلف دتدريسها ظي العراق /جامعة القادسية:
 -1جضاليي فل ةكافلمسةت/فللناحل فللالبر /فيلي فلل ابي /فقستفلل كاي ف .ف
 -2كاي فللحضكا فللرابي فلمسةني /فللناحل فللثكلث /فيلي فلل ابي /فقستفلل كاي ف .ف
 -3لل كاي فللسكسك فوللبيز ط /فللناحل فللثك ي /فيلي فلل ابي /فقستفلل كاي .ف ف
 -4لل ينقالطي فوحقو فلم سك /فللناحل فلألولا/فيلي فلل ابي /فقستفلللض فللرابي ف .ف
 -5للسيا فلل بوي فوللخةي فللالة ف /فللناحل فلألولا/فيلي فلل ابي /فقستفلل كاي  .ف
 -6لل صوففولألخة /فللناحل فلألولا/فيلي فلل الثفللجكنر /فقستفلل السكتفلمسةني  .ف
 -7للسيا فلل بوي /فللناحل فلألولا/فيلي فلل الثفللجكنر /فقستفلل السكتفلمسةني  .ف
ف
الكتب التي قا دتأليفها والمنشورة حاليا:
 .1نرجتفللرلنكرفللني ويي فن فللراعفللنسِلني ف(1440/1هجاي فسف2018-622نية ي )،فوهو أول
معج صااااادر ظي الوطن العرديفكاام .فاقتفلميِ ل في ف لافللي ِعفوللوثِكحقفللوط يِ ف-فببضِ ل ف/يف
للر ف()540فلس ف2018ت،فو ةافن فنطبر ف لاف نوز/ف نةق/فسوايكف-فعكت2020/ت.
 .2دعيَكافب ف ُ
غف دتفلل د اي/ف السِ في ف واهدفللرسِيايفولم لايفللن ويافسِ ف(20هِِِِِِ641/ت).فاقتف
لمي ل في ف لافللي عفوللوثكحقفللوط ي ف-بض ل ف()2807فلسِِ ِ ف2012ت.ف ةِِِِافنطبر ف لاف نوز/ف
نةقف-فعكت/ف2013ت .ف
 .3لل يكي فلالج نكع في فلل ول فللرابي فلمسِِِِةني فح اف كي فللر فلألنوي/ف السِِِِ ف كايخي ،فاقتف
لمي ل في ف لافللي عفوللوثكحقفللوط ي ف-فببض ل ف/يفللر ف()1791فلسِِِ ف2016ت،ف ةِِِافنطبر ف
لاف نوز/ف نةق،فسوايكف-فعكتف2017ت .ف
 .4للنولقففلل كايخي فولل ياي في فنؤل ِِِِِِكتفللةي فللرزفب فعب فللسةتفلل نةق ،فون جهفي فللي كب ف
(ت:ف660هِِِ1262/ت).فاقتفلمي ل في ف لافللي عفوللوثكحقفللوط ي ف–فببض ل ف/يفللر ف(1792ت)ف
لس ف2016ت،ف ةافنطبر ف لاف نوز/ف نةق،فسوايكف-فعكت/ف2017ت .ف
ث).
 .5علوتفللحيك في فنؤل كتفلألصنر فون جهفونولا هف( الس فنقكا فبكلرلتفللح ي ف
 .6يواو كفولألوبح فللنل بس في فلل الثفللراب فلمسةن .
 .7لل َسك فلم لايفبي فوقكحعفلل كاي فونقكص ففللةاير .
ف
الدحوث المنشورة:
ثفن ةوا فع فون ك :ف
ل يهفبحو ف
 .1وافلألطبكرفللراعفللنسِِلني في ف ةِِخيصفلألنالافللبةِِاي في فلل ول فللرابي فلمسِِةني :فعكتف
2011ت .ف
ً
 .2لب فحبيعفللبض ل يف(ت:ف245هِِِِِ859/ت)ف الس في فن جهفونولا هف"في كعفلل ُن َ َّنقفنثكالف".فعكتف
2015ت .ف
فللصِةحي ف
ّف
يا
 .3لب فأب فط ف(575ف630-هِِِِِِ):ف السِ فن جهفونولا هفي في كبيهفللن قو ي
دّ
ف(للسِ َ
وطبقكتفلمنكني )فأ نو/جفك ً،فعكتف2016ت .ف
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 .4حقو فللط فللي يتفي فع فلل بو فوللح فن فظكها فلال حالففوللج وح.فعكتف2018ت .ف
 .5نروقكتفلل سكنحفي فللنج نعفللراب فلمسةن فلن كهيتفللنسكول فوللحاي فوللحق.فعكتف2018ت .ف
 .6نركلجكتفلق صك ي فن فييافلمنكتفنحن فللبكقاف()ف( الس ف كايخي ).فعكتف2018ت .ف
 .7ثقكي فلل سكنحفولال كحفللرقل في فييافلالنكتفعل فب فأب فطكلعف(.)فعكتف2018ت.
 .8للبحثفللرلن فللراب فبي فللولقعفونولج فلل ح يكتف( الس ف كايخي فنركصا ).فعكتف2019ت.
 .9للاوليكتفلل كايخي فلنةاوعي فونخكطافللنزَ لحفي فللنج نعفللراب فلمسةن .فعكتف2021ت.
 .10وافلل سِِِكرفللرالقيكتفي فللحيك فلالج نكعي فخة فللرصِِِافللربكسِِِ ف( السِِِ فل قكحي )ف(-132ف
656ت).
ثفقي فلل ةافإ فةكرفهللاف بكاكفو ركلاف .ف
تفوللبحو ف
وه ككفللر ي فن فللنؤل ك ف
ف
مشاركاته ظي المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية ومنها:
 -1عضِوفلللج فلل حضِياي فل و ف(للناأ فللرالقي في فللحيك فللركن فعبافللرصِوا)فللن رق في ف8فآ/لاف
2011ت .ف
 -2عضِوفنةِكاكفي ف و ف(ةِي فللنؤاخي فحسِي فأني )فللن رق في فيلي فلل ابي /فجكنر فللقك سِي في ف
يسك ف2011ت .ف
 -3عضوفلللج فلل حضياي فل و ف(لل يول ي فبي فلل الثفوللنركصا )فلركت/ف2011ت.
 -4عضِِِوفنةِِِكاكفي ف و ف(للرةن فلل ي وافحسِِِي فعل فنح وظ)فللن رق في فيلي فلل ابي /فجكنر ف
للقك سي في ف يسك ف2011ت .ف
 -5عضوفنةكاكفي فنؤ نافللط فللرالق /فيلي فلل ابي /فللجكنر فللرالقي في ف2017/10/18ت .ف
 -6عضِِِِوفنةِِِِكاكفي فنؤ نافيلي فلل ابي /فجكنر فللقك سِِِِي /ف قويتفلأل لرفللجكنر فللسِِ ِ ويفلركتف
2017/2016/2015تفب كاي ف2017/12/27فت .ف
 -7حضِِواف و ف(للبحثفلأليك ين فللاصِِي فولل ةِِافي فللنجةتفلل ولي )فللن رق في فيلي فلل ابي /ف
جكنر فللقك سي في ف/12/21ف2017ت .ف
 -8حضِِِِِواف ِ و ف(سِِِِِيا فللناحوتفللِ ي وافنحنِ فهليِ فللجِكباي)فللن رقِ في فيليِ فلل ابيِ /فجِكنرِ ف
للقك سي في ف2017/12/14ت .ف
 -9عضِوفللنؤ نافللنحل فيلي فللرلوتفلمسِةني في ف يكلاف( جفللبةغ فثقكي فلل سِكنحفو ب/فلل طاف).ف
للركتف2018ت.
 -10عضوفللنؤ نافللرلن فلل ول فللركةافليلي فلل ابي فللرلوتفلم سك ي /فجكنر ف يكلا.فعكتف2019ت .ف
 -11عضوفللنؤ نافللنحل في فجكنر فللقك سي ف/فيلي فلآل لع/فللركتف2018ت.
 -12عضوفللنؤ نافلل ول فلألو فللنقكتفي فجكنر فولسطفعكتف2021ت.
ثفللجكنر فعكتف2022ت.
 -13عضوفللنؤ نافلل ول فللثكلثفللنقكتفي فيلي فلل ال ف
 -14وه ككف ولتفونؤ نالتفو ةكطكتفأخاىف لخلي فوخكاجي  .ف
ف
ف
الشكر والتقدير خ ل الخدمة الجامعية:ف فعفةِِِِِيافو قِ يافن فنرِكل فوزيافلل رليتفللرِكل فوللبحِثفللرلن ،ف
حصِِِ ِ فعلافأيثافن ف()50في ِك ف
تفللنح انو  .ف
تفوعن لرفلليليك ف
واؤسكرفللجكنرك ف
ً
وآخاهكفن فنركل فوزيافلل رليتفللركل فوللبحثفللرلن في ف2021/8/28ت،فون كفأيضفك :ف
.1فةِيافو ق يافن فلألسِ ك/فللنسِكع فللرلن فاحي فللجكنر فللنح اتفلحصول فعلافللنا ب فللثك ي في ف
طالحقفلل اي ف/فجكنر فللقك سي فلركتف .2009ف
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.2فةيافو ق يافن فعني فيلي فلل ابي فلنسكهن في فإ جكحف و فللناأ فللرالقي في فللحيك فللركن فعباف
أعنكاف8فآ/لاف .2011ف
.3فةِِيافو ق يافن فعني فيلي فلل ابي فلنسِِكهن في فإ جكحف و فلل يول ي فبي فلل الثفوللنركصِِا.ف
 .2011ف
.4فةيافو ق يافن فعني فيلي فلل ابي فللنح اتفبن كسب فل يكيهفن فلليلي فعكتف .2013ف
.5فةيافن فاحي فجكنر فللقك سي فللنح اتفلنةكاي فبن اجك فيوتفللجكنر ف/ف .2013ف
.6فةيافن فعني فيلي فلل ابي فب ض فلل ك فخ ن فلجكنر فللقك سي فلس ف/ف .2013ف
.7فةِِيافو ق يافن فاحي فجكنر فللقك سِِي فللنح اتفعلافي فنسِِكهنك كفي فلخ يكافللجكنر فيييضِ ف
قك فجكنريي فإقلينيي فعلافن ا فطا فللرلتفولل رليتفي فأيس وا ف-فللننلي فللن ح .ف .2016ف
.8فةيافو ق يافن فاحي فجكنر فللقك سي فعلاف ةافبحثفي فنجل فعكلني فسيوبكصف2019ت .ف
.9فه ككفللر ي فن فاسِِكح فللةِِيافولل ق يافن فقب فوزيافلل رليتفللركل فواؤسِِكرفللجكنركتفوعن لرف
لليليكتفل ق ين تفللي عفلل في ب كفل تفولضياهتفن كفي فعكتف2020ف-ف2021ف-ف.2022
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