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 ( ذاتية) السرية ال                  
 
 
 

 عمي عبد مشالي العكيمي :االسم الثالثي واللقــــــــب
 تاريخ إسالمي دكتوراه/ :التحصيل الدراســــــــــــي

 أستاذ مساعد :اللقب العلمي الحالـــــــــي
 م 32/01/3100 :الحالـــــــــي العلمي تاريخ الحصول على اللقب

 عموم إنسانية  :صنف الشهـــــــــــــــــادة
 :الحاصل عميــها العممية الشهادات

 .م0893شهادة الدبموم عام/  -1
 .م0899شهادة البكالوريوس عام/  -2
 .م0888شهادة الماجستير عام/  -3
 .م3112شهادة الدكتوراه عام/  -4

 :العمميالتخصص 
 الحضارة العربية اإلسالمية./ إسالمي تاريخ :التخصص العام في الماجستير -1
 الرسالة والعصر األموي.عصر تراث العرب الفكري والعممي في  :التخصص الدقيق في الماجستير -3
التكافل االجتماعي وأثره في معالجـة الحيـاة االصتصـادية لممجتمـع العر ـي ))  :عنوان رسالة الماجسـتير -3

 ((. اإلسالمي حتى نهاية العهد األموي 
 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية. إسالمي/تاريخ  :التخصص العام في الدكتوراه -4
 تراث العرب الفكري والعممي في العصر العباسي. :التخصص الدقيق في الدكتوراه -5
الســالم الدمشــ ي/ المــــادة التاريخيــة فــي بعــا مالفــــات الشــيخ العــز بــن عبــد  )) :اإلطروحــةعنــوان  -6

 (.م1661ىـ/666) سنة(( المتوفي  دراسة تحميمية
 م.3/7/1974 :تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة

 م.65/9/6668 :تاريخ العمل الجامعي
 ال توجد. :ها ساب ًا والح اً تالمناصب الرسمية التي شغم

 :األعمال والمجان العممية المكمف بها في الجامعة والكمية
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لغايــة عــام و م 6616مقــرر الدراســات العليــا فــي قســم التــاريخ/ كليــة التربيــة/ جامعــة القادســية مــن عــام/  -1
 م.6614

 .م6615/ م6611م/ 6616م/ 6669عضو اللجنة اإلمتحانية للدراسات األولية لألعوام/  -2
ــا  -3 الماجســتير مرحلتــي لعضــو لجنــة تــدقيق درجــات الــدفاتر اإلمتحانيــة للطل ــة المتقــدمين للدراســات العلي

 م.6616تاريخ/ كلية التربية للعام/ والدكتوراه في قسم ال
 :الدراسات العميا والت ويم والعممي

 .العراقية في الجامعاتتاريخ إسالمي  عضو لجان مناقشة رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه -1
من وزارة التعليم العالي وال حث  تاريخ إسالمي دكتوراه وأطاريح ماجستير علمي لرسائلاليم يتقكلفت  ال -6

 .العراقية الجامعات، فضاًل عن العلمي الموقرة
 يم عدد من  حوث التدريسيين من خارج الجامعة؛ ألغراض الترقية العلمية في التاريخ اإلسالمي.يتق -3

 :البحوث المنشورة
 :منيامنشورة و   حوثعدة  لدينا

 دراسة تاريخية(.)الفساد اإلداري في الموروث العربي اإلسالمي  -1
 ىـ( دراسة تاريخية لنماذج مختارة.616-163مؤلفات األصمعي )في  علوم الحياة -6
دراســة  :ال شــرية فــي الدولــة العربيــة اإلســالمية األمــراض تشــخيص فــي المســلمين العــرب األط ــا  دور -3

 انتقائية.
 .الُمَنمَّق مثااًل "م( دراسة في منيجو وموارده " كتاب  859ىـ/645ابن حبيب ال غدادي )ت:  -4
 ."ىـ( " دراسة تاريخية انتقائية 716-ىـ146العلما  المكفوفون وآثارىم في التراث العربي اإلسالمي ) -5
ــيَرة الّصــالحية و 636- 575ابــن أبــي طــي  ) -6 ىـــ(: دراســة منيجــو ومــوارده فــي كتابيــو المفقــودين )السِّ

 ط قات اإلمامية( أنموذجًا.
 :الكتب المنشورة   

ِم  ــن  ــاا بــن ِم ــري ِعَي م(. رقــم 641ىـــ/66المتــوفى ) ... دراســة فــي دورِه العســكري واإلداري  /الِفه 
م. مط عـة دار تمـوز/ دمشـق، 6616 /( لسـنة6867 غـداد/ ) - اإليداع فـي دار التتـب والوثـائق الوطنيـة

 م.6613عام/ 
 :بتدريسها في الجامعة تالمواد التي ِكمف

 المرحلة الرا عة/ كلية التربية/ قسم التاريخ.جغرافية انتشار اإلسالم/  -1
 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية/ المرحلة الثالثة/ كلية التربية/ قسم التاريخ. -6
 التاريخ الساساني والبيزنطي/ المرحلة الثانية/ كلية التربية/ قسم التاريخ. -3
 قسم التاريخ.السيرة النبوية والخالفة الراشدة/ المرحلة األولى/ كلية التربية/  -4
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 ومنها: الماتمرات والندوات العمميةشاركت في الكثير من 
آذار  (8)عضو اللجنة التحضيرية لندوة ) المرأة العراقية في الحياة العامة عبر العصور ( المنعقدة فـي  -1

 م.6611
فـي عضو مشارك في ندوة ) شيخ المؤرخين حسـين أمـين ( المنعقـدة فـي كليـة التربيـة/ جامعـة القادسـية  -6

 م.6611نيسان 
 م.6611عضو اللجنة التحضيرية لندوة ) الديوانية بين التراث والمعاصرة ( لعام/  -3

 ومنها: عدة كتب الشكر والت دير
شكر وتقدير من السيد المعاون العلمي لرئيس الجامعة المحترم؛ لحصولي على المرت ة الثانية فـي دورة  -1

 م.6669طرائق التدريس/ جامعة القادسية لعام/ 
شــكر وتقــدير مــن الســيد عميــد كليــة التربيــة المحتــرم؛ لنجــاح نــدوة المــرأة العراقيــة فــي الحيــاة العامــة عبــر  -6

 م.6611آذار  (8)العصور المنعقدة في 
شــــكر وتقــــدير مــــن الســــيد عميــــد كليــــة التربيــــة المحتــــرم لنجــــاح نــــدوة الديوانيــــة بــــين التــــراث والمعاصــــرة  -3

 م.6611لعام/
 م.6613كلية التربية المحترم، لمناس ة إنفكاتو من عمادة التلية عام/ شكر وتقدير من السيد عميد  -4
 م.6613شكر من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم على إىدا ه كتابي عام/  -5
 م.6613شكر من السيد عميد كلية التربية المحترم على إىدا ه كتابي عام/  -6
مشـــاركتي فـــي معـــرض الجامعـــة عـــام  مـــن الســـيد رئـــيس جامعـــة القادســـية المحتـــرم علـــىشـــكر وتقـــدير  -7

 م.6614
، الختيـار الجامعـة كضفضـل جامعـة إقليميـة فـي  شكر وتقـدير مـن السـيد رئـيس جامعـة القادسـية المحتـرم -8

 .م6614في عام  بريطانيا –ملتقى قادة العلوم والتعليم في أتسفورد 
 الندوات أو اإلىدا . شكر وتقدير من جامعات عدة؛  سبب اشتراتي  المناقشات العلمية العلنية أو -9

 :المعمومات الشخصية
  غداد. :محل الوالدة -1
 تدريسي. :المينة -6
 / عربي.عراقي/ مسلم :الجنسية -3
 ./ كلية التربية/ قسم التاريخالعراق/ محافظة الديوانية/ جامعة القادسية الوظيفي: العنوان -4
 D.alimshaly@yahoo.com    /E-mail                          :األميل -5
 خط عراقنا    67966686319الياتف النقال:  -6
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Full name: Ali Abd Mshali AL-Ugaily  

Educational History : Ph.D. / Islamic History 

Current title : Assistant Professor 

Date get the title : 23/10/2011 

Class Certificate : human sciences.  

Graduated Certificates Degrees : 
1 - Diploma in / 1982. 

2 – B.A in / 1988. 

3 - Master's degree in / 1999. 

4 – PH.D in / 2004. 

Scientific specialization : 
1 – M.A in History of Arab-Islamic civilization. 

2 - Philosophy History of Economic Thought from the age of the Islamic 

message until the end of the Umayyad age. 

3 - Title : ( ( social solidarity and its impact in addressing the 

economic life of the community until the end of the Arab-Islamic 

Umayyad ) ). 

4 - Major doctorate in : History of Arab-Islamic civilization. 

5 - Specialization doctorate in: philosophy of science and intellectual 

heritage of the Arab historians.  

6 - Thesis Title : ( ( historical material in some of the books Sheikh Izz 

ibn Abdul Salam Damascene / analytical study ) )... Deceased in ( 660 

AH / 1261 AD ). 

Date of first appointment to the state departments : 03/07/1974 in the 

Ministry of Commerce.  

Date of university work : 25/9/2008  

Official positions, which held previously and later : Not available. 

Scientific committees organizer of the university and the college : 

1- Coordinator of Graduate Studies in the Department of History / 
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College of Education / University of Qadisiyah since / 2012 until present 

time. 

2- Member of the examination committee for preliminary studies for 

three consecutive years in the Department of History / College of 

Education / University of Qadisiyah for the years / 2009/2010 /2011. 

3 - Member of the Audit Committee exams test scores for students 

applying for postgraduate studies ( recent history ), master's and doctorate 

in the Department of History / College of Education for the year / 2012. 

Supervision of graduate studies, evaluate and scientific discussions : 

1 - Member of the Committee to discuss Master General / 2013. 

2 - Member of the Committee to discuss his doctoral thesis in 2013. 

3 - commissioned to evaluate the scientific and PH.D and messages.  

4 - Did not uphold the graduate students / Islamic history ; due to the 

suspension of classes in the Department of History / Faculty of Education 

/ 2007 ; for non-completion of a specialist cadre of scientific titles at the 

time, and until present time. 

5- I evaluated number of researches faculty for the purposes of scientific 

promotion in Islamic history. 

Research published : 

We have several researches published individually and sober court , and 

addresses the researches are: 

1 - Administrative corruption in the Arab-Islamic heritage ( historical 

study ). 

2 - Life Sciences in the works Asma'i ( 123-216 AH ) historical study of 

selected models. 

3 - The role of Muslims in the Arab doctors diagnose human diseases in 

the Arab Islamic state : selective study. 
Published books : 
Ayyadh bin Ghanam AL-Fahri (D.20 hijra\ 641 AM) and his logistic and 
Military Role in Islamic conquests.  
 Material cost taught at the university : 
1 - geographic spread of Islam / Phase 4 / College of Education / 
Department of History. 
2 - History of Arab-Islamic civilization / Phase 3 / College of Education / 
Department of History. 
3 - Sasanian and Byzantine history / Phase 2 / College of Education / 
Department of History. 
4 - Biography of the Prophet Muhammad (peace upon him) and the 
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Caliphate Rasheden / Phase 1 / College of Education / Department of 
History. 
Scientific conferences and symposia : 
1 - Member of the Preparatory Committee for the symposium ( Iraqi 
woman in public life through the ages ) on 8 March 2011. 
2 - Associate member of the symposium ( Sheikh of historians Hussein 
Amin ) held in the College of Education / University of Qadisiyah in April 
2011. 
3 - Member of the Preparatory Committee for the symposium ( Diwaniya 
between heritage and contemporary ) for the year 2011. 
Thanks and appreciation: 
1 - Acknowledgement of Mr. Scientific Associate Rector Esquire ; toward 
my second place in the course of teaching methods / University of 
Qadisiyah / 2009. 
2 - Acknowledgement of the Dean, Faculty of Education, Esquire ; for my 
contribution to the success of the symposium Iraqi woman in public life 
through the ages of 8 March 2011. 
3 - Acknowledgement of the Dean, Faculty of Education, Esquire ; for my 
contribution to the success of the symposium Diwaniya between heritage 
and contemporary for the year 2011. 
4 - Acknowledgement of the Dean, Faculty of Education, Esquire , on the 
occasion of the disintegration from the college in 2013. 
5 - thanks to the dedication of the President of the University of Qadisiyah 
in Esquire / 2013. 
6 - thanks to the dedication of the Dean, Faculty of Education, Esquire / 
University of Qadisiyah year / 2013. 
7 - Acknowledgement of the President of the University of Qadisiyah 
Esquire , for all of our contribution in the selection of the university as the 
best regional university leaders at the crossroads of science and education 
in Oxford - UK. 
Personal information : 
1 - Place of birth : Baghdad. 
2 - Occupation : teaching. 
3 - Nationality: Iraqi / Muslim / Arabic. 
4 - Job Title : Iraq / province of  Diwaniyah / University of Al - Qadisiyah 
/ college of Education / Department of History. 
 
5 - E-mail:                   D.alimshaly@yahoo.com 
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