بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة العلمية
األستاذ الدكتور حسن منديل حسن محمد العكيلي.
األستتتتاذ األول لتتت كليتتت التربيتتت للبنتتتا  /جامعتتت بدتتتداد
.3123 /3122
حاصل ل وسام التميز العلمي المركز األول لت العترا
فتتي التصصصتتا اننستتاني فتتي يتتوم العلتتم العراقتتي /وزارة
التعلتتتيم العتتتالي  3127ووستتتام أفضتتتل كتتتتام للعتتتام 3126
وزارة التعليم العالي.









الشهادات:
 الدكتوراه انول  2117في اللد العربي  /النحو ,الجامع المستنصري /اآلدام. الدكتوراه الثاني  3112أسلوبي القرآن الكريم /جامع بدداد -كلي التربي للبنا . شهادة (فو الدكتوراه) :في الفلسف اللدوي  3114-3113 ,جامع بدداد. الماجستير 2112 :في النحو  ,جامع الموصل /كلي اندام. البكالوريوس2127-2126 :جامع الموصل -كلي التربي . برنامج تدريبي  /جامع فلورنسا /ايطاليا .من  22/21لداي .3125/23/21الخبرات العلمية واالدارية:
رئيس قسم اللد العربي  /كلي التربي للبنا  /جامع بدداد في .3114/6/32
أسس الدراسا المسائي في كلي التربي للبنا ومعاون العميد لها .3112
نائم رئيس جمعي اللسانيين  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3121
نائتتم األمتتين العتتام ومتتدير دائتترة البحتتوث والدراستتا  ,األمان ت العام ت للمتتزارا
العرا  /سابقا.
رئيس لجن اصتبار صالحي التدريس ,رئاس جامع بدتداد3111/21/2ومتا يتزال.
ورئيس لجن التعضيد 3123
ضو لجن هيئ النزاهت لوضتم منهتاا متادة األصالقيت للمراحتل انبتدائيت وتتيلي
الكتم وكراسا أصالقيا النزاه  .األمر الوزاري (  ) 2172في .3122/4/3
لجتان وزاريت  :لجنت الدراستتا العليتتا للمنتتاهج وتطويرهتتا ,ولجنت تحتتديث المنتتاهج
واألساليم الدراسي ولجن استحداث الدراسا العليا /ولجن تقييم األسئل انمتحانيت ,
وا داد استمارتي تقييم األسئل انمتحاني وتصحيح الدفاتر لمادة النحو.

 المج ال ت العلميالالة المحكمالالة :رئتتيس الهيئ ت انستشتتاري لمجل ت النزاه ت والشتتفافي .
رئتتتيس تحريتتتر مجلتتت كليتتت التربيتتت للبنتتتا المحكمتتت  3124ومتتتا يتتتزال .ومجلتتت
انستتتدرام /بيترو  .ومجلت ( والقلتتم ) القرآنيت المحكم ت  .ومجلت آدام الكوف ت التتتي
تصدر ن اآلدام جامع الكوف  .رئيس تحرير مجل ذراري العلمي المحكم ومجلت
تكنوقراط المحكم  ..ومشر التحرير موقم جامع بدداد انلكتروني.
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 مدرم ومحاضر فتي أكادميت مكافحت الفستاد /هيئت النزاهت  .والمعهتد الدبلوماستي,
ومركتتتز التطتتتوير والتعلتتتيم المستتتتمر/جامع بدتتتداد .ومركتتتز التعلتتتيم المستتتتمر /كليتتت
الهندس  .وكلي النسور األهلي  .وزارة التدفا  /المديريت العامت للتنهج .وتتدريس متادة
اللد الدبلوماسي  /وزارة الصارجي العراقي .
لميت واداريت
الشكر والمكافآت :حاصل ل أكثر متن  211شتكر بمناستبا
مصتلفتت متتن وزراو ووكتتالو ومستشتتاري :التربيتت والتتدفا والصارجيتت والتعلتتيم
العالي والثقاف ورئيس هيئ النزاه والهيئت العراقيت للمعلوماتيت وديتوان الوقت
والعتبا  ...ورؤساو جامعا بدداد كوف كربالو المستنصتري البصترة و متداو.
وصارا العرا مصر والمدرم...
الشهادات التقديرية  :أكثر من  231شتهادة تقديريت للمشتارك بتالمؤتمرا الوطنيت
والدولي ت والنتتدوا وورشتتا العمتتل :العتترا مصتتر األردن قطتتر الجزائتتر المدتترم
تتونس ماليزيتتا الهنتتد تركيتا ايتتران  ...والمملكت العربيت الستتعودي وبريطانيتتا وماليزيتتا
والهند  ...وغيرها.
الجالالوا ا العلميالالة والتكالالري والمكاف الالات :جتتائزة التميتتز العلمتتي فتتي يتتوم العلتتم /
وزارة التعلتتيم العتتالي  3127وجتتائزة أفضتتل كتتتام للعتتام  3126وزارة التعلتتيم
العتتالي .وجتتائزة المركتتز التتوطني لعلتتوم القتترآن والتتتراث ا قرائتتي .فتتي مستتابق
الكتتتتام القرآنتتتي الستتتنوي الثانيتتت والصامستتت  .3121/21/27 .و تكتتتريم مؤسستتت
البي الثقافي العراقتي بمداليت ذهبيت وشتهادة تقتدير فتي ( مهرجتان بدتداد التدولي
للمبتتد ين) .,ومكافتتية رئتتيس جامع ت بدتتداد لتيديت األ متتال المناط ت التتتي أستتهم
بتق ّدم الجامع بالتصني العالمي 5147 ,في  .3123 /3/23وجائزة المتؤتمر
التاسم و العشرين من مسابقا الدولي للقرآن الکريم /جامعت العلتوم والدراستا
القرآني  .وجائزة مهرجان أمير المؤمنين في الهند /لكناو .3125 .وجائزة انمام
لي التذي تقيمهتا الجامعت انستالمي فتي النجت األشتر  .3125/6وجائزة
النىر لالبداع بدورتهئ السئدسة ،مؤسسة النىر للثقئفة واالعالم ...وغيرهئ
نشاطات المجتمع المالدن  :نائتم رئتيس اللجنت العليتا لمهرجتان لقتاو األشتقاو الستنوي
للهوايا والحر بر اي وزارة الثقاف للسنوا  .و ضو مؤستس اتحتاد الحضتارا
الشتتر األدن ت  /مصتتر .و ضتتو اتحتتاد انذا يتتين والتلفزيتتونيين العتتراقيين .وانتحتتاد
العام لألدباو والكتام في العرا .
الكتب المؤلفة:
 27كتام مطبو في دور نشر ربي و الميت  .و 24بحثتا منشتورا فتي مجتال
لمي داصل العرا وصارجه.
ايميل aligeali@gmail.com
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