الشرية الراتية لألستاذ املتمسس
الدكتوز حكمت عبد اجمليد عالوي

االعى انضالص : ٙد .ؽكًذ عجذ انًغٛذ عالٔ٘
يكبٌ ٔربسٚخ انٕالدح  :ثغذاد 1938
انًشرجخ انعهًٛخ  :اعزبر يزًشط
 يٍ انشٔاد انًإعغ ٍٛالؽٛبء كهٛخ انهغبد – عبيعخ ثغذاد عُخ 1987ٔؽبصم عهٗ دسع عبيعخ ثغذاد.
 يٍ أائم يقشس٘ ٔٔاضع ٙانًُبْظ ٔانًفشداد انذساعٛخ نقغى انهغخ االعجبَٛخنكبفخ انًشاؽم (انجكبنٕسٕٚط ٔ انذثهٕو انعبنٔ ٙانًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ف ٙعبيعخ ثغذاد )

الصهادات العلمية احلاصل عليها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دثهٕو عبل ف ٙانهغبد انؾذٚضخ (ف ٙانهغز ٍٛاالعجبَٛخ ٔاالَكهٛضٚخ ) عبيعخ ثغذاد 1962
دثهٕو عبل ف ٙانغٛبؽخ انذٔنٛخ – يعٓذ انغٛبؽخ انعبن – ٙاعجبَٛب – يذسٚذ .1966 ،
دثهٕو عبل ف ٙانغٛبؽخ القطبس ايشٚكب انالرُٛٛخ. 1967 ،
نٛغبَظ ف ٙانفهغفخ ٔاالداة – عبيعخ غشَبطخ – اعجبَٛب.1979 ،
سعبنزّ نهًبعغزٛش ف ٙاالدة انًقبسٌ يٍ عبيعخ غشَبطخ –اعجبَٛب .1980 ،
سعبنزّ االٔنٗ نهذكزٕساِ انًٕعٕيخ( :يصطهؾبد انش٘ ٔانضساعخ االعجبَٛخ راد االصم
انعشث ٙف ٙيخزهف انًعبعى ٔانقٕايٛظ انعشثٛخ ٔاالعجبَٛخ ٔانالرُٛٛخ). 1981 ،
سعبنزّ انضبَٛخ نهذكزٕساِ انًٕعٕيخ (انقصخ انعشاقٛخ انًعبصشح عٍ انقبص ٔاالدٚت انعشاقٙ
فإاد انزكشن ٙيع انقصخ االعجبَٛخ انًعبصشح) ،1982 ،عبيعخ غشَبطخ -اعجبَٛب .
َبقش سعبنزّ انضبنضخ نهذكزٕساِ انًٕعٕيخ (االة اَغزبط يبس٘ انكشيه – ٙؽٛبرّ ٔاعًبنّ)،
عبيعخ غشَبطخ – اعجبَٛب ف 1984 /3/13 ٙعهٗ قبعخ انشبعش االعجبَ ٙانكجٛش فذسٚكٕ كبسصٛب
نٕسكب ٔؽصم عهٗ دكزٕساِ دٔنخ.
خشٚظ دٔسح انًهؾق ٍٛٛانذثهٕيبع ٍٛٛانزبثعخ نٕصاسح انخبسعٛخ انعشاقٛخ عُخ . 1965

املناصب العلمية واإلدازية اليت شغلها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سئٛظ دائشح انًشاعهٔ ٍٛيُذٔثٔ ٙكبالد اإلَجبء األعُجٛخ ٔانعشثٛخ انعبيه ٍٛف ٙانعشاق ،
ٔصاسح انضقبفخ ٔاإلعالو –ثغذاد. 1969 ،
سئٛظ دائشح انًشاكض انضقبفٛخ انعشاقٛخ ف ٙخبسط انعشاق – ٔصاسح انضقبفخ ٔاالعالو – ثغذاد
عُخ . 1970
سئٛظ قغى انغٛبؽخ – كهٛخ االداسح ٔاالقزصبد ف ٙانغبيعخ انًغزُصشٚخ –ثغذاد. 1975 ،
سئٛظ قغى انهغخ االعجبَٛخ – كهٛخ االداة – عبيعخ ثغذاد – عُخ .1985
سئٛظ قغى انهغخ االعجبَٛخ – كهٛخ انهغبد – عبيعخ ثغذاد– عُخ . 1987
يعبٌٔ عًٛذ كهٛخ انهغبد نهذساعبد انعهٛب ٔانشإٌٔ انعهًٛخ –عبيعخ ثغذاد عُخ . 2007
عًٛذ كهٛخ انهغبد ٔكبنخ – عبيعخ ثغذاد – عُخ .2008

التدزج العلمي  :حصل على دزجة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يزشعى قبََٕ ٙعُخ 1964
يعٛذ ثذسعخ يعهى عبيع ٙعُخ 1975
ثبؽش عهً ٙعُخ 1976
يذسط دكزٕساِ عُخ 1984
اعزبر يغبعذ عُخ 1991
َبل يشرجخ االعزبرٚخ عُخ 2001
ؽصم عهٗ يشرجخ اعزبر يزًشط عُخ  ْٙٔ 2009اعهٗ انذسعبد انعهًٛخ ٔانذٔنٛخ .

أهم اإلسهامات العلمية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اعزبر يؾبضش ف ٙيعٓذ انغهك انذثهٕيبعٔ – ٙصاسح انخبسعٛخ انعشاقٛخ نذٔساد عذٚذح
.1985
اعزبر يؾبضش عهٗ انكٕادس انطجٛخ انكٕثٛخ انعبيهخ فٔ ٙصاسح انصؾخ انعشاقٛخ .
انقبء يؾبضشاد رطٕٚشٚخ ثبنهغخ االعجبَٛخ ف ٙعًعٛخ انًزشعً ٍٛانعشاق. ٍٛٛ
انقبء انعذٚذ يٍ انًؾبضشاد انعهًٛخ ف ٙانًإرًشاد انعهًٛخ ٔانضقبفٛخ داخم انعالاق ٔخبسعّ.
سئٛغب ً نهغبٌ يُبقشخ طهجخ انذساعبد انعهٛب – كهٛخ انهغبد –عبيعخ ثغذاد (انذثهٕو انعبن-ٙ
انًبعغزٛش -انذكزٕساِ).
اششف عهٗ انعذٚذ يٍ سعبئم ٔاطشٔؽبد انذساعبد انعهٛب ف ٙانعشاق (انذثهٕو انعبن-ٙ
انًبعغزٛش -انذكزٕساِ)0
سشؾزّ سئبعخ عبيعخ ثغذاد نشًٕنّ ثقبٌَٕ سعبئخ انعهًبء سقى (  )1نغُخ  93ثكزبثٓب انًشقى /
انشإٌٔ انعهًٛخ انعذد  3280ف0 1999 /3/11 ٙ

العضوية يف اجلمعيات واملؤسشات العلمية والثقافية :
 .1عضٕ االرؾبد انذٔن ٙنهًزشعًF.i.T ٍٛ
 .2عضٕ انًعٓذ االنًبَ ٙنهذساعبد انششقٛخ – ثٛشٔد  /نجُبٌ .
 .3عضٕ يعٓذ صشفبَزظ –ثٛشٔد /نجُبٌ .
 .4عضٕ نغُخ انغٛبؽخ انذٔنٛخ – ثبسٚظ .
َ .5بئت سئٛظ عًعٛخ انًزشعً ٍٛانعشاق ٍٛٛنضالس دٔساد يززبنٛخ .
 .6عضٕ عًعٛخ انصذاقخ انعشاقٛخ – انًكغٛكٛخ .
 .7عضٕ عًعٛخ االكبد ًٍٛٛٚانعشاق. ٍٛٛ
 .8عضٕ َقبثخ انًعهً ٍٛانعشاق. ٍٛٛ
 .9عضٕ يُزذٖ انشٔاد انعشاق. ٙ
 .10عضٕ عًعٛخ يكبفؾخ انزذسٌ ف ٙانعشاق .
 .11عضٕ يإرًش انعًذاء ٔسؤعبء االقغبو انعهًٛخ ف ٙانغبيعبد انعشاقٛخ – انغبيعخ
انًغزُصشٚخ .
 .12عضٕا ٔسئٛغب الكضش يٍ صالص ٍٛنغُخ سعًٛخ ٔشجّ سعًٛخ ف ٙانعشاق عهًٛب ٔصقبفٛب.

املشاهمات الصخفية :

 .1عضٕ ْٛئخ رؾشٚش يغهخ كهٛخ انهغبد – عبيعخ ثغذاد.
 .2عضٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ انضقبفخ االعُجٛخ  ،ثغذاد – انعشاق .
 .3عضٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ دساعبد انزشعًخ نجٛذ انؾكًخ ،ثغذاد – انعشاق .

اهم املؤلفات والرتاجم العلمية :
.1
.2
.3
.4
.5

كزبة ف ٙانزخطٛظ انغٛبؽ – ٙانغبيعخ انًغزُصشٚخ .
كزبة ف ٙانغٛبؽخ انذٔنٛخ – انغبيعخ انًغزُصشٚخ .
رشعًخ انعذٚذ يٍ انذساعبد انضقبفٛخ ٔاالدثٛخ ٔانعهًٛخ .
اصذاس اكضش يٍ اسثع ٍٛثؾضب عهًٛب رى انقبؤْب ف ٙانًإرًشاد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ .
كزبة (عجذ انًغٛذ عالٔ٘ ٔدٔسِ ف ٙربسٚخ انعشاق انؾذٚش .ثغذاد .2011

اهم اجلوائز التقديسية العلمية احلاصل عليها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عبئضح انغٛذ سئٛظ انغًٕٓسٚخ انعشاقٛخ االعزبر عالل طبنجبَ ٙنالعبرزح انشٔاد ف ٙانغبيعبد
انعشاقٛخ عُخ 2008
عبئشح انغٛذ سئٛظ انغًٕٓسٚخ انعشاقٛخ االعزبر عالل طبنجبَ ٙثًُبعجخ انزشقٛخ انعهًٛخ انٗ
يشرجخ اعزبر يزًشط عُخ 2009
عبئضح انغٛذ ٔصٚش انزعهٛى انعبنٔ ٙانجؾش انعهً ٙعُخ 2009
عبئضح ثٛذ انؾكًخ انزقذٚشٚخ ثًُبعجخ اَعقبد يإرًش دساعبد انزشعًخ ف ٙثٛذ انؾكًخ عُخ
2007
ؽبصم عهٗ انًذانٛخ انزْجٛخ ٔشٓبدح رقذٚشٚخ يٍ االعزبر ععذ انجضاص (شٓبدح انخذيخ انعبيخ
يٍ اعم انعشاق ) عُخ . 2009
ؽبصم عهٗ دسع عبيعخ ثغذاد نألعبرزح انشٔاد
ؽبصم عهٗ دسع عًعٛخ انًزشعً ٍٛانعشاقٍٛٛ
ؽبصم عهٗ دسع ثٛذ انؾكًخ انجغذاد٘
ؽبصم عهٗ انعذٚذ يٍ انغٕائض انزقذٚشٚخ يٍ انغبيعبد ٔانًإعغبد انعهًٛخ ٔانضقبفٛخ فٙ
انعشاق .

فلشفته يف احلياة
اٌ الٚصبة انًشء ثبنغشٔس ارا َغؼ ٔ ،الٚصبة ثبنٛأط ارا فشم ألٌ انفشم ْٕ أٔل يشارت انُغبػ .

