
 السیرة الذاتیة 
 نزار نجیب حمید أحمد الطائي : االسم الرباعي واللقب . ١
  ١٩٧٦تولد الموصل . ٢
 متزوج ولدي طفالن . ٣
 موصل حي الحدباء : السكن الحالي . ٤
 . القسموبتسلسل الثالث على  ١٩٩٩/١٩٩٨حاصل على شھادة البكالوریوس من قسم الفلسفة كلیة االداب جامعة الموصل للعام . ٥
 . ٢٠٠٢حاصل على شھادة الماجستیر من قسم الفلسفة كلیة اآلداب جامعة الكوفة في العام . ٦
 . ، وتخصصي العام فلسفة، وتخصصي الدقیق فلسفة معاصرة٢٠٠٢/١٢/٢٨متعین على المالك الدائم في جامعة الموصل بتاریخ . ٧
 في كلیة اآلداب جامعة الموصل عملت بصفة تدریسي منذ تاریخ التعیین في قسم الفلسفة . ٨
وعملت باللجان الدائمیة وغیرھا واشرفت على بحوث طلبة الصف الرابع في القسم  ٢٠٠٥/٢٠٠٤عملت مقررا لقسم الفلسفة في العام . ٩

 . المذكور
ات المیدانیة لتعریف لدي مشاركات في تفعیل نشاطات الطلبة من خالل بعض المسابقات العلمیة التي كان یقیمھا القسم، والزیار. ١٠

 . الطلبة باروقة المكتبة المركزیة
ً في مشاركتنا في إعادة تأھیل القسم ومكتبة الكلیة بعد الدمار . ١١ حاصل على العدید من كتب الشكر من عمادة كلیة اآلداب تحدیدا

 . ٢٠٠٣والخراب الذي حصل نتیجة سقوط العراق في العام 
ارة اإلسالمیة وقسم أصول الدین وقسم الشریعة في كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة الموصل في عملت بصفة تدریسي في قسم الحض. ١٢

 . ٢٠٠٨العام 
 . اشتركت باللجان االمتحانیة والتدقیقیة في قسم الحضارة اإلسالمیة ولجان فرعیة أخرى. ١٣
معرضا للتراث اإلسالمي باالشتراك مع طلبة قسم  ساھمت في النشاطات العلمیة التي كانت تقیمھا الكلیة وبشكل سنوي، حیث اقمت. ١٤

 . ٢٠٠٩الحضارة اإلسالمیة في یوم الجامعة من عام 
عملت على تفعیل نشاط مشاھدة طلبة كلیة العلوم اإلسالمیة لمادة القرآن الكریم والتربیة اإلسالمیة في مدارس المتوسطة واالعدادیة . ١٥

 . سنوات ٣في المحافظة، ولمدة 
، كما حصلت على ترقیتي العلمیة ٢٠٠٩/٤/٢٨على ترقیتي العلمیة األولى من لقب مدرس مساعد إلى لقب مدرس في حصلت . ١٦

 . ٢٠١٣/٦/٢٤الثانیة من لقب مدرس إلى لقب استاذ مساعد في 
 . لي العدید من البحوث العلمیة المنشورة والمقبولة للنشر داخل العراق. ١٧
 . لندوات والحلقات الدراسیة وورش العمل التي كانت تقیمھا الكلیةلي العدید من المشاركات في ا. ١٨
 . عملت مقررا للدراسة المسائیة في كلیة العلوم اإلسالمیة، وشاركت في اللجان االمتحانیة والتدقیقیة وعملت على إدارتھا. ١٩
. ي اللجنة العلمیة للدراسات العلیا في نفس القسمعملت عضوا في اللجنة العلمیة لقسم العقیدة والفكر اإلسالمي، كما عملت عضوا ف. ٢٠
اآلن أنا احد أعضاء ھیئة التدریس في قسم العقیدة والفكر اإلسالمي، للدراسات األولیة والدراسات العلیا، وادرس مادة الفلسفة . ٢١

 . اإلسالمیة
 


