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 اسم التدريسي )نزار محمد قادر النعيمي( 
 

 : أستاذ الشهادة: دكتوراه ، اللقب العلمي

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق 

   
 

 

 المعلومات الشخصية

 نزار محمد قادر النعيمي االسم  •

 1957/ 1/7 المواليد •

 نينوى الموصل  مكان الوالدة  •

 ذكر الجنس •

 عراقيه  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 ثالثه عدد األطفال  •

 07517564713 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ اللقب العلمي  •

 الموصل قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة   القسم العلمي  •

 التاريخ االسالمي التخصص العام  •

 تاريخ الفكر السياسي االسالمي التخصص الدقيق •

 .Nazar mohummed 970 @ yahoo البريد األلكتروني  •

  بوابة البحث العلمي  •

  الباحث العلمي  •

• ORCID  
 
 
 
 
 
 
 
 



 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة   الشهادة

 العراق -جامعة الموصل -كلية االداب التاريخ االسالمي 1995 دكتوراه  •

 العراق -جامعة الموصل -كلية االداب التاريخ االسالمي 1985 ماجستير •

 العراق -جامعة الموصل -كلية االداب التاريخ االسالمي 1979 بكالوريوس  •

 
 

 األلقاب العلمية

 23/7/1991مدرس     تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  •

 1996/ 15/6استاذ مساعد     تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  •

 2002/ 18/6استاذ      تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

   المنصب •

   الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 كلية التربية–قسم التاريخ –دكتوراه  -المرحلة، القسم، الكلية    المادة التخصصيهالمادة،  •
 للعلوم االنسانية              المادة، المرحلة، القسم، الكلية •

 
 
 
 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 2 عدد الطالب  ـــ الماجستير •

 3  عدد الطالب الدكتوراه  •

 
 
 

 

 المنشورةالبحوث 



كلية التربية االساسيه ,    ثاالشرع وضرورات الواقع , مجلة ابح اتني بين موجبيالفكر السياسي عند الجو  1بحث  •
 2019كانون االول  11(العدد 16مجلة )

  أزمة الفكر السياسي في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميالدي , دراسة في الفكر ابن جماعه, 2بحث  •
 2019( 11( العدد )16ابحاث كلية التربية االساسية , مجلة ) مجلة 

يه وموجبات الشرع, مجلة ابحاث كلية التربية  السلطة السياسية في فكر الغزالي بين المثالية االخالق  3بحث  •
 2019( 1( العدد )16االساسية مجلة )

اب الرافدين  دم((, مجلة ا 843-814هـ/  232-198))قوى المعارضة في العصر العباسي االول (())  4بحث  •
 2019( 76العدد )

 2001( 29الموثرات السياسية في مفهوم االمامة عند الباقالني مجلة التربية والعلم , العدد ) 5بحث  •
لة التربية والعلم العدد  السياسي لالمامه عند ابن حزم (( مج))اثر االوضاع في االندلس على التنظير  6بحث  •

(30 )2001 
 
 

 الكتب المؤلفة 

 دراسات في التاريخ الفكر السياسي االسالمي        1كتاب  •
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات

 ة اسم الجمعي •
 

 كتب الشكر 

 5شكر وتقدير          •
 
 
 


