بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
 -1أ .م .د  .محمد فاضل حمدان عيدان الطائي .
 -2من مواليد  5295 /5 /22ديالى
 -3حصلت على شهادة الماجستير عام 2003م  .التخصص العام فلسفة إسالمية ،
والتخصص الدقيق ( تفسير ).
 -4أكملت دراسة الدكتوراه في عام 2050م وكانت أطروحة الدكتوراه تحت عنوان
( آداب التعايش في القران الكريم ) تخصص تفسير
وبتقدير (جيد جدا عال) .
 -5عينت مدرسا في كلية اإلمام األعظم رحمه هللا الجامعة بتاريخ 2050 /52 /4م
 -6عملت رئيسا لقسم أصول الدين  /ديالى من عام  2052إلى عام 2056م ،
وحصلت خاللها على تقدير (جيد جدا) من لجنة التعليم العالي لتقويم أقسام كلية
اإلمام األعظم رحمه هللا الجامعة المفتوحة حديثا .
 -9ترقيت الى مرتبة استاذ مساعد بتاريخ 2055/6/55م .
 -9شاركت في العديد من المؤتمرات داخل القطر وخارجه  ،بصفة باحث،
وحصلت خاللها على شهادات تقديرية وجوائز .
البحوث المنشورة :
 -5سمات التعايش السلمي في القران الكريم .
 -2أول جريمة وقعت على ظهر األرض أسبابها وعالجها في القران .
 -3االستشرافات النبوية في الفتوحات اإلسالمية .
 -4دور اآلباء في تعليم اآلباء " قصة لقمان أنموذجا " .
 -5تبرير المواقف في القران الكريم " دراسة موضوعية " .
 -6الكسل وعالجه في القران الكريم دراسة موضوعيه.
 -8الدورات التي دخلتها :
ا -دورة طرائق التدريس.
ب -دورة القياس والتقويم
ج -دورة الحاسوب  -ورد – وانترنت.
د -دورة منهج تحقيق النصوص في كلية اإلمام األعظم 2054م.
هـ -دورة في األعمال اإلدارية واإلدارة الناجحة – بغداد 2055م.
و -ودورة التفكير االستراتيجي واإلبداعي للقادة – عمان2056م.
 -9كتب الشكر :
 -5ثالثة كتب من معالي رئيس الديوان

 -2وأربع كتب من عميد كلية اإلمام األعظم
 -3كتاب شكر من مكتب إسناد رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية
 -4كتاب شكر من رئيس مجلس محافظة ديالى
 -5كتاب شكر من عميد كلية الشريعة ديالى.
 -01اللجان التي عملت بها :
أ -عضو مجلس كلية اإلمام األعظم
ب -عضو التجمع ألقراني في محافظة ديالى
ت -عضو مجلس األوقاف األعلى فرع ديالى
ث -عضو المجلس العلمي فرع ديالى
ج -عضو رابطة التدريسيين فرع ديالى
د -عضو الحملة الوطنية لمناهضة الغلو والتطرف واإلرهاب
هـ  -عضو اللجنة الدعوية في قسم الفقه وأصوله بغداد .
و -عضو رابطة اشنونا للكفاءات العلمية فرع ديالى .
ي -عضو اللجنة العلمية في قسم أصول الدين  /بغداد
 -00أشرفت على العديد من رسائل الماجستير وبحوث التخرج ،
وناقشت العشرات من الرسائل العلمية وبحوث التخرج .
 -01اعمل أيضا إماما وخطيبا في مساجد بعقوبة  ،أسهمت من
خاللها في إطفاء نار الفتنة الطائفية من خالل زرع المحبة  ،ونشر الفكر الوسطي ،
وتقريب وجهات النظر بين المذاهب .
 -53حاليا تدريسي في قسم الفقه وأصوله  /بغداد .
c.v
1-al'ustadh almusaeid alduktur : muhamad fadil hamdan alttayiy
2- tarikh alwiladat 29/5/1975
3- altakhasus aleilmiu aldaqiq tafsir
4- Promoted to the rank of Assistant Professor on 11/6/2015
5- Date of appointment to the College
6- From 2012 to 2016, she held the position of Head of Assets
of Religion Diyala
7- Participated in many conferences and seminars outside and
inside Iraq
Published Research
1- Characteristics of Peaceful Coexistence in the Holy Quran
2- The first crime on earth

3- Justify the positions in the Koran
4- Laziness and its treatment in the Koran
5- The role of parents in the education of children
Courses you entered
1- Teaching Methods Course
2- Measurement and Evaluation Course
3- Computer course Wordpress typing
4- Manuscript texts curriculum course
5- Successful Business Administration and Management z
Committees where I worked
1- Member of the College Council
2- Member of the Supreme Council of Endowments
3- Member of the national campaign against terrorism and
extremism
4- Member of the Scientific Committee in the Department of
Fundamentals of Religion
5- She supervised dozens of master's, doctoral and scientific
researches

