السيرة الذاتية
أحمد عبد الجبار عمران عيسى القاضي
االيميل ahmed abd aljbar1980@gmail.com :
البيانات الشخصية -:
ألجنسٌة :

عراقً

رقم الهوٌة :

915995891891

تارٌخ المٌالد :

9159 / 8 / 39

مكان المٌالد :

بغداد

الحالة االجتماعٌة :

متزوج

التعليم -:
مكان التخرج :

كلٌة االمام األعظم

الشهادة :

الدكتوراه

التخصص :

أصول الدٌن  /فلسفة فً العلوم االسالمٌة

التقدٌر :

جٌد جدا

سنة التخرج :

 3992 / 3992م

( رحمه هللا )

الجامعة

التاريخ الوظيفي -:
من  3993 / 99 / 99إلى تارٌخه  :تدرٌسً فً كلة االمام األعظم
الجامعة
اللقب -:
مدرس جامعً

( رحمه هللا )

ورش العمل و الدورات التدريبية -:
حصلت على العدٌد من الشهادات فً المؤتمرات و الندوات العلمٌة المحلٌة و ورش
العمل و الدورات التدرٌبٌة و لدي بحوث علمٌة عدة منها :
 9ــ السالمة اللغوٌة .
 3ــ االنماط الشخصٌة وفق مقٌاس  / MBTIشركة ابداع االفكار للتدرٌب و
التطوٌر و االستشارات .
 9ــ بحث فً موقف علماء المسلمٌن من النظرٌات الفلسفٌة المعاصرة ــ المادٌة
الجدلٌة انموذجا ــ
المهارات و الهوايات -:
 9ــ التدرٌس .
 3ــ المطالعة .
 9ــ السباحة .

Curriculum Vitae
Ahmed Abdul Jabbar Omran Issa Al  ــQadi
Email: ahmed abd aljbar1980@gmail.com
Personal data :Nationality:

Iraqi

ID:

198038539539

Date of birth:

23/5/1980

Place of Birth:

Baghdad

Marital status:

Married

Education:Place of Graduation:

Imam Azam (God's mercy) College

Degree:

Doctorate

Specialization:
Fundamentals of Religion /
Philosophy in Islamic Sciences
Appreciation:

very good

Graduation year:

2016/2017

Employment History :From 30/10/2012 to that date : Teaching in the College of the
Great Imam (God's mercy) University .

Title:Professor .

Workshops and training courses:I have obtained many certificates in local conferences, scientific
seminars, workshops and training courses .
1 - Language safety .
2 -Personal patterns according to MBTI / Creativity Ideas for
training, development and consulting .
3 - Research in the position of Muslim scholars of
contemporary philosophical theories - dialectical material as a
model - .

Skills and Hobbies:1 – Teaching .
2 – Reading .
3 – swimming .

