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 أ.م.د. إحسان علي عبد األمير الحيدري  االسـم واللقب العلمي

 فلسفة التخصص العام
 فلسفة الدين واألخالق التخصص الدقيق

 ehsanali201033@yahoo.com اإلليكترونيالبريـد 
إلى  طبيعة ودور الضمير في الفلسفة الغربية / من شافتسبري  عنوان رسالة الماجستير

 ليفي بريل
فلسفة الدين في الفكر الغربي / رؤية منهجية على وفق  عنوان أطروحة الدكتوراه

 شخصيات مختارة
 أثر السلطة الجمعية على الضمير الفردي. .1 عنوان البحوث العلمية المنشورة

 تقسيمات الالهوت في فلسفة كانط النقدية. .2
 ماهّية هللا في الفلسفة المدرسية. .3

وجود هللا في الفلسفة المسيحية إّبان العصر مشكلة إثبات  .4
 الوسيط.

 فلسفة الدين في الفكر الغربي عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة
 كتاب شكر من مكتب دولة رئيس الوزراء. .1 كتب الشكر والتقدير

 كتاب شكر من فخامة نائب رئيس الجمهورية. .2
 كتاب شكر من معالي األمين العام لمجلس الوزراء. .3
كتب شكر من معالي وزير التعليم العالي والبحث ( 6) .4

 العلمي.
 ( كتابين شكر من السيد رئيس جامعة بغداد.2) .5

 ( كتاب شكر من السادة عمداء الكليات.25) .6
 .أمين مجلس كلية اآلداب / جامعة بغداد .1 التي تقلدها اإلداريةالمناصب 

 .مقرر لجنة عمداء كليات اآلداب واللغات واإلعالم .2
العميد لشؤون الطلبة في كلية اآلداب / جامعة معاون  .3

 .بغداد



معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا في كلية  .4
 .اآلداب / جامعة بغداد

العضوية في اللجان والمجالس 
والوزارية وهيئات تحرير المجالت 

 العلمية والفرق االستشارية

واللغات عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات اآلداب  .1
 واإلعالم واآلثار.

عضو لجنة تطوير وتحديث المناهج الدراسية ألقسام  .2
 الفلسفة في الجامعات العراقية.

عضو الهيئة االستشارية لمجلة )دراسات فلسفية(  .3
 الصادرة عن بيت الحكمة.

عضو الفريق االستشاري لقسم الدراسات الفلسفية في  .4
 بيت الحكمة.

طلبة العدد اإلجمالي لإلشراف على 
 الدراسات العليا

 ثالثة

العدد اإلجمالي للمشاركة في 
 المناقشات

 سبعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Curriculum Vitae» 
 

 
Assist Prof. Ehsan Ali Abdul-Ameer Al-

Haidari (PhD) 
 

Name and Academic Title 

 
Philosophy/ Philosophy of Religion and 

Ethics. 
 

Specialization (Major & 
Minor) 

 
ehsanali201033@yahoo.com 

 

Email 
 

The Nature and Role of Conscience in 
Western Philosophy: From Shaftesbury to 

Levy Bruhl. 
Title of MA Thesis 

Philosophy of Religion and Ethics: A 
Methodological Vision according to Selected 

Figures. 
Title of Ph.D. Dissertation 

1. The Effect of Collective Conscience on 
Individual's Conscience. 

2. Theological Divisions in Kant's Critical 
Philosophy. 

3. The Identity of God in Schooling 
Philosophy. 

4. Controversy over God's Identity in 
Christian Philosophy in the Middle Ages. 

Titles of Published Research 

mailto:ehsanali201033@yahoo.com
mailto:ehsanali201033@yahoo.com


Philosophy of Religion in Western Thought Titles of Published Books 
(Authored &Translated 

Books) 
1. Recognition Letter from the Iraqi Prime 

Minister. 
2. Recognition Letter from the Iraqi Vice-

President. 
3. Recognition Letter from the Iraqi 

Secretary General of Ministers Council. 
4.  Six Recognition Letters from the Iraqi 

Minister of Higher Education and Scientific 
Research. 

5. Two Recognition Letters from Baghdad 
University's President. 

6. Twenty Five Recognition Letters from 
Different Colleges' Deans. 

Letters of Appreciation & 
Recognition. 

1. The Secretary General of the Arts Faculty/ 
Baghdad University. 

2. The Rapporteur of the Deanships' 
Assembly of the Faculties of Arts, 

Languages and Information. 
3. The Deans' Assistant of Students Affairs / 

The Arts Faculty/ Baghdad University. 
4. The Deans' Assistant of Scientific Affairs / 

The Arts Faculty/ Baghdad University. 
 

Professional Experience 

1. Member of Education Development Membership (Journals, 



Council of the Faculties of Arts, Languages, 
Information and Archeology. 

2. Member of the Curriculum Development 
Council of Philosophy Departments in Iraqi 

Universities. 
3. Member of the Editorial Board of Bait 
AlHikma Journal (Philosophical Studies). 
4. Member of the Expert Teams of the 
Philosophical Studies in Bait AlHikma. 

 

Scientific committees, etc.) 

Three Total Number of Supervised 
Graduate Students. 

Seven Total Number of Graduate 
Examining Committees. 

 
 
 


