السيرة العلمية د 0حيدر فليح حسن

 -االسم د 0حيدر فليح حسن .

 -رئيس فرع القانون الخاص في كلية القانون – جامعة بغداد اعتبا ار من  ،002/7/00وال

ازال .

 -اللقب العلمي -:أستاذ مساعد .

 بكالوريوس في الحقوق -جامعة النهرين.2991 - -ماجستير في الحقوق -جامعة النهرين – . 2997

 -دكتوراه في القانون الخاص -جامعة بغداد. 0000 -

 تدريسي في كلية القانون – جامعة بغداد منذ عام  0002وال ازال مستمرا" . -عضو نقابة المحامين منذ عام . 0002 – 2991

 محاضر في نقابة المحامين ( دورات توسيع الصالحية) -خمس دورات . محاضر سابق في كلية اليرموك – قسم القانون(ديالى) . محاضر سابق في كلية الرافدين -قسم العلوم التجارية . محاضر سابق في كلية المأمون – قسم القانون . محاضر سابق في كلية التراث -قسم القانون . محاضر في جامعة االمام الصادق (ع) . محاضر في جامعة االمام الكاظم (ع) . - -البحوث-:

 -2لحظة انعقاد العقد طبقا" التفاقية األمم المتحدة للبيوع الدولية ( منشور في مجلة العلوم

القانونية -كلية القانون -جامعة بغداد).

 -0عقد المشاركة بالوقت ( مجلة بيت الحكمة).

 -3عقد الصيانة ( مجلة كلية القانون – الجامعة المستنصرية).

-1البيع على أساس الثمن المفتوح – منشور في مجلة العلوم القانونية – كلية القانون –

جامعة بغداد.

-2االختصاص القضائي في عقد احتراف العب كرة القدم – دراسة مقارنة -مجلة العلوم

القانونية العدد الخاص . 00220
. 0022

 _6القوة التنفيذية للقرار التحكيمي التجاري الدولي _ مجلة بيت الحكمة _ +وعد بالنشر

 _7التعويض المترتب على المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار وسائل االعالم _ مجلة

العلوم القانونية _ وعد بالنشر . 0026

 _8االدارة المؤقتة لالموال الموضوعة تحت الحراسة _ مجلة العلوم القانونية _ عدد خاص

_ . 0027

الرسائل واالطاريح التي تم اإلشراف عليها -:
 -2الدكتو اره 0 /

 -0الماجستير20 /

الرسائل واالطاريح التي تمت مناقشتها)20 ( -:
تدريس المواد اآلتية ( الدراسات األولية) -:

 -2المدخل لدراسة القانون.
 -0تاريخ القانون.

 -3القانون المدني( االلتزامات).

 -1األحوال الشخصية( الزواج والطالق).
 -2العقود المسماة.

 -6العمل والضمان.

-7المرافعات واإلثبات والتنفيذ .
الدراسات العليا-:

 -2القانون المدني .
 – 0السيمنار .

اللجان العلمية واإلدارية-:

 -2عضو ورئيس في العشرات من اللجان الخاصة بامتحانات الدراسات األولية .
 -0عضو في العديسد من اللجان االمتحانية  /الدراسات العليا .
 -3عضو في اللجنة العلمية في الكلية .
 -1رئيس لجنة انضباط الطلبة .

 -2عضو في لجان اإلشراف التربوي /الدراسات األولية .

 -6عضو في اللجان االمتحانية في المعهد القضائي العراقي .

 -7عضو اللجنة العليا للتصميم األساسي لمدينة بغداد -أمانة بغداد .

الدورات-:

 -2حاصل على شهادة تأهيلية من مركز التعليم المستمر( طرائق تدريس)

-0حاصل على شهادة الكفاءة في الحاسوب من مركز الحاسبة االلكترونية ( جامعة بغداد).
-3دورة تطوير المهارات القيادية  /معهد البحوث النفسية  /وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي.

المناصب اإلدارية-:

 -2معاون العميد لشؤون الطلبة /جامعة بغداد 0023

الشكر والتقدير-:

-2السيد وزير العدل.
-0أمين بغداد.

-3مدير عام المعهد القضائي.
-1رئيس جامعة بغداد.

-2المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 0
-6السيد عميد الكلية0

 _7حائز على تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص باالمتحانات الوزارية عام
. 0000

