السيرة العلمية للدكتور حميد سلطان علي
 االسم حميد سلطان علي ألخالدي التولد 1973 االيميل sultan law 1973@yahoo0com -التحصيل الدراسي:

 -1شهادة البكالوريوس في القانون/جامعة النهرين 1994
 -2شهادة الماجستير في القانون /جامعة النهرين 2001
 -3شهادة الدكتوراه في القانون /جامعة النهرين 2005
األلقاب العلمية:

 -1مدرس مساعد2002/
 -2مدرس2005/
 -3أستاذ مساعد2009/
 -4أستاذ 2014/
الخبرات العلمية:
 -1عضو الهيئة التدريسية فيي كليية القانون/جامعية بابيل منيذ العيام  2002لغايية
2010

 -2عضييو الهيئيية التدريسييية فييي كلي يية القييانون /جامعيية بغييداد منييذ الع ييام 2010
ولحد أالن

-3عضو نقابة المحامين من عام  1994لغاية 1999
-4عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين منذ العام  1994ولحد أالن
 تدريس المواد اآلتية في الجامعات-: تدريس مواد القانون المدني/جامعة بابل تدريس مادة الشريعة اإلسالمية /كلية القانون/جامعة بابل تدريس مادة أصول الفقه اإلسالمي/كلية القانون /جامعة بابل تدريس مادة األحوال الشخصية /كلية القانون /جامعة بابل -تدريس مادة أصول الفقه اإلسالمي /كلية القانون /جامعة بغداد

 مشرف على اكثر من  20رسالة ماجستير واطروحة دكتوراهالمؤتمرات العلمية-:

 -1المشاركة في المؤتمرات التي أقامتها كلية القانون /جامعة بابل

 -2المشاركة في مؤتمر االستثمار للعام 2008

 -3المشاركة في العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات المجتمع المدني
 -4المشاركة في مؤتمرات كلية القانون /جامعة بغداد/من العام  2011الى
العام 2017
الندوات العلمية  -:مشارك في الندوات اآلتية:

(-1نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدمات) كلية القانون – جامعة

بغداد2012/
(-2العيادة القانونية وأثرها في خدمة المجتمع) كلية القانون – جامعة
بغداد2012/
(-3اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية) كلية القانون – جامعة
بغداد2012/
(-4واقع ومستقبل االستثمار) كلية القانون – جامعة بغداد2012/
(-5الوفاء االلكتروني) كلية القانون – جامعة بغداد2012/
(-6المضايقة الجنسية) كلية القانون – جامعة بغداد2011/
(-7الطالق االلكتروني) كلية القانون – جامعة بغداد2012/
اللجان العلمية واإلدارية-:
 -1عضييو لجنيية الد ارسييات العليييا  /القسييم الخيياج/ /كلييية القييانون /جامعيية بابييل
2009
 -2عضييو فييي اللجييان االمتحانييية للد ارسييات العليييا فييي كلييية القييانون جامعيية بابييل
2009-2008
 -3عضو في بعض اللجان اإلدارية التي تم التكليف بها من قبل عمادة الكلية
 -4عضو اللجنة العلمية  /القسم الخاج /كلية القانون /جامعة بغداد 2011

 -5عضو لجنة انضباط الطلبة  /كلية القانون /جامعة بغداد2011 /
 -6عضو لجنة الدراسات العليا /كلية القانون -جامعة بغداد 2014
 -7رئيس اللجان االمتحانية لألعوام .2014،2013،2012
 -8رئيس لجنة االستالل في جامعة بغداد /كلية القانون  /القسم الخياج لألعيوام
2014،2013
 -9عض ي ي ي ييو اللجن ي ي ي يية العلمي ي ي ي يية ف ي ي ي ييي جامع ي ي ي يية بغ ي ي ي ييداد كلي ي ي ي يية الق ي ي ي ييانون لالعي ي ي ي يوام
.2017/2016/2015
-10عضو لجنة التأليف والتعضيد المركزية في جامعة بغداد من العام  2015ولحد
االن.
-11عضو لجنة االعتراضات المركزية على الترقيات في جامعة بغداد من االعوام
 2016ولحد االن.
-12رئيس لجنة الترقيات المركزية في كلية القانون/جامعة بغداد لالعوام -2016
.2017
الـدورات-:
 -1حاصل على شهادة تأهيلية من مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي
للعام 2006
 -2حاصل على شهادة الكفاءة في الحاسوب من وحدة التعليم المستمر في
جامعة النهرين للعام 2001
 -3حاصل على شهادة كفاءة باللغة الفرنسية من جامعة النهرين للعام 2001
المناصب اإلدارية-:
 -1مدير التسجيل في كلية القانون /جامعة بابل للعام الدراسي 2007-2006
 -2مقرر الدراسات العليا  /القسم الخاج  /جامعة بابل 2010-2008
 -3رئيييس تحرييير مجليية العلييوم القانونييية فييي كلييية القييانون /جامعيية بغييداد لالع يوام
2016/2015
 -4رئيييس فييرق القييانون الخيياج فييي كلييية القانون/جامعيية بغييداد منييذ العييام 2017
ولحد االن.

 -5الشكر والتقدير-:
-1حاص ييل عل ييى أكث يير م يين ( )10كت ييب ش ييكر وتق ييدير م يين عمي ييد كلي يية الق ييانون/
جامعة بابل
 -2حاصل على كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بابل 2007
 -3حاصل على كتاب شكر من السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات2010 .
-4حاص ييل عل ييى أكث يير م يين ثالث ييين كت يياب ش ييكر وتق ييدير م يين الس ييادة عم ييداء كلي يية
القانون جامعة بغداد لألعوام من . 2018-2011
-5حاص ييل عل ييى كت ييب ش ييكر م يين الس يييد وزي يير التعل يييم الع ييالي والبحي ي

العلم ييي

لالعوام من .2017-2016-2015-2014
البحوث المنشورة-:
 -بحي ي

بعني يوان ( ص ييكوك المس ييافرين) منش ييور ف ييي مجل يية جامع يية باب ييل /الع ييدد

السادس2005/
 -بح ي

بعن يوان( التعييويض عيين الطييالق) مقبييول للنشيير فييي مجليية جامعيية بابييل/

. 2008
 -بحي ي

بعني يوان( الفس يياد اإلداري واالقتص ييادي) بحي ي

مقب ييول للنش يير ف ييي مجل يية

جامعة بابل . 2009
 -بح

بعنوان( حق زوجة المفقود في طلب التفريق القضائي) بح

منشيور فيي

مجلة جامعة واسط /كلية القانون . 2014
منشور في مجلة جامعة بابل 2009

 -بح

بعنوان( مشاهدة المحضون) بح

 -بح ي

بعن يوان ( مالحظييات فييي قييانون األح يوال الشخصييية) منشييور فييي مجليية

جامعة بابل 2011
 -بح

بعنوان( اإلرهياب وأثيره فيي حقيوق اإلنسيان ومقاصيد الشيريعة) مجلية كليية

القانون . 2014

بعنوان ضمان اإلتالف بالمباشرة والتسبب  /دراسة مقارنة /مقبيول للنشير

 -بح

في مجلة بيت الحكمة 2014
بعن يوان( تأصيييل التعييويض عيين ف يوات الفرصيية (بح ي

-بح ي

مشييترك)/مجلة كلييية

القانون -جامعة بغداد .2014
-بحي

بعنيوان تحديييد جيينس الجنييين بييين الحظيير والمشييروعية( بح ي

مشييترم) مجليية

الجامعة العراقية.2016
بعني يوان مفه ييوم خي ييار النق ييد وادل يية مش ييروعيته ( بحي ي

-بحي ي

مش ييترك) مجل يية كلي يية

االداب .2017
بعني يوان ميي ي ار

-بحي ي

االحف يياد بطري ييق الف ييرض والتعص يييب والرحم(بحي ي

مش ييترك)

مجلة كلية الحقوق .2017
-بح

بعنوان احكام المدد في مسائل االحوال الشخصية ومدى سلطة القاضي فيي

تعي ييديلها ( بح ي ي

مشي ييترك) مجلي يية العلي ييوم القانونيي يية –كليي يية القي ييانون –جامعي يية بغي ييداد

.2017
بحي ي

بعني يوان اث يير الم ييدد عل ييى مس ييائل الفرق يية -د ارس يية مقارن يية ف ييي ق ييانون االحي يوال

الشخصية  -2017-مجلة الجامعة العراقية.
الكتب المؤلفة-:

 -1الطالق االلكتروني – دراسة في الشريعة اإلسالمية والقانون . 2013

 -2جسامة العيب كشرط لضمان عيوب المبيع الخفية في عقد البيع .2013
 -3اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية .2013
 -4الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل .2013
-5أصول الفقه – دالالت األلفاظ الشرعية والقانونية.2014
-6الوافي في اصول الفقه دراسة مقارنة بالقانون الوضعي .2015
-7ضمان االتالف بالمباشرة والتسبب .2015
-8الوجيز في عقد الوكالة .2017

