
 السيرة العلمية للدكتور حميد سلطان علي 
 االسم حميد سلطان علي ألخالدي -
   1973التولد  -
 sultan law 1973@yahoo0comااليميل  -

 التحصيل الدراسي: -
 1994في القانون/جامعة النهرين  سشهادة البكالوريو  -1
 2001شهادة الماجستير في القانون/ جامعة النهرين  -2

  2005شهادة الدكتوراه في القانون/ جامعة النهرين  -3
 األلقاب العلمية:

 2002مدرس مساعد/ -1
 2005مدرس/ -2

   2009أستاذ مساعد/ -3
 2014أستاذ / -4

 الخبرات العلمية: 
 لغايية 2002عضو الهيئة التدريسية فيي كليية القانون/جامعية بابيل منيذ العيام  -1

2010   
 2010عضيييو الهيئييية التدريسيييية فيييي كليييية القيييانون/ جامعييية بغيييداد منيييذ العيييام  -2

 ولحد أالن 
  1999لغاية  1994عضو نقابة المحامين من عام -3
 ولحد أالن  1994عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين منذ العام -4
  -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  -



 ير واطروحة دكتوراهرسالة ماجست 20مشرف على اكثر من  -

  
 -المؤتمرات العلمية:

  المشاركة في المؤتمرات التي أقامتها كلية القانون/ جامعة بابل -1
   2008المشاركة في مؤتمر االستثمار للعام  -2
 المشاركة في العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات المجتمع المدني -3

الى  2011المشاركة في مؤتمرات  كلية القانون/ جامعة بغداد/من العام  -4
  2017العام 

 مشارك في الندوات اآلتية: -:الندوات العلمية 
جامعة  –موحد لعقود الخدمات( كلية القانون  نحو نظام قانوني)-1

 2012بغداد/
جامعة  –)العيادة القانونية وأثرها في خدمة المجتمع( كلية القانون -2

  2012بغداد/
جامعة  –)اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية( كلية القانون -3

 2012بغداد/
 2012جامعة بغداد/ –)واقع ومستقبل االستثمار( كلية القانون -4
 2012جامعة بغداد/ –)الوفاء االلكتروني( كلية القانون -5
 2011جامعة بغداد/ –)المضايقة الجنسية( كلية القانون -6
 2012جامعة بغداد/ –)الطالق االلكتروني( كلية القانون -7

 -:اللجان العلمية واإلدارية
عضيييو لجنييية الدراسيييات العلييييا / القسيييم الخييياج/ /كليييية القيييانون/ جامعييية بابيييل  -1

2009   
عضييو فييي اللجييان االمتحانييية للدراسييات العليييا فييي كلييية القييانون جامعيية بابييل  -2

2008-2009   
 رية التي تم التكليف بها من قبل عمادة الكلية عضو في بعض اللجان اإلدا -3

   2011عضو اللجنة العلمية / القسم الخاج/ كلية القانون/ جامعة بغداد  -4



   2011عضو لجنة انضباط الطلبة / كلية القانون/ جامعة بغداد/   -5
 2014جامعة بغداد  -عضو لجنة الدراسات العليا /كلية القانون -6

 .2014،2013،2012لألعوام  رئيس اللجان االمتحانية -7
القسم الخياج لألعيوام  رئيس لجنة االستالل في جامعة بغداد/ كلية القانون / -8

2014،2013 

عضييييييييييو اللجنيييييييييية العلمييييييييييية فييييييييييي جامعيييييييييية بغييييييييييداد كلييييييييييية القييييييييييانون لالعييييييييييوام  -9
2015/2016/2017. 

ولحد  2015عضو لجنة التأليف والتعضيد المركزية في جامعة بغداد من العام -10
 االن. 
عضو لجنة االعتراضات المركزية على الترقيات في جامعة بغداد من االعوام -11

 ولحد االن. 2016
-2016رئيس لجنة الترقيات المركزية في كلية القانون/جامعة بغداد لالعوام -12

2017. 
     -ـدورات:ال
حاصل على شهادة تأهيلية من مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي  -1

  2006للعام 
الكفاءة في الحاسوب من وحدة التعليم المستمر في  ةل على شهادحاص -2

       2001جامعة النهرين للعام 

  2001حاصل على شهادة كفاءة باللغة الفرنسية من جامعة النهرين للعام  -3
      -المناصب اإلدارية:

       2007-2006مدير التسجيل في كلية القانون/ جامعة بابل للعام الدراسي  -1
 2010-2008دراسات العليا / القسم الخاج / جامعة بابل مقرر ال -2

رئيييس تحرييير مجليية العلييوم القانونييية فييي كلييية القييانون /جامعيية بغييداد لالعييوام  -3
2015/2016   

 2017رئيييس فييرق القييانون الخيياج فييي كلييية القانون/جامعيية بغييداد منييذ العييام  -4
 ولحد االن.



 
 

   -الشكر والتقدير: -5
( كتييييب شييييكر وتقييييدير ميييين عميييييد كلييييية القييييانون/ 10) حاصييييل علييييى أكثيييير ميييين-1

 جامعة بابل 
 2007كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بابل حاصل على  -2
 2010كتاب شكر من السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات. حاصل على  -3
أكثييير مييين ثالثيييين كتييياب شيييكر وتقيييدير مييين السيييادة عميييداء كليييية حاصيييل عليييى -4

 . 2018-2011عوام  من القانون جامعة بغداد لأل
كتييييب  شييييكر ميييين السيييييد وزييييير التعليييييم العييييالي والبحيييي  العلمييييي  حاصييييل علييييى-5

 .2017-2016-2015-2014لالعوام من 
 

   -البحوث المنشورة:
بحيييي  بعنييييوان ) صييييكوك المسييييافرين( منشييييور فييييي مجليييية جامعيييية بابييييل/ العييييدد  -

  2005السادس/
مجليية جامعيية بابييل/ بحيي  بعنييوان) التعييويض عيين الطييالق( مقبييول للنشيير فييي  -

2008 . 
بحيييي  بعنييييوان) الفسيييياد اإلداري واالقتصييييادي( بحيييي  مقبييييول للنشيييير فييييي مجليييية  -

 . 2009جامعة بابل 
بح  بعنوان) حق زوجة المفقود في طلب التفريق القضائي( بح  منشيور فيي  -

 . 2014مجلة جامعة واسط /كلية القانون 
   2009( بح  منشور في مجلة جامعة بابل نبح  بعنوان) مشاهدة المحضو  -
بحييي  بعنيييوان ) مالحظيييات فيييي قيييانون األحيييوال الشخصيييية( منشيييور فيييي مجلييية  -

   2011جامعة بابل 
بح  بعنوان) اإلرهياب وأثيره فيي حقيوق اإلنسيان ومقاصيد الشيريعة( مجلية كليية  -

 . 2014القانون 



مقبيول للنشير بح  بعنوان ضمان اإلتالف بالمباشرة والتسبب / دراسة مقارنة / -
 2014في مجلة بيت الحكمة 

 
بحييي  بعنيييوان) تأصييييل التعيييويض عييين فيييوات الفرصييية )بحييي  مشيييترك(/مجلة كليييية -

 .  2014جامعة بغداد  -القانون
بحيي  بعنييوان تحديييد جيينس الجنييين بييين الحظيير والمشييروعية) بحيي  مشييترم( مجليية -

 .2016الجامعة العراقية
بحييي  بعنيييوان مفهيييوم خييييار النقيييد وادلييية مشيييروعيته ) بحييي  مشيييترك( مجلييية كليييية -

 .  2017االداب 
بحييي  بعنيييوان مييييرا  االحفييياد بطرييييق الفيييرض والتعصييييب والرحم)بحييي  مشيييترك( -

 .  2017مجلة كلية الحقوق 
بح  بعنوان احكام المدد في مسائل االحوال الشخصية ومدى سلطة القاضي فيي -

جامعيييية بغييييداد –كلييييية القييييانون –رك( مجليييية العلييييوم القانونييييية تعييييديلها ) بحيييي  مشييييت
2017  . 

دراسييية مقارنييية فيييي قيييانون االحيييوال  -بحييي  بعنيييوان اثييير الميييدد عليييى مسيييائل الفرقييية
 مجلة الجامعة العراقية.  -2017-الشخصية 

 
 -الكتب المؤلفة:

 . 2013 دراسة في الشريعة اإلسالمية والقانون –الطالق االلكتروني  -1
 .2013 جسامة العيب كشرط لضمان عيوب المبيع الخفية في عقد البيع -2
 .2013 اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية -3
 .2013الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل  -4
 .  2014دالالت األلفاظ الشرعية والقانونية –أصول الفقه -5   
 .2015الوافي في اصول الفقه دراسة مقارنة بالقانون الوضعي -6
 .2015ضمان االتالف بالمباشرة والتسبب -7
 .2017الوجيز في عقد الوكالة -8



 


