
 السيرة العممية لمدكتور حميد سمطان عمي 
 االسـ حميد سمطاف عمي ألخالدي -
   3791التولد  -

 sultan law 1973@yahoo0comااليميؿ  -

   99196307330الموبايؿ:   -
 التحصيل الدراسي: -
 3771في القانوف/جامعة النيريف  سشيادة البكالوريو  -3
 2993شيادة الماجستير في القانوف/ جامعة النيريف  -2

  2996شيادة الدكتوراه في القانوف/ جامعة النيريف  -1

 األلقاب العممية:
 2992مدرس مساعد/ -3
 2996مدرس/ -2

   2997أستاذ مساعد/ -1

 2931أستاذ / -1

 الخبرات العممية: 
 لغايػة 2992عضو الييئة التدريسية فػي كميػة القانوف/جامعػة بابػؿ منػذ العػاـ  -1

2939   
 2939عضػػػو الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي كميػػػة القػػػانوف/ جامعػػػة بغػػػداد منػػػذ العػػػاـ  -2

 ولحد أالف 
  3777لغاية  3771عضو نقابة المحاميف مف عاـ -1

 ولحد أالف  3771عضو اتحاد الحقوقييف العراقييف منذ العاـ -1
  -تدريس المواد اآلتية في الجامعات: -
 تدريس مواد القانوف المدني/جامعة بابؿ  -
 تدريس مادة الشريعة اإلسالمية/ كمية القانوف/جامعة بابؿ  -

 تدريس مادة أصوؿ الفقو اإلسالمي/كمية القانوف/ جامعة بابؿ  -

 تدريس مادة األحواؿ الشخصية/ كمية القانوف/ جامعة بابؿ  -



 تدريس مادة أصوؿ الفقو اإلسالمي /كمية القانوف/ جامعة بغداد  -

 ير واطروحة دكتوراهرسالة ماجست 29مشرؼ عمى اكثر مف  -

  
 -المؤتمرات العممية:

  المشاركة في المؤتمرات التي أقامتيا كمية القانوف/ جامعة بابؿ -1
   2991المشاركة في مؤتمر االستثمار لمعاـ  -2

 المشاركة في العديد مف المؤتمرات التي أقامتيا منظمات المجتمع المدني -1

الى  2933المشاركة في مؤتمرات  كمية القانوف/ جامعة بغداد/مف العاـ  -1
  2939العاـ 

 مشارؾ في الندوات اآلتية: -:الندوات العممية 
جامعة  –موحد لعقود الخدمات( كمية القانوف  نحو نظاـ قانوني)-3

 2932بغداد/
جامعة  –)العيادة القانونية وأثرىا في خدمة المجتمع( كمية القانوف -2

  2932بغداد/
جامعة  –)اإلطار القانوني لمحكومة االلكترونية( كمية القانوف -1

 2932بغداد/
 2932جامعة بغداد/ –)واقع ومستقبؿ االستثمار( كمية القانوف -1
 2932جامعة بغداد/ –)الوفاء االلكتروني( كمية القانوف -6
 2933جامعة بغداد/ –)المضايقة الجنسية( كمية القانوف -0
 2932جامعة بغداد/ –)الطالؽ االلكتروني( كمية القانوف -9

 -:المجان العممية واإلدارية
عضػػػو لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا / القسػػػـ الخػػػاج/ /كميػػػة القػػػانوف/ جامعػػػة بابػػػؿ  -3

2997   
عضػػو فػػي المجػػاف االمتحانيػػة لمدراسػػات العميػػا فػػي كميػػة القػػانوف جامعػػة بابػػؿ  -2

2991-2997   

 رية التي تـ التكميؼ بيا مف قبؿ عمادة الكمية عضو في بعض المجاف اإلدا -1



   2933عضو المجنة العممية / القسـ الخاج/ كمية القانوف/ جامعة بغداد  -1

   2933عضو لجنة انضباط الطمبة / كمية القانوف/ جامعة بغداد/   -6

 2931جامعة بغداد  -عضو لجنة الدراسات العميا /كمية القانوف -0

 .2931،2931،2932لألعواـ  رئيس المجاف االمتحانية -9

القسـ الخػاج لألعػواـ  رئيس لجنة االستالؿ في جامعة بغداد/ كمية القانوف / -1
2931،2931 

عضػػػػػػػػػػو المجنػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد كميػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػانوف لالعػػػػػػػػػػواـ  -7
2936/2930/2939. 

ولحد  2936عضو لجنة التأليؼ والتعضيد المركزية في جامعة بغداد مف العاـ -39
 االف. 

عضو لجنة االعتراضات المركزية عمى الترقيات في جامعة بغداد مف االعواـ -33
 ولحد االف. 2930

-2930رئيس لجنة الترقيات المركزية في كمية القانوف/جامعة بغداد لالعواـ -32
2939. 

     -ـدورات:ال
حاصؿ عمى شيادة تأىيمية مف مركز طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي  -3

  2990لمعاـ 
الكفاءة في الحاسوب مف وحدة التعميـ المستمر في  ةؿ عمى شيادحاص -2

       2993جامعة النيريف لمعاـ 

  2993حاصؿ عمى شيادة كفاءة بالمغة الفرنسية مف جامعة النيريف لمعاـ  -1

      -المناصب اإلدارية:
       2999-2990مدير التسجيؿ في كمية القانوف/ جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي  -3
 2939-2991دراسات العميا / القسـ الخاج / جامعة بابؿ مقرر ال -2

رئػػيس تحريػػر مجمػػة العمػػـو القانونيػػة فػػي كميػػة القػػانوف /جامعػػة بغػػداد لالعػػواـ  -1
2936/2930   



 2939رئػػيس فػػرع القػػانوف الخػػاج فػػي كميػػة القانوف/جامعػػة بغػػداد منػػذ العػػاـ  -1
 ولحد االف.

 
 

   -الشكر والتقدير: -6
( كتػػػػب شػػػػكر وتقػػػػدير مػػػػف عميػػػػد كميػػػػة القػػػػانوف/ 39) حاصػػػػؿ عمػػػػى أكثػػػػر مػػػػف-3

 جامعة بابؿ 
 2999كتاب شكر مف السيد رئيس جامعة بابؿ حاصؿ عمى  -2
 2939كتاب شكر مف السيد وزير الدولة لشؤوف المحافظات. حاصؿ عمى  -1
أكثػػػر مػػػف ثالثػػػيف كتػػػاب شػػػكر وتقػػػدير مػػػف السػػػادة عمػػػداء كميػػػة حاصػػػؿ عمػػػى -1

 . 2931-2933عواـ  مف القانوف جامعة بغداد لأل
كتػػػػب  شػػػػكر مػػػػف السػػػػيد وزيػػػػر التعمػػػػيـ العػػػػالي والبحػػػػث العممػػػػي  حاصػػػػؿ عمػػػػى-6

 .2939-2930-2936-2931لالعواـ مف 
 

   -البحوث المنشورة:
بحػػػػث بعنػػػػواف ) صػػػػكوؾ المسػػػػافريف( منشػػػػور فػػػػي مجمػػػػة جامعػػػػة بابػػػػؿ/ العػػػػدد  -

  2996السادس/
مجمػػة جامعػػة بابػػؿ/ بحػػث بعنػػواف) التعػػويض عػػف الطػػالؽ( مقبػػوؿ لمنشػػر فػػي  -

2991 . 

بحػػػػث بعنػػػػواف) الفسػػػػاد اإلداري واالقتصػػػػادي( بحػػػػث مقبػػػػوؿ لمنشػػػػر فػػػػي مجمػػػػة  -
 . 2997جامعة بابؿ 

بحث بعنواف) حؽ زوجة المفقود في طمب التفريؽ القضائي( بحث منشػور فػي  -
 . 2931مجمة جامعة واسط /كمية القانوف 

   2997( بحث منشور في مجمة جامعة بابؿ فبحث بعنواف) مشاىدة المحضو  -

بحػػػث بعنػػػواف ) مالحظػػػات فػػػي قػػػانوف األحػػػواؿ الشخصػػػية( منشػػػور فػػػي مجمػػػة  -
   2933جامعة بابؿ 



بحث بعنواف) اإلرىػاب وأثػره فػي حقػوؽ اإلنسػاف ومقاصػد الشػريعة( مجمػة كميػة  -
 . 2931القانوف 

مقبػوؿ لمنشػر بحث بعنواف ضماف اإلتالؼ بالمباشرة والتسبب / دراسة مقارنة / -
 2931في مجمة بيت الحكمة 

 
بحػػػث بعنػػػواف) تأصػػػيؿ التعػػػويض عػػػف فػػػوات الفرصػػػة )بحػػػث مشػػػترؾ(/مجمة كميػػػة -

 .  2931جامعة بغداد  -القانوف
( مجمػػة - بحػػث بعنػػواف تحديػػد جػػنس الجنػػيف بػػيف الحظػػر والمشػػروعية) بحػػث مشػػتـر

 .2930الجامعة العراقية
بحػػػث بعنػػػواف مفيػػػـو خيػػػار النقػػػد وادلػػػة مشػػػروعيتو ) بحػػػث مشػػػترؾ( مجمػػػة كميػػػة -

 .  2939االداب 
بحػػػث بعنػػػواف ميػػػراث االحفػػػاد بطريػػػؽ الفػػػرض والتعصػػػيب والرحـ)بحػػػث مشػػػترؾ( -

 .  2939مجمة كمية الحقوؽ 
بحث بعنواف احكاـ المدد في مسائؿ االحواؿ الشخصية ومدى سمطة القاضي فػي -

جامعػػػػة بغػػػػداد –كميػػػػة القػػػػانوف –رؾ( مجمػػػػة العمػػػػـو القانونيػػػػة تعػػػػديميا ) بحػػػػث مشػػػػت
2939  . 

دراسػػػة مقارنػػػة فػػػي قػػػانوف االحػػػواؿ  -بحػػػث بعنػػػواف اثػػػر المػػػدد عمػػػى مسػػػائؿ الفرقػػػة
 مجمة الجامعة العراقية.  -2939-الشخصية 

 االجتياد القضائي ودوره في سد الفراغ التشريعي. -

 دراسة مقارنة. –تحريؼ العقد  -
 

 -المؤلفة:الكتب 
 . 2113 دراسة في الشريعة اإلسالمية والقانوف –الطالؽ االلكتروني  -1
 .2931 جسامة العيب كشرط لضماف عيوب المبيع الخفية في عقد البيع -2
 .2931 اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنائية -1
 .2931الحقوؽ المصيقة بشخصية الطفؿ  -1



 .  2931شرعية والقانونيةدالالت األلفاظ ال –أصوؿ الفقو -6   
 .2936الوافي في اصوؿ الفقو دراسة مقارنة بالقانوف الوضعي -0
 .2936ضماف االتالؼ بالمباشرة والتسبب -9
 .2939الوجيز في عقد الوكالة -1
 الوجيز في عقد الوكالة. -7

 المختصر النافع في شرح عقد اعارة المنافع. -39
 

   -:المناصب
 2931رئػػيس فػػرع القػػانوف الخػػاج فػػي كميػػة القػػانوف/ جامعػػة بغػػداد لمفتػػرة مػػف  -

 ولحد االف. 
 


