
 السيرة العلمية للدكتور حميد سلطان علي 
 ألخالديسم حميد سلطان علي اال -
   3791التولد  -

         hkhldey@yahoo.comااليميل -

   99196307330الموبايل:   -
 التحصيل الدراسي: -
 3771في القانون/جامعة النهرين  سالبكالوريو شهادة  -3
 2993شهادة الماجستير في القانون/ جامعة النهرين  -2

  2996شهادة الدكتوراه في القانون/ جامعة النهرين  -1

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

   2997مساعد/ أستاذ -1

 الخبرات العلمية: 
 لغاية 2992عضووووو الهيلة التدريسووووية في كلية القانون/جامعة بابل منذ العام  -1

2939   
 2939عضوووووووووووووو الهيلة التدريسوووووووووووووية في كلية القانون/ جامعة بغداد منذ العام  -2

 ولحد أالن 
  3777لغاية  3771م عضو نقابة المحامين من عا-1

 ولحد أالن  3771عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين منذ العام -1
  -تدريس المواد اآلتية في الجامعات: -
 تدريس مواد القانون المدني/جامعة بابل  -
 تدريس مادة الشريعة اإلسالمية/ كلية القانون/جامعة بابل  -

 بابل تدريس مادة أصول الفقه اإلسالمي/كلية القانون/ جامعة  -

 تدريس مادة األحوال الشخصية/ كلية القانون/ جامعة بابل  -

 تدريس مادة أصول الفقه اإلسالمي /كلية القانون/ جامعة بغداد  -



  
 -المؤتمرات العلمية:

  المشاركة في المؤتمرات التي أقامتها كلية القانون/ جامعة بابل -1
   2991المشاركة في مؤتمر االستثمار للعام  -2

 عديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات المجتمع المدنيالمشاركة في ال -1

  2933المشاركة في مؤتمر كلية القانون/ جامعة بغداد/ -1

 :اآلتيةمشارك في الندوات  -:الندوات العلمية 
جامعة  –موحد لعقود الخدمات( كلية القانون  نحو نظام قانوني)-3

 2932بغداد/
جامعة  –كلية القانون  (مجتمع)العيادة القانونية وأثرها في خدمة ال-2

  2932بغداد/
جامعة  –)اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية( كلية القانون -1

 2932بغداد/
 2932جامعة بغداد/ –)واقع ومستقبل االستثمار( كلية القانون -1
 2932جامعة بغداد/ –)الوفاء االلكتروني( كلية القانون -6
 2933جامعة بغداد/ –ون )المضايقة الجنسية( كلية القان-0
 2932جامعة بغداد/ –)الطالق االلكتروني( كلية القانون -9

 -:اللجان العلمية واإلدارية
عضووووووووو لجنة الدراسووووووووات العليا / القسووووووووم الخاب/ /كلية القانون/ جامعة بابل  -3

2997   
عضووووووووووو في اللجان االمتحانية للدراسووووووووووات العليا في كلية القانون جامعة بابل  -2

2991-2997   

 و في بعض اللجان اإلدارية التي تم التكليف بها من قبل عمادة الكلية عض -1

   2933عضو اللجنة العلمية / القسم الخاب/ كلية القانون/ جامعة بغداد  -1

   2933لية القانون/ جامعة بغداد/ كعضو لجنة انضباط الطلبة /   -6

 2931جامعة بغداد  -عضو لجنة الدراسات العليا /كلية القانون -0



 .2931،2931،2932جان االمتحانية لألعوام رليس الل -9

ام القسووم الخاب لألعو  رليس لجنة االسووتالل في جامعة بغداد/ كلية القانون / -1
2931،2931 

      -ـدورات:ال
حاصل على شهادة تأهيلية من مركز طرالق التدريس والتدريب الجامعي  -3

  2990للعام 
المستمر في  الكفاءة في الحاسوب من وحدة التعليم ةحاصل على شهاد -2

       2993جامعة النهرين للعام 

  2993حاصل على شهادة كفاءة باللغة الفرنسية من جامعة النهرين للعام  -1

      -:اإلداريةالمناصب 
       2999-2990مدير التسجيل في كلية القانون/ جامعة بابل للعام الدراسي  -3
 2939-2991/ جامعة بابل مقرر الدراسات العليا / القسم الخاب  -2

 
 

   -الشكر والتقدير: -1
( كتب شكر وتقدير من عميد كلية القانون/ جامعة 39) حاصول على أكثر من-3

 بابل 
 2999من السيد رليس جامعة بابل كتاب شكر حاصل على  -2
 2939 المحافظات.من السيد وزير الدولة لشؤون كتاب شكر حاصل على  -1
من السوويد عميد كلية أكثر من خمسووة عشوور كتاب شووكر وتقدير حاصوول على  -1

 . 2931،2931،2932،2933القانون جامعة بغداد لألعوام 
كتاب شوووكر من السووويد وزير التعليم العالي والبحم العلمي للعام حاصووول على  -6

2931 
 
 
 



   -المنشورات:
بحم بعنوان ) صوووووووووووكوك المسوووووووووووافرين( منشوووووووووووور في مجلة جامعة بابل/ العدد  -

  2996السادس/
لطالق( مقبول للنشووووووووووووووور في مجلوة جوامعوة بوابول/ بحوم بعنوان) التعويض عن ا -

2991   

بحم بعنوان)العقد الموقوف في التشووووريع العراقي والشووووريعة اإلسووووالمية( بحم   -
  2991مقبول للنشر في مجلة جامعة بابل للعام 

بحم بعنوان) الفسوووووووووواد اإلداري واالقتصووووووووووادي( بحم مقبول للنشوووووووووور في مجلة  -
   2997جامعة بابل 

ر في و المفقود في طلب التفريق القضووالي( بحم منشوو بحم بعنوان) حق زوجة -
  2931جامعة واسط /كلية القانون  مجلة

   2997ر في مجلة جامعة بابل و نشم( بحم نبحم بعنوان) مشاهدة المحضو  -

منشووووووووور في مجلة بحم بعنوان ) مالحظات في قانون األحوال الشووووووووخصووووووووية(  -
   2933جامعة بابل 

لية مجلة ك اإلنسوووان ومقاصووود الشووووريعة( اإلرهاب وأثره في حقوق بحم بعنوان) -
 . 2931القانون 

للنشر  /مقبول دراسة مقارنة بحم بعنوان ضومان اإلتالف بالمباشورة والتسبب / -
 2931في مجلة بيت الحكمة 

 -المؤلفة:الكتب 
 . 2112 دراسة في الشريعة اإلسالمية والقانون –الطالق االلكتروني  -1
 .2931 المبيع الخفية في عقد البيع جسامة العيب كشرط لضمان عيوب -2
 .2931 اإلكراه وأثره في المسؤولية الجنالية -1
 .2931 اللصيقة بشخصية الطفل الحقوق -1
  .  2931دالالت األلفاظ الشرعية والقانونية –أصول الفقه  -6
 

 



 


