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 السرية الذاتية
 

 حسن حماد حميد مجيد الحماد:االسم 

 61/7/6171شط العرب –بصرة :  مكان وتأريخ الوالدة

 شط العرب -بصرة :العنوان 

 07709650770 : رقم اهلاتف

 hamadh26@yahoo.com: الربيد االلكرتوني

 : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 7/7/1002كلية القانون  - البصرةجامعة  –العراق /بكالوريوس  -

 27/7/1002 كلية القانون–بابل جامعة -العراق/ ماجستير  -

 19/5/1022 الحقوقكلية  -لبنان بيروت/دكتوراه -

 

  :وتاريخ احلصول عليها العلمية اتباملر

 29/20/1020أستاذ مساعد  -

 29/20/1007مدرس  -

 20/20/1002مدرس مساعد  -

 قانون عام: االختصاص العام

 قانون جنائي: االختصاص الدقيق
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 : اللغات التي جييدها 

 اللغة العربية -6

 اللغة اإلنكليزية-2     

 جامعة البصرة–تدريسي في كلية القانون : الوظيفة احلالية

  :وتوارخيهااملناصب التي توالها يف الكلية 
 1020-1005مقرر فرع القانون العام 

 :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 المتهم ىالمتحصل نتيجة التاثير عل استبعاد االعتراف  -1

 دور االدعاء العام في تحريم الدعوى الجزائية -2

 مشترك مع دكتور غازي حنون/ الحقوق المبينة للسجين -3

 الحماية الناشئة الجنة االنابيب -4

 استخدام البطاقة االلكترونيةإساءة  -5

 األثر في المعلومات -6

 اإلهمال في رعاية الصغير -7

 الكتب المؤلفة
 العالنية في قانون أصول المحاكمات الجزائية -2

 معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي -1

 : املواد التي درسها يف الدراسة االولية
 قانون العقوبات للفرع العام -1

 قانون العقوبات للخاص -2

 :املواد التي درسها يف الدراسات العليا
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 :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية
 من قبل المعهد الدنماركي لحقوق االنسان دوره الحقوق اإلنسانية المقامة -1

 ورشة عمل مقامة من قبل المعهد الدنماركي  -2

 ------------ :املؤمترات التي شارك فيها كباحث


