د .حسن حماد حميد

السية الذاتية
ر

االسم الثالث
المواليد
محل التولد
الجنسية
الحالة الزوجية
عدد األطفال
العنوان
الييد االلكي ز
وث
ر
تلفون
اللقب العلم
االختصاص العام
االختصاص الدقيق
االختصاص الحال

المعلومات الشخصية
حسن حماد حميد مجيد الحماد
1979
البرصة
عراق
ز
ميوج
 4أطفال
البرصة /قضاء القرنة
Hamadh26@YAHOO.COM
07705690370
أستاذ
القانون العام
القانون الجناث
القانون الجناث

الشهادة
بكالوريوس
ماجستي
ر
دكتوراه

الشهادات
تاري خ التخرج
2001
2004
2014

المهارات
اللغة العربية
رز
االنكليية
اللغة
لغات أخرى

الدورات التدريبية
اسم الدورة
الدورة التدريبية لحقوق
اإلنسان الت أقامها
المعهد الدنمارك
ورشة عمل زق حقوق
اإلنسان أقامها المعهد
الدنمارك

الجامعة
البرصة
بابل
ربيوت العربية

المهارات
قراءة
جيد جدا
جيد

البلد
العراق
العراق
لبنان

كتابة
جيد جدا
جيد

مكان الدورة
الكويت

مدة الدورة
 7أيام

تاري خ الدورة
من  9 -3آب 2007

الكويت

 3أيام

2008

الوظائف األكاديمية
من الفية

الوظيفة (تبدأ من الوظيفة
الحالية)
 -1تد ريس زق كلية القانون/

2004

إل الفية
لحد اآلن

د .حسن حماد حميد

السية الذاتية
ر
جامعة البرصة
ز
محاض زق كلية شط
-2
العرب الجامعة للسنوات
2008و 2009و 2014و
2015و2017
2005
 -2مقرر الفرع العام زق كلية
القانون

2010

النشاط البحت
اسم النشاط

تاري خ النش

التأثي عىل المتهم
 -1أستبعاد األ‘عياف المتحصل نتيجة
ر
 -2دور اإلدعاء العام زق تحريك جرائم الشكوى
رز
للسجي /مشيك مع أ.م .غازي حنون خلف
 -3الحقوق الجنسية
 -4اإلتالف المعلوماث
الصغي والحدث
 -5جريمة اإلهمال زق تربية
ر
 -6الحماية الجنائية ألجنة األنابيت
استعمال بطاقة اإلئتمان األليكيونية الملغاة
 -7جريمة إساءة
ُ
 -8العالنية زق قانون أصول المحاكمات الجزائية
 -9نحو معالجات لبعض المستجدات زق القانون الجناث
 -10امتداد االختصاص زق قانون اصول المحاكمات الجزائية-مشيك
 -11قاعدة التحول زق اإلجراءات الجزائية
 -12المدة المعقولة زق اإلجراءات الجزائية
 -13الزنا بالمحارم زق الشيعة اإلسالمية والقانون العراق-مشيك
 -14الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة عىل مستوى
العقوبة -مشيك

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2012
2015
2018
2019
2019
2017

الشهادة

الجوائز والشهادات التقديرية
تاري خ

شهادة حقوق اإلنسان لمدرس
الجامعات
شهادة الدورة التدريبة ألساسية قز
ومنتست
حقوق اإلنسان لتدريس
ر
جامعة البرصة

اسم المادة
قانون العقوبات – القسم الخاص
حقوق اإلنسان

الجهة المانحة

2007

المعهد الدنمارك لحقوق اإلنسان

2010

ز
الوطت لحقوق اإلنسان
المعهد

المرحلة الدراسية
المرحلة الثالثة
المرحلة األول
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السية الذاتية
ر
علم اإلجرام والعقاب
الحرية والديمقراطية
قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون العقوبات – القسم العام

ُ
المرحلة األول
المرحلة الثانية
المرحلة الرابعة
المرحلة الثانية

اإلشاف عىل الدراسات العليا
التدريس زق الدراسات العليا لألعوام  2016و 2017و
 2018و2020

المؤتمر أو الندوة

عدد األطاري ح أو الرسائل 6 /

المؤتمرات والندوات
التاري خ

مؤتمر العدالة الجنائية زق العراق
ز
الثقاق العالم
مؤتمر ربيع الشهادة
الخامس

2005
2009

البلد

العراق
العراق

