
 الذاتية السيرة

 .الحمداوي شعواط عبٌد  حسٌن: واللقب الثالثً االسم

 .١٨٩٦/ ١/٤/  دٌوانٌة:  الوالدة تارٌخ و محل

 . النهضة حً دٌوانٌةال:  الدائم السكن محل

 . أعزب: االجتماعٌة الحالة

 ٢١١٣/ ١٢/ ٢ فً القادسٌة جامعة القانون كلٌة فً التعٌٌن تارٌخ

 اللقب العلمً : استاذ مساعد 

 ١٧٩٣١٧٦٢١١٤: الموباٌل رقم

 Hussein.ali@qu.edu.iqالبرٌد االلكترونً  : 

 :الدراسً التحصٌل

 العشرة من) جدا جٌد بقدٌر القادسٌة جامعة القانون كلٌة/  قانون بكالورٌوس- ١

 . ٢١١٨- ٢١١٩ الدراسً للعام( األوائل

 جامعة/ القانون كلٌة(  المدنً القانون الدقٌق االختصاص)خاص قانون ماجستٌر- ٢

 .٢١١٢الدراسً للعام بابل

 : المنشورة البحوث 

 لعقد القانونً التكٌٌف) بعنوان القادسٌة جامعة القانون كلٌة مجلة فً منشور بحث- ١

 .٢١١٢ لعام(  مقارنة دراسة_ الفندق فً اإلقامة

 ) ١٣)رقم العراقً االستثمار قانون فً األجنبً المستثمر ضمانات) بعنوان بحث- ٢

 القانون كلٌة اقامتة الذي السادس العلمً المؤتمر الى مقدم( المعدل ٢١١٦ لسنة

 القانونً البناء تعزٌز شعار وتحت ١١/٤/٢١١٣-١١ للفترة المنعقد القادسٌة جامعة

 . الدولة مؤسسات فً

 وقائع فً منشور( االنترنٌت شبكة إلى الدخول لعقد القانونً النظام) بعنوان بحث- ٣

 .  ٥/١/٢١١٤-٤ بتارٌخ المنعقد الجامعة اإلسالمٌة للكلٌة العاشر السنوي المؤتمر

( منشور فً مجلة رسالة المسجلة غٌر التجارٌة للعالمة المدنٌة الحماٌةبحث بعنوان ) -4

 الحقوق تصدر عن كلٌة القانون جامعة كربالء 



التنظٌم القانونً االحتٌاطً الشركات  منشور فً مجلة القادسٌة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة  -5

9102  . 

 واالدب الفنون مجلةمنشور فً   القضائٌة باالحكام الطعن مدد على كورونا جائحة اثر -6

 .  9191 واالجتماع االنسانٌات وعلوم

 .والتربوية العلمية الدورات

 االنترنت وخدمات االلكترونٌة الحاسبة مركز فً المقامة التأھٌلٌه الحاسبات دورة

 ٤/١١/٢١١٨ بتارٌخ القادسٌة جامعة فً

 . القادسٌة جامعة فً المقامة والثالثون الثانٌة التربوي التأھٌل دورة- ١

 . القادسٌة جامعة فً المقامة الحاسوب تقنٌات دورة- ٢

 . القادسٌة جامعة فً المقامة جدا جٌد بتقدٌر تدرٌس صالحٌة اختبار- ٣

 واالنترنٌت الحاسبة مركز/ القادسٌة جامعة فً المنعقدة االلكترونً التعلٌم دورة- ٤

 .فيها التدريس مارست التي الجامعات

 .القادسٌة جامعة/ القانون كلٌة- ١

 .القانون قسم/ الجامعة اإلسالمٌة الكلٌة- ٢

 . المثنى جامعة/ القانون كلٌة- ٣

 المناصب  االدارية 

  9104مقرر الدراسات العلٌا  -0

 9105مقرر قسم القانون الخاص  -9

  9107مسؤول الوحدة القانونٌة  -3

 


