السيرة الذاتية
اﻷسم:علي مجيد عبد الحميد
الحميري
تاريخ الميﻼد1991/10/28:
التخصص:القانون
اللقب العلمي:مدرس مساعد
مكان العمل:جامعة اوروك
/كلية القانون
رقم الهاتف
07739756266:
البريد
اﻹلكترونيalimajeedlwa:
اوﻻً :المؤهﻼت العلمية.
ت

اللقب العلمي

الجامعة

الكلية

التاريخ

1

مدرس مساعد

جامعة اوروك

القانون

2017/10/18

ثانياً :المناصب اﻻدارية.
ت

المنصب

المكان

الفترة :من  -الى

1
2

عضو لجنة التسجيل
عضو في لجنة الجرد
السنوي

كلية القانون جامعة اوروك
كلية القانون /جامعة اوروك

2021/2020
2021/2020

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
ت

الجامعة

المكان

الفترة :من  -الى

1
2

معهد المختار في لبنان
جامعة اوروك /كلية
القانون
كلية اﻻمام الكاظم )ع(

لبنان
العراق

2016/2015
2021/2017

العراق

2014/2008

3

رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من – الى (
ت

الكلية

المادة

الفترة :من  -الى

1

معهد المختار في لبنان
سنة واحدة
جامعة اوروك اﻻهلية
/كلية القانون

مدخل لدراسة الشريعة

2017/2016

تاريخ القانون /قانون
حمورابي /حقوق اﻻنسان
/الحقوق والحريات
والديمقراطية /القانون الدولي
اﻻنساني /قانون العمل
والضمان
اﻻجتماعي/المنظمات الدولية

2021/2017

2

خامساً :اﻻطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان اﻻطروحة او الرسالة ) ماجستير /دكتوراه(

القسم

السنة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

العنوان

السنة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

1

مؤتمر حقوق الﻼجئين
وفق المعايير الدولة في
بيروت
دورة اﻻدارة الجامعية
دورة اﻻتصال الجماهيري
للمدرب الدولي

2015

جمعية المحامية الكويتية

شهادة مشاركة

2011
2016

4

الدروة التاهيلية للتجارة
اﻻلكتورنية
دورة في ادارة الضمان
والجودة 21001

6

دورة في ادارة الضمان
والجودة 9001

2019

7

دورة في حقوق اﻻنسان
وسيادة القانون
ورشة علمية في المباني
المعرفية للتعايش الديني
السلمي

2019

كلية اﻻمام الكاظم )ع(
اكاديمية طرابلس للتدريب
القيادي والمهاري في
بيروت
المنظمة العربية للمحامين
االشباب /طرابلس لبنان
منظمة ايزو
)(ccqmالمقامة في جامعة
اوروك
منظمة
ايزو)(ccqmالمقامة في
جامعة اوروك
جمعية الرحمة اﻻنسانية

شهادة مشاركة
شهادة مشاركة

شهادة مشاركة

2021

كلية اﻻمام الكاظم

شهادة مشاركة

2
3

5

8

2014
2018

شهادة مشاركة
شهادة مشاركة
شهادة مشاركة

سابعاً :اﻻنشطة العلمية اﻻخرى.
خارج الكلية

داخل الكلية

ثامناً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
اسم البحث

ت

السنة

مجال النشر

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات اﻻختراع.
ت

)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة اختراع(

الجهة المانحة

السنة

1

كتاب شكر وتقدير للمشاركة في المواصفة الدولية
9001 iso

جامعة اوروك

2019

2

كتاب شكر وتقدير لجنة امتحانية

كلية القانون /جامعة
اوروك

2020

3

كتاب شكر وتقدير لجنة امتحانية

كلية القانون /جامعة
اوروك

2017

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

اسم الكتاب

سنة النشر

1

الحقوق الدستورية الجزائية

2017

حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
ت

اللغة

كتابة

قراءة

1
2

العربية
اﻻنكليزية

العربية
اﻻنكليزية

العربية
اﻻنكليزية

