بسم هللا الرحمن الرحيم

سيرة ذاتية

االسم الرباعي واللقب  -:حسام عبد الواحد كاظم مري الحميداوي

التولد 1791/6/82 -:

عنوان السكن  -:ذي قار الناصرية

اللقب العلمي الحالي  -:استاذ مساعد منذ 8007/5/5

تأريخ التعيين  8002/2/18 -:بموجب االمر الجامعي رقم 6896/7/9

الوظيفة الحالية  -:تدريسي في كلية القانون جامعة ذي قار

المنصب الحالي  -:معاون عميد الكلية منذ  8018/1/7وحتى االن.

الشهادات التي حصل عليها -:

 -1حاصل على شهادة البكلوريوس من كلية القانون – جامعة بابل
للعام 1778بموجب االمر الجامعي المرقم  116في .1778/2/7
 -8حاصل على شهادة الماجستير من كلية القانون – جامعة بغداد
للعام 1772بموجب االمر الجامعي 17192في.1772/18/2
 -6حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية القانون – جامعة بغداد للعام
 1777بموجب االمر الجامعي  277في .8000/1/86

االماكن السابقة التي عمل فيها -:

 -1عمل بصفة محاضر في كلية القانون جامعة بغداد للعام الدراسي
 1779/1776بموجب كتاب كلية القانون – جامعة بغداد 1157
في 1779/5/80
 -8عمل بصفة محاضر في جامعة النهرين للعلوم االسالمية للعام
الدراسي  1779/1776بموجب كتاب جامعة النهرين للعلوم
االسالمية ن 208/5/في .1779/5/17
 -6عمل بصفة محاضر في كلية القانون جامعة بغداد للعام الدراسي
 8000/1777بموجب كتاب كلية القانون جامعة بغداد 1167
في . 8000/6/11
 -2عمل كتدريسي في المالك الدائم في كلية القانون جامعة قار يونس
في ليبيا لالعوام من  8000الى  8002بموجب كتاب كلية
القانون جامعة قار يونس  61208/1/2في  8002/6/6درس
خاللها للدراسات االولية والدراسات العليا .
 -5له خدمة في المحاماة في العراق لالعوام . 1776 -1778

المناصب السابقة -:
 رئيس لقسم القانون الخاص في كلية القانون جامعة ذي قار للفترةمن  8005/18/60الى . 8006/9/2

 -ادار شعبة ضمان الجودة للفترة  8007/2/8الى 8010/5/12

النشاطات العلمية -:
اوال  -:البحوث -:
له العديد من البحوث المنشورة والمنجزة والتي هي تحت االنجاز من
قبيل -:
 -1حرية الشخص في اختيار نظام االحوال الشخصية في الدستور
والقانون العراقيين ( منفرد منشور )
 -8االلتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية ( مشترك منشور )
 -6ضرر الموت وتعويضه في القانون المدني ( مشترك منشور )
 -2حدود المسؤولية في اعمال االنعاش الصناعي (منفرد تحت
االنجاز )
 -5حجية العمل بالمفهوم المخالف عند علماء االصول ( منفرد منجز
)
 -6خيار المجلس بين القانون المدني والفقه االسالمي (منفرد تحت
االنجاز)
 -9الدخول الحكمي واثاره في الفقة االسالمي وقوانين االحوال
الشخصية ( منفرد منجز) .
ثانيا  -:الندوات والمؤتمرات
 مثل الجامعة في مؤتمرين في خارج العراق االول كان عن حقوقاالنسان وثقافة السالم واقيم في االردن للفترة من 8005/9/15-11
والثاني عن الديمقراطية والسالم للفترة من  8006/6/60-86في
لبنان.

 -شارك في المؤتمرات التي انعقدت في الكلية .

 ساهم واشرف على العديد من الندوات التي اقيمت في كلياتالجامعة عن حقوق االنسان .
ثالثا  -:ناقش وقوم كخبير علمي بعض الرسائل العلمية داخل العراق .

رابعا  -:شارك من خالل القاء المحاضرات في الدورة التاهيلية التربوية
للمتقدمين للترقية العلمية للعام . 8011وكذلك في بعض الدورات
االخرى التي اقامها التعليم المستمر في الجامعة .

اللجان االدارية -:

 -1عضو في لجنة شكلت لغرض تقويم تطبيق مادتي حقوق االنسان
والديمقراطية في كليلت الجامعة بموجب االمر االداري
 902/52/9في 8005/9/86
 -8عضو في لجنة شكلت لتقويم كفاءة تصحيح الدفتر االمتحانية في
كليات الجامعة بموجب االمر /60س 682/في 8005/6/88
 -6ترأس العديد من اللجان االنضباطية في الجامعة وفي الكلية .
 -2عضو في اللجنة المركزية الخاصة باالعتراض على نتائج
الترقيات العلمية لالعوام 8009-8006
 -5عضو في اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة لالعوام
. 8010-8007
 -6عضو دائم في اللجان المركزية الخاصة باختبار صالحية
التدريس.
 -9تراس اللجان االمتحانية في كلية القانون في االعوام الدراسية
 8009-8006و  8010 -8007و. 8018-8011
 -2عضو في العديد من اللجان االدارية والعلمية في وحدات الكلية
وفي اقسامها العلمية .

كتب الشكر والتقدير -:

 -1حاصل على تسعة عشر تشكر من السيد رئيس الجامعة .
 -8حاصل على تشكرين من السيد المساعد العلمي لرئيس الجامعة.
 -6حاصل على تشكرين من السيد عميد كلية القانون .
 -2حاصل على اربعة تشكرات من السيد معاون عميد كلية القانون.
 -5حاصل على العديد من كتب الشكر من خارج نطاق الجامعة منها
تسعة تشكرات من السيد المدير العام لتربية ذي قار .

