
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                     

 

 سيرة ذاتية                                       

 

 الحميداوي   مري  حسام عبد الواحد كاظمأ.م.د   -االسم الرباعي واللقب :

 

 28/6/1971 -التولد :

 

 ذي قار الناصرية  -عنوان السكن :

 

 5/5/2009منذ استاذ مساعد  -اللقب العلمي الحالي : 

 

 3276/ 7/9بموجب االمر الجامعي رقم  8/2004/ 12 -تأريخ التعيين :

 

 تدريسي في كلية القانون جامعة ذي قار   - الوظيفة الحالية :

 

 

 

 - حصل عليها :الشهادات التي 

 

جامعة بابل   – حاصل على شهادة البكلوريوس من كلية القانون  -1

 . 9/8/1992في  116بموجب االمر الجامعي المرقم  1992م للعا

جامعة بغداد للعام   –حاصل على شهادة الماجستير من كلية القانون  -2

 . 12/1994/ 4في19174بموجب االمر الجامعي 1994

جامعة بغداد للعام   –حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية القانون  -3

 . 23/1/2000في  899الجامعي   بموجب االمر 1999
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 - االماكن السابقة التي عمل فيها :

 

عمل بصفة محاضر في كلية القانون جامعة بغداد للعام الدراسي  -1

في   1159جامعة بغداد  –بموجب كتاب كلية القانون   1996/1997

20/5/1997 

عمل بصفة محاضر في جامعة النهرين للعلوم االسالمية للعام   -2

بموجب كتاب جامعة النهرين للعلوم   1996/1997الدراسي 

 . 19/5/1997في   5/402االسالمية ن/

عمل بصفة محاضر في كلية القانون جامعة بغداد للعام الدراسي  -3

في   1169بموجب كتاب كلية القانون جامعة بغداد  1999/2000

11/6/2000   . 

عمل كتدريسي في المالك الدائم في كلية القانون جامعة قار يونس   -4

بموجب كتاب كلية القانون   2004الى  2000في ليبيا لالعوام  من  

درس خاللها   6/6/2004في  1/31402/ 8يونس  جامعة قار

 للدراسات االولية والدراسات العليا . 

 .   1993 -1992له خدمة في المحاماة في العراق لالعوام  -5

 

 

 - المناصب السابقة :

في كلية القانون جامعة ذي قار للفترة رئيس لقسم القانون الخاص  -

 .   8/7/2006الى   30/12/2005من 

 . 18/5/2010الى  2/4/2009شعبة ضمان الجودة للفترة مدير -

 

ولغاية   9/1/2012معاون العميد للشؤون االدارية للفترة من   -

1/2/2017   . 
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 - النشاطات العلمية :

 - البحوث : - اوال :

 - المنشورة والمنجزة  والتي هي تحت االنجاز من قبيل :منها  بحوث له  

حرية الشخص في اختيار نظام االحوال الشخصية في الدستور   -1

 قيين ) منفرد منشور (  اوالقانون العر 

 االلتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية ) مشترك منشور (  -2

 ضرر الموت وتعويضه في القانون المدني ) مشترك منشور (   -3

زواج المريض عقليا واحكامه في الفقه االسالمي والقانون العراقي   -4

 )مشترك منشور (  

 (  زعاش الصناعي )منفرد  منجحدود المسؤولية في اعمال االن -5

 حجية العمل بالمفهوم المخالف عند علماء االصول ) منفرد منجز (  -6

خيار المجلس بين القانون المدني والفقه االسالمي )منفرد  تحت  -7

 االنجاز( 

االسالمي وقوانين االحوال   الدخول الحكمي واثاره في الفقه  -8

 .   ) منفرد منجز( الشخصية

 

 الندوات والمؤتمرات   - ثانيا :

االول كان عن حقوق  مثل الجامعة في مؤتمرين في خارج العراق  -

 15/7/2005-11االنسان وثقافة السالم واقيم في االردن للفترة من 

 في لبنان.  30/6/2006-26والثاني عن الديمقراطية والسالم للفترة من 

 

 شارك في المؤتمرات التي انعقدت في الكلية .  -

التي اقيمت في كليات   ساهم واشرف على العديد من الندوات -

 الجامعة عن حقوق االنسان . 

 

 أشرف على العديد من رسائل الماجستير داخل العراق وخارجه.   -ثالثا :

كان عضوا للجان المناقشة في العديد من رسائل الماجستير   - رابعا :

 والدكتوراه داخل العراق وخارجه . 
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لتاهيلية ت ااخالل القاء المحاضرات في الدور  شارك من -:خامسا

ودورات التعليم  للمتقدمين للترقية العلمية  وطرائق التدريس التربويةو

  2015 – 2014 – 2013– 2012 –  2011م عوالالالمستمر في الجامعة  

– 2016 – 2017  . 

 

 

 - :والعلمية والمهام االداريةاللجان 

 

 

عضو في لجنة شكلت لغرض تقويم تطبيق مادتي حقوق االنسان  -1

 .   2005والديمقراطية في كليات الجامعة العام 

تر االمتحانية في  عضو في لجنة شكلت لتقويم كفاءة تصحيح الدف -2

  2005كليات الجامعة العام 

 

عضو في اللجنة المركزية الخاصة باالعتراض على نتائج الترقيات  -3

 2007-2006العلمية لالعوام 

المركزية للترقيات العلمية في الجامعة  الجامعية  عضو في اللجنة -4

 .  2010-2009لالعوام 

المركزية الخاصة  باختبار صالحية  الجامعية عضو دائم في اللجان   -5

 .2009-2008-2007-2006لالعوام  التدريس

تراس اللجان االمتحانية في كلية القانون في االعوام الدراسية   -6

 .  2012-2011و 2010 -2009و  2006-2007

  25/3/2013كلف بمهام عميد كلية القانون وكالة للفترة من  -7

 .  29/5/2013ولغاية 

عضو في اللجنة العلمية الوزارية المشكلة لوضع مفردات   -8

 .  2014في العام ومقررات مادة اصول الفقه االسالمي 

عضو اللجنة العلمية الفرعية للترقيات العلمية في الكلية لالعوام   -9

2013-2014-2015  . 

  - 2011عضو هيأة تحرير المجلة العلمية في الكلية لالعوام  -10

2012- 2013  . 
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رئيس اللجنة العلمية الفرعية للترقيات العلمية في الكلية   -11

 .  2017 –  2016لالعوام 

  2015 - 2014مدير تحرير المجلة العلمية في الكلية لالعوام  -12

. 

  - 2016رئيس هيأة تحرير المجلة العلمية في الكلية لالعوام  -13

 وحتى االن .  2017

ن العلمية او لجان الدراسات العليا في قسم  عضو في اللجا -14

 وحتى االن . 2005القانون الخاص منذ العام

ترأس وكان عضوا في العديد من اللجان االدارية والعلمية  -15

   في الجامعة والكلية .

ة  ي_ ترأس وكان عضوا في العديد من اللجان االنضباطية والتحقيق 10

 داخل الجامعة والكلية . 

     

 

 

 

 

   -كتب الشكر والتقدير : 

 

 تشكرات من معالي وزير التعليم العالي   حاصل على عشرة -1

 . حاصل على اثنين وخمسين تشكرا من السيد رئيس الجامعة  -2

 حاصل على تشكرين من السيد المساعد العلمي لرئيس الجامعة.  -3

 من السيد عميد كلية القانون .  حاصل على سبعة عشر تشكرا -4

 حاصل على اربعة  تشكرات من السيد معاون عميد كلية القانون. -5

حاصل على العديد من كتب الشكر من خارج نطاق الجامعة منها  -6

   تسعة تشكرات من السيد المدير العام لتربية ذي قار .  
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