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سیرة ذاتیة
حیدر عرس عفن محمد المریانيم.أ.

أوالً: الحالة االجتماعیة:
٢٥/١٠/١٩٨٥–السالم –التولد: میسان -١
متزوج-٢
عنوان السكن الحالي میسان-٣
االنتماء الحزبي: مستقل-٤

ثانیاً: التحصیل العلمي: 
كلیة القانون/ جامعة البصرة بتقدیر جید /العام حاصل على شھادة الماجستیر في القانون -١

.١٢/٣/٢٠١٤) في ٣/١٣/٦٥٠٩عال بموجب األمر الجامعي ذي العدد (
بتقدیر جید ٢٠٠٧كلیة القانون/ جامعة البصرة لسنة /شھادة البكالوریوس في القانون-٢

جداً عال.
:ثالثاً: االختصاص

.العامختصاص العام القانوناال-١
.االختصاص الدقیق القانون الجنائي-٢

رابعاً: الدرجة الوظیفیة:
١/٩/٢٠٠٨تاریخ أول تعیین -١
الدرجة الرابعة-٢
أولمدرس جامعي-٣

خامساً: المناصب التي شغلھا:
معاون عمید كلیة القانون للشؤون العلمیة والدراسات العلیا حالیا.-١
).٢٠٢٠-٢٠١٤للفترة من (مقرر مجلس كلیة القانون جامعة میسان-٢
.میسانكلیة القانون جامعة مسؤول الشعبة القانونیة -٣
جامعة میسانساسیةكلیة التربیة األالشعبة القانونیةمسؤول -٤
كلیة القانون جامعة میسانمسؤول شعبة االعالم-٥
القانون جامعة میسانمسؤول شعبة ضمان الجودة كلیة -٦

سادساً: اللجان والمھام التي كلف بھا:
میسانجامعةأس عدد من اللجان التدقیقیة في تر-١
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كلیة التربیة األساسیة جامعة میسانفي لجان االیجاراً عضو-٢
.على مستوى الجامعة والكلیةترأس عدد من اللجان التحقیقیة -٣
ماجستیر.عضو لجان مناقشة رسائل -٤
.عضو لجان انضباط الطلبة كلیة القانون جامعة میسان-٥
كلیة القانون جامعة میسان.لفرعیة االمتحانیة اللجان اـ عضو في ٦
د من لجان المشتریات واعتدال االسعار كلیة القانون جامعة میسانترأس عد-٧
على سیر االنتخابات في العمل في المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات بصفة مشرف -٨

مراكز االقتراع.
سابعاً: الجامعات التي عمل فیھا:

تدریس مادة العقوبات القسم العام كلیة القانون جامعة میسان.-١
تدریس مادة العقوبات القسم الخاص كلیة القانون جامعة میسان.-٢
ب العدلي كلیة القانون جامعة میسان.تدریس مادة الط-٣
ة حقوق االنسان كلیة القانون جامعة میسان.تدریس ماد-٤
تدریس مواد (العقوبات الخاص، والعقوبات العام، والطب العدلي، والتحقیق اإلجرامي، -٥

والقانون اإلداري والقانون الدستوري) قسم القانون كلیة االمام الكاظم 
.لبة الماجستیر قسم القانون العامتدریس مقرر القانون الجنائي لط-٦

:العلمیةثامناً: البحوث
.الحق في اللجوء إلى القاضي اإلداري-١
.أسبقیة التحقیق اإلداري وأثره في الدعوى الجزائیة-٢
رضا الجاني باإلجراءات الجزائیة.-٣
.٢٠١٥) لسنة ٣٦قراءة في قانون األحزاب السیاسیة العراقي ذي الرقم (-٤
أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.التدخل التمییزي دراسة في قانون -٥
حجیة التحقیق اإلداري أمام المحاكم الجزائیة (دراسة تطبیقیة في ضوء أحكام القضاء -٦

العراقي).
القصد الجنائي الخاص في جریمة اإلبادة الجماعیة.-٧
تعدیل الدعوى الجزائیة في القانون العراقي.-٨
لإلجرام الدولي في التشریع الجنائي العراقي.التنظیم القانوني -٩

المسؤولیة الجزائیة للقاضي عن الخطأ المھني الجسیم. -١٠
تحدیات التعلیم االلكتروني في مؤسسات التعلیم العالي. -١١
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تاسعاً: الندوات والدورات التدریبیة:
.إقامة العدید من الندوات العلمیة كلیة القانون جامعة میسان-١
.إقامة العدید من الدورات التدریبیة كلیة القانون جامعة میسان-٢
.إقامة ندوة علمیة في مؤسسة الھدى للدراسات االستراتیجیة-٣
.جامعة میسانكلیة طب االسنان إقامة عدد من الدورات التدریبیة -٤
.كلیة القانون جامعة میسان٢٠١٥زة التدریسي المتمیز لعام حائز على جائ-٥

عاشراً: المؤتمرات العلمیة:
مؤسسة الھدى الذي اقامتھ العلمي السنوي الثاني المشاركة ببحث علمي في المؤتمر -١

.للدراسات االستراتیجیة
كلیة القانون جامعة الذي اقامتھ القانوني األولمؤتمرالفي علمي ببحث المشاركة -٢

میسان.
كلیة المستقبل الثالث الدولي الذ اقامتھالقانونيمؤتمر الفي علمي ببحث المشاركة -٣

.قسم القانون/الجامعة
األمام اقامتھ كلیة يالذولاألالدولي االفتراضيالمشاركة ببحث علمي في المؤتمر -٤

.بابلم اقسأ/الكاظم
: التشكرات:حادي عشر

.شكر وتقدیر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلميینحاصل على كتاب-١
كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة میسان. عشرونحاصل على -٢
ب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة التربیة االساسیة جامعة اكتأثنا عشرحاصل على -٣

.میسان
.معة میسانجاشكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون كتابعشرستة حاصل على -٤
.شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب االسنان جامعة میسانینكتابحاصل على -٤
.االتحادیةتقدیر من السید رئیس محكمة استئناف میسان كتاب شكر و-٥

:الشھادات األخرىحادي عشر: 
.الحاسوب ) في IC3حاصل على شھادة (-١
-TOFFLحاصل على شھادة (-٢ ITP في اللغة االنكلیزیة من المركز العالمي لالختبارات  (

اللغویة.
حاصل على شھادة بطرائق التدریس من قسم التعلیم المستمر جامعة میسان بتقدیر جید -٣

جدا عال.
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میسان بتقدیر حاصل على شھادة بطرائق التدریس من قسم التعلیم المستمر جامعة -٤
امتیاز.

:: العنوان االلكتروني ورقم الھاتفثاني عشر
١-haider ars 85 @ gmail. Com


