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(سیرة ذاتیة )

عامر زغیر محیسن حسین -:االسم الرباعي

 : ١٩٧٦/میسان / العمارة -محل وتاریخ الوالدة

متزوج : الحالة الزوجیة

البرید االلكتروني:)amerzghair@uomisan.edu.iq(

 : الشھادات الدراسیة

بكالوریوس قانون .١

دارياالالعام / القانون انون ماجستیر في الق. ٢

اإلداري العام/ القانون دكتوراه في القانون .٣

:أستاذاللقب العلمي

 ٢٦/٩/٢٠١٦تاریخ الحصول على اللقب العلمي

 ١٦/٦/٢٠٠٢:   تاریخ التعیین األول

التي تقلدتھاالمناصب الوظیفیةالمھام و

)٢٠٠٣-٢٠٠٢جامعة كربالء (/القانون في كلیةالعام .مقرر قسم القانون ١

)٢٠٠٨- ٢٠٠٧(ي جامعة اإلمام جعفر الصادق (ع)..رئیس قسم القانون ف٢

)٢٠٠٨- ٢٠٠٧(.مستشار الشؤون القانونیة لمجلس محافظة میسان ٣

)٢٠١٢-٢٠٠٨(والمالیةاإلداریة .مساعد رئیس جامعة میسان للشؤون ٤

ي محافظة میسان .فستراتیجیة عضو لجنة التنمیة اال. ٥

فرع میسان. كلیة اصول الدین الجامعة علمي فيالداري واالمستشار ال. ٦

رئیس قسم القانون العام /جامعة میسان/ كلیة القانون . -٧

رئیس المكتب االستشاري القانوني في الكلیة-٨

جامعة میسان-عمید كلیة القانون-٩

قانونیة المقارنةرئیس تحریر مجلة میسان للدراسات ال-١٠

البحوث والدراسات

التزام الدولة بتعویض ضحایا اإلعمال اإلرھابیة .مدى .١

. الموازنة بین فكرة األمن القانوني وأثر رجعیة الحكم بعدم الدستوریة .٢
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.. العالمة التجاریة المشھورة ٣

حق الوحدات المحلیة في االقتراض العام ( باللغة االنكلیزیة) -٤

في العراقالنظر تمییزا في احكام القضاء االداريتصاص المحكمة االداریة العلیا باخ-٥

.الھاتف المحمول ابراجالتنظیم القانوني لنصب وتشغیل -٦

.الحق في اللجوء الى القاضي االداري-٧

.تنازع االختصاص في مجال القضاء االداري-٨

.االتجاه الحدیث في تفسیر سكوت االدارة-٩

رقابة القاضي االداري على المؤسسات العقابیة.-١٠

المعالجات القانونیة لتاخر االدارة عن اداء الحق المالي للمتعاقد في عقود االشغال العامة -١١

شروط الطعن التمییزي امام المحكمة االداریة العلیا.-١٢

مواجھة الموظف بالمخالفة المنسوبة الیھ.-١٣

ادیة على الحق المالي للمتعاقد مع االدارةاثر االزمة االقتص-١٤

القیمة القانونیة لمبدأ الحیطة وشروط اعمالھ.-١٥

قواعد مخالفة الموظف العام بالمخالفة المنسوبة الیھ-١٦

اختیار اعضاء القضاء االداري في القانون العراقي-١٧

قيالمسؤولیة االنضباطیة ألعضاء القضاء االداري في القانون العرا-١٨

مظاھر سلطة االدارة الرقابیة في الوثائق القیاسیة-١٩

الجزاءات المالیة المنصوص علیھا في الوثائق القیاسیة-٢٠

دور االدارة في تحقیق اھداف الجزاءات الجنائیة-٢١

النشاطات العلمیة :

٢٠٠٤لكلیة القانون / جامعة كربالء  .األولالمشاركة في المؤتمر .١

٢٠١٧المشاركة في المؤتمر الدولي لجامعة اوتاوا في مالیزیا للعام .٢

٢٠١٨لعام المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلیة القانون جامعة الكوفة .٣

٢٠١٨المشاركة في مؤتمر مؤسسة الھدى للدراسات االستراتیجیة لعام .٤

٢٠١٨المشاركة في مؤتمر مركز بابیر التركي لعام .٥

ورشة العمل الموسومة ( تنفیذ الموازنة االتحادیة في عمان ) .. المشاركة في٦

) .في عماناالھوار( النظام القانوني لھیئة موسومة . المشاركة في ورشة العمل ال٧

ولغایة االن)٢٠٠٢من عام( القانون االداري . تدریس مادة٨
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)٢٠١٠ولغایة عام ٢٠٠٢ي من عام (.تدریس مادة القضاء االدار٩

)٢٠٠٣- ٢٠٠٢. تدریس مادة القانون الدستوري لعام (١٠

)٢٠٠٨- ٢٠٠٥(یس مادة حقوق االنسان لالعوام. تدر١١

العراق وخارجھداخل لعدید من رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراهاالشراف على ا-١٢

ومنھا :ي عدد من اللجان الوظیفیة . المشاركة ف١٣

عضو لجنة خبراء تخصص القانون-أ

) .٢٠١١- ٢٠١٠- ٢٠٠٩. لجنة الترقیات وتغییر العناوین الوظیفیة فیھا لألعوام ( ب

عداد الھیكل اإلداري والتنظیمي لجامعة میسان .. األشراف على اج

لجنة االعتراضات المركزیة على الترقیات العلمیة -د

. اللجنة الوزاریة الخاصة بتطویر مناھج كلیات القانونه

معة میسانستراتیجیة جاعضو لجنة وضع-و

-منھا:. اقامة الدورات التدریبیة في مجال العلوم القانونیة وتنمیة الموارد البشریة ١٤

أ. شرح قانون انضباط الموظفین .

ب. شرح قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم .

ج. شرح قانون تضمین الموظفین .

الدولة تطویر قدرات الممثل القانوني في دوائر -د

التشكرات والشھادات التدریبیة

النواب /لجنة التربیة والتعلیم  من مجلس تقدیریة دةشھا.حاصل على -١

مجلس محافظة میسان تقدیریة منحاصل على شھادة.-٢

جامعيشكر وتقدیر٢٥حاصل على اكثر من -٣

.ميتشكرات من وزیر التعلیم العالي والبحث العلحاصل على سبع-٤

شكر وتقدیر الكمال مصادقة مالك جامعة میسان بعد فك ارتباطھا عن جامعة البصرة

شكر وتقدیر تثمینا للجھود في مجال عمل االقسام الداخلیة

شكر وتقدیر تثمینا لتمیز جامعة میسان على باقي الجامعات في اكمال الحسابات الختامیة

داري والماليشكر وتقدیر تثمینا للجھود في مجال العمل اال

شكر وتقدیر تثمینا للجھود المتمیزة في مجال تطبیق تجربة التعلیم االلكتروني

شكر وتقدیر خالل فترة تولي الوزیر مھام الوزارة

شكر وتقدیر عن الجھود المبذولة  في مجال التعلیم اللكتروني

حاصل على شكر وتقدیر من وزیر حقوق االنسان-٥
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د المدربین من مركز( دتك) الدولي لصناعة  المدربین.حاصل على شھادة اعدا-٦


