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 السيرة الذاتية

 

  :: المعلومات الشخصية أوال

 االسم : زين العابدين عواد كاظم معبد -1

  1982 –محافظة القادسية  –التولد : العراق  -2

 الحالة االجتماعية : متزوج  -3

مكان العمل : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة المثنى /  -4

 كلية القانون 

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد  -5

 zainawad1982@yahoo.com البريد االلكتروني :  -6

  009647830048237رقم الهاتف :  -7

 

 :: التحصيل الدراسي  ثانيا

جامعة  القانون  القانون من كليةفي  سحاصل على شهادة البكالوريو  -1

 2004-2003بابل 

القانون حاصل على شهادة الماجستير في القانون العام من كلية   -2

 2008جامعة بابل 

القانون العام / كلية الحقوق  فلسفةدكتوراه في ال حاصل على شهادة  -3

 .2015جامعة بابل 

  المواد التي درستها:ثالثا : 

القانون التجاري, المدخل حقوق اإلنسان ،  "المواد تدريس تم تكليفي ب -1

قانون  القانون, النظم السياسية, علم االجرام وعلم العقاب,لدراسة 

العقوبات القسم العام, قانون العقوبات القسم الخاص, قانون أصول 

المحاكمات الجزائية". في كليات العلوم واألدارة واالقتصاد وكلية 

 القانون.
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 رابعا:الدورات التي شارك بها:

 -ني لحقوق االنسانالمعهد الوط -دورة حقوق االنسان األساسية -2

2009. 

 -المعهد الوطني لحقوق االنسان -دورة حقوق االنسان )معمقة( -3

2010. 

 .2009 -رئاسة جامعة المثنى -دورة تنفيذ العقود الحكومية -4

المفوضية العليا المستقلة  -دورة آلية انتخابات المجالس التشريعية -5

 .2005بغداد  -لالنتخابات

جمعية الدفاع عن  -ات المسلحةدورة حماية الصحفيين في النزاع -6

 .2005-الديوانية -الصحفيين

-قسم التعليم المستمر -جامعة المثنى -ريسدورة طرائق التد  -7

2008. 

 .2011جامعة القادسية  -دورة تعلم مهارات الحاسوب واالنترنت -8

 

 خامسا: المسؤوليات التي كلفت بها:

المثنى كلية العلوم جامعة  -مسؤول وحدة التعليم المستمر -1

2008. 

 .2008مدير قسم القانونية في رئاسة جامعة المثنى   -2

 في كلية االدارة واالقتصاد. 2011-2009أمين مجلس الكلية   -3

 مسؤول شعبة ضمان الجودة في كلية القانون جامعة المثنى.  -4

-2015رئيس قسم القانون في كلية القانون جامعة المثنى  -5

2016. 

 

 سادسا: الوظائف السابقة :

التابع  -ي في محافظة القادسيةمدير فرع انتخابات الرماح  -1

 .2005-2004للمفوضية العليا لالنتخابات 
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 سابعا: عضوية النقابات واالتحادات.

 عضو نقابة المحامين العراقيين سابقا.  -1

 عضو اتحاد الصحفيين العراقيين سابقا.  -2

 عضو جمعية الدفاع عن الصحفيين سابقا.  -3

 والندوات:ثامنا: المؤتمرات 

 .2009لكلية القانون جامعة كربالء  المؤتمر العلمي  -1

 .2010المؤتمر العلمي لكلية القانون جامعة كربالء  -2

 .2015المؤتمر العلمي لكلية القانون الجامعة العراقية   -3

 .2014المؤتمر العلمي للجامعة االسالمية   -4

المؤتمر العلمي المشترك لكليات القانون في جامعة كربالء   -5

2015. 

 .2016المؤتمر العلمي لجامعة أهل البيت   -6

ساهم وشارك في العديد من الندوات والحلقات النقاشية وورش   -7

 العمل في العديد من مؤسسات الدولة. 

 البحوث :الكتب و: تاسعا

 أ:الكتب:

 أثر الحكم الجزائي في الحقوق السياسية طبعة القاهرة. -1

 جرائم االرهاب المعلوماتي  طبعة بيروت.  -2

 :المنشورة البحوث ب:

 سرقة خط االنترنت دراسة مقارنة.  -1

 سرقة الهاتف دراسة مقارنة.  -2

 الرشوة في القطاع الخاص.  -3

 جريمة انتهاك البريد األلكتروني.  -4
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 قيادة تنظيم ارهابي عبر االنترنت.  -5

 النظام القانون البديل للمخبر السري.  -6

م علي عليه النظام الجنائي االجرائي االسالمي في فكر االما   -7

 السالم.

 النظام الجنائي الموضوعي في فكر االمام علي عليه السالم.  -8

 المسؤولية الجنائية الناجمة عن الحوادث المرورية.  -9


