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 السيرة الذاتية 

   :أوال : المعلومات الشخصية

 الكردي 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 / كلية   -4

 القانون 
   اللقب العلمي : أستاذ  -5
 zain.alabdin@mu.edu.iqالبريد االلكتروني :  -6

                   zainawad1982@yahoo.com 
  009647830048237رقم الهاتف :  -7

 : : التحصيل الدراسي  ثانيا
جامعة بابل    القانون    القانون من كليةفي    حاصل على شهادة البكالوريوس -1

2003-2004 
القانون جامعة حاصل على شهادة الماجستير في القانون العام من كلية   -2

 2008بابل 
جامعة  القانون العام / كلية الحقوق    فلسفةدكتوراه في  ال  حاصل على شهادة -3

 . 2015بابل 

   المواد التي درستها:ثالثا : 
المدخل    -3القانون التجاري   -2حقوق اإلنسان    -1:المواد  تدريس  تم تكليفي ب   

السياسية  -4القانون  لدراسة   العقاب  -5النظم  وعلم  االجرام  قانون    -6علم 
العام القسم  الخاص    -7العقوبات  القسم  العقوبات  أصول    -8قانون  قانون 
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  ,". في كليات العلوم الطب العدلي    -10التحقيق الجنائي    -9  المحاكمات الجزائية
 وكلية القانون. ,دارة واالقتصادواإل

 دورات التي شارك بها:رابعا:ال

 .2009 -المعهد الوطني لحقوق االنسان -دورة حقوق االنسان األساسية-1
 .2010 -المعهد الوطني لحقوق االنسان -دورة حقوق االنسان )معمقة(-2
 .2009 -رئاسة جامعة المثنى  -دورة تنفيذ العقود الحكومية-3
  -العليا المستقلة لالنتخاباتالمفوضية    -دورة آلية انتخابات المجالس التشريعية-4

 . 2005بغداد 
 - جمعية الدفاع عن الصحفيين  -دورة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة-5

 .2005-الديوانية
 . 2008-قسم التعليم المستمر -جامعة المثنى -ريسدورة طرائق التد -6
 .2011جامعة القادسية  -دورة تعلم مهارات الحاسوب واالنترنت-7
 ذكر أعاله. الكثير غير ما -8

 
 خامسا: المسؤوليات التي كلفت بها: 

 . 2008كلية العلوم جامعة المثنى  -مسؤول وحدة التعليم المستمر-1
 .2008مدير قسم القانونية في رئاسة جامعة المثنى  -2
 في كلية االدارة واالقتصاد.  2011-2009أمين مجلس الكلية  -3
-2014  مسؤول شعبة ضمان الجودة في كلية القانون جامعة المثنى -4

0152. 
 .2016-2015رئيس قسم القانون في كلية القانون جامعة المثنى -5
 .2020 -2016عميد كلية القانون  -6

 
 سادسا: الوظائف السابقة : 
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التابع للمفوضية العليا   -احي في محافظة القادسية مدير فرع انتخابات الرم -1
 .2005-2004لالنتخابات 

 سابعا: عضوية النقابات واالتحادات. 

 عضو نقابة المحامين العراقيين سابقا. -1
 عضو اتحاد الصحفيين العراقيين سابقا.  -2
 عضو جمعية الدفاع عن الصحفيين سابقا. -3

 ثامنا: المؤتمرات والندوات: 
 .2009العلمي لكلية القانون جامعة كربالء المؤتمر  -1
 .2010المؤتمر العلمي لكلية القانون جامعة كربالء -2
 . 2014المؤتمر العلمي للجامعة االسالمية -3
 .2015المؤتمر العلمي لكلية القانون الجامعة العراقية  -4
 . 2015المؤتمر العلمي المشترك لكليات القانون في جامعة كربالء  -5
 . 2016لجامعة أهل البيت  المؤتمر العلمي -6
جامعة   -7 الكوفة  دراسات  مركز  بين  المشترك  األول  الوطني  العلمي  المؤتمر 

 .2016الكوفة ومؤسسة نهج البالغة, 
المؤتمر العلمي المشترك بين كلية القانون جامعة البصرة وكلية شط العرب   -8

 . 2017األهلية, 
, مؤتمر العلوم اإلنسانية في جامعة جنوب الوادي, جمهورية مصر العربية -9

2017. 
قانون جامعة الكوفة برعاية مؤسسة ية اللالمؤتمر العلمي الدولي لك -10

 .2018النبأ للحوار, 
 . irex ,2018دائرة األلكترونية مع منظمة مؤتمر دولي عبر ال -11
المؤتمر العلمي الدولي األول, كلية العلوم اإلسالمية جامعة كربالء   -12

 .2018بالتعاون مع االتحاد العالمي للنساء المسلمات, 
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المؤتمر الدولي العلمي الثاني, المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب  -13
 . 2019اإلسالمية , كربالء, 

 .2019المؤتمر القانوني الدولي الثالث كلية المستقبل الجامعة,  -14
تقييم وتقويم التعليم األلكتروني في الجامعات العراقية لالمؤتمر الوطني   -15

  .2020, جامعة الكرخ, 
كلية  -16 مع  باالشتراك  اإلنسانية,  للعلوم  األول  الدولي  العلمي  المؤتمر 

و  القادسية,  قانون  ,و  المثنى  جامعة  التربويين,  القانون  التدريسين  رابطة 
2020. 

المؤتمر الدول العلمي الخامس للعلوم اإلنسانية, جامعة فردوسي ,   -17
 . 2020مشهد, ايران, 

المؤتمر الدولي الثالث , كلية العلوم اإلسالمية جامعة كربالء بالتعاون   -18
 .2020مع االتحاد العالمي للنساء المسلمات, 

 .2022القانون جامعة الكوفة, المؤتمر العلمي لكلية  -19
ندوة  -20 ثالثين  من  أكثر  في  وشارك    نقاشية وحلقة    ومحاضرة  ساهم 
  رش العمل في العديد من مؤسسات الدولة.الكثير من و و 

 البحوث : الكتب و :  تاسعا

 أ:الكتب: 

 . 2017, أثر الحكم الجزائي في الحقوق السياسية طبعة القاهرة-1
 . 2018, جرائم االرهاب المعلوماتي  طبعة بيروت -2
 العراق. 2018أبحاث في الجرائم المعلوماتية -3
دراسة  -4 الجزائية  األحكام  على  الداخلي  األمن  قوى  تمييز  محكمة  رقابة 

 , العراق. 2020مقارنة, 
 .2020المسؤولية الجنائية لصاحب العمل, مصر,  -5

 : والمقبولة للنشر  المنشورة البحوث ب:
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 ., منشورسرقة خط االنترنت دراسة مقارنة -1
 ., منشورسرقة الهاتف دراسة مقارنة -2
 ., منشورالرشوة في القطاع الخاص -3
 . , منشورجريمة انتهاك البريد األلكتروني -4
 . , منشورقيادة تنظيم ارهابي عبر االنترنت -5
 . , منشور النظام القانون البديل للمخبر السري  -6
السالم  -7 عليه  علي  االمام  فكر  في  االسالمي  االجرائي  الجنائي  , النظام 

 .منشور
 . , منشورالنظام الجنائي الموضوعي في فكر االمام علي عليه السالم -8
 ., منشورالمسؤولية الجنائية الناجمة عن الحوادث المرورية -9

 .تحريك الدعوى الجزائية ضد صاحب العمل -10
 الماسة بكرامة العامل.الجرائم العمالية  -11
 نطاق رقابة محكمة تمييز قوى األمن الداخلي.  -12
 أسباب الطعن تمييزا في أحكام وقرارات محاكم قوى األمن داخلي.  -13
 جريمة تسلم األبنية خالفا لشروط المقاولة. -14
 الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات والتجهيزات الحكومية. -15
 الجديد, منشور.مدى فاعلية قانون األسلحة  -16
 مدى فاعلية قانون المرور.  -17
 بعض الجرائم االجتماعية في فكر ومنهج اإلمام علي عليه السالم. -18
 مشروع قانون العنف األسري دراسة نقدية. -19
 جريمة تجنيد النساء واالحداث في التنظيمات اإلرهابية.  -20

 
في   والمشاركة  العليا,  الدراسات  طلبة  على  اإلشراف  عاشرا: 

 المناقشات. 
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 : أ:المناقشات
 طالب ماجستير خارج جامعة المثنى.  ستةأشرفت على 

 ب: المشاركة في لجان المناقشات. 
مناقشة رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه, في مختلف   خمسين شاركت في  

كلية القانون جامعة  : كلية القانون جامعة بغداد,  الجامعات العراقية, مثاًل  
ار, كلية القانون جامعة بابل, كلية القانون البصرة, كلية القانون جامعة ذي ق

جامعة الكوفة, كلية القانون جامعة القادسية, كلية القانون جامعة تكريت, 
النجف   في  العليا  للدراسات  العلمين  معهد  كربالء,  جامعة  القانون  كلية 

 األشرف.
عشر: العلمية    حادي  والبحوث  الدكتوره  واطاريح  الماجستير  رسائل  تقويم 

 ومعامالت الترقية العلمية.
 ساهمت بتقويم أكثر من خمسين رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه. -1
 ساهمت بتقويم أكثر من ثالثين بحث علمي.  -2
ساهمت بتقويم تسع معامالت للترقيات العلمية ومن مختلف الجامعات   -3

الجامعة  والسياسة,  القانون  كلية  كركوك  جامعة  مثال:  العراقي, 
المستنصرية كلية القانون, جامعة ذي قار كلية القانون, جامعة القادسية 
  كلية القانون, الجامعة العراقية كلية القانون, ومن جامعة القاسم الخضراء 

 أيضا. 


