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اوال:المعلومات الشخصیة:

االسم الثالثي: زینب عبد الكاظم حسن.

القومیة: العربیة.

الجنسیة: العراقیة.

.٢٢/٣/١٩٩٢الموالید:

السكن: العراق/ میسان.

جامعة میسان.مكان العمل: تدریسیة في كلیة القانون 

zainab-hassan@uomisan.edu.iqاألیمیل:

الشھادات العلمیة:ثانیا: 

*بكالوریوس قانون من كلیة القانون جامعة میسان بتقدیر امتیاز والتسلسل االول على الدفعة 
٢٠١٢.



*ماجستیر قانون عام من كلیة القانون والسیاسة جامعة البصرة والتسلسل االول على الدفعة 
٢٠١٤.

اللقب العلمي.ثالثاً: 

.مدرس 

المواد التي قمت بتدریسھا.رابعا ً: 

*علم المالیة العامة والتشریع المالي.

*علم االجرام.

*public international law

* Constitution and administrative law.

كتب الشكر.خامساً: 

.٢٠١٣العلمي *شھادة االبداع من وزارة التعلیم العالي والبحث 

.٢٠١٣وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي السید*شكروتقدیر من

*شكر من السید رئیس جامعة میسان.

.كلیة القانون جامعة میسان عدد *شكر من عمید 

*شكر من االمانة العامة للعتبة العباسیة المقدسة.

المؤتمرات العلمیة.سادساً: 

في المؤتمر العلمي الوطني الرابع في كلیة القانون والسیاسة جامعة البصرة كباحثالمشاركة*
٢٠١٨

في المؤتمر العلمي القانوني االول في كلیة القانون جامعة میسان.كباحث *المشاركة 

في الندوة الدولیة في جامعة میسان/ كلیة العلوم السیاسیة التي عقدت كباحث*المشاركة
بالتعاون مع جامعة ایرلنكن نورنبیرك االلمانیة ومركز دراسات الشرق االدنى واالوسط في 

جامعة فلبس ماربورك في المانیا.

*المشاركة كباحث في مؤتمر "عمالة االطفال" /تركیا



التدریبیة:الدورات والبرامج سابعاً:

حول ألیة فرض الضرائب على رواتب الموظفین بطریقة االستقطاع المباشر*دورة تدریبیة 
.بصفة مدرب

*ندوة قانونیة حول التنظیم القانوني لالحزاب السیاسیة في العراق.

*ندوة حول صالحیة المحافظات في عقد القرض العام.

القانون جامعة میسان.*ندوة قانونیة حول ظاھرة المخدرات في كلیة 

*المشاركة كمحاضر في العدید من دورات التعلیم المستمر في كلیة القانون جامعة میسان

حاضرات العلمیةمالثامناً: 

كلیة حول الحقوق السیاسیة للمرأة(االنتخاب_والترشیح). ألقیت على طالبات *محاضرة علمیة
المرحلة الثانیة.القانون 

دور االسرة والمدرسة في الحد من التعصب الدیني ألقیت على طلبة *محاضرة علمیة حول 
المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة عمار الخیریة.

العضویة في النقابات المھنیة.تاسعاً:

*عضو ھیئة تدریسیة في نقابة االكادمیین العراقیین.

With my best regards


