
السیرة الذاتیة للدكتورة زینب كریم سوادي الداّودي

زینب كریم سوادي الداودي :االسم الكامل 

٣٠/١١/١٩٧٣الدیوانیة :الموالید 

متزوجة :الحالة االجتماعیة 

برتبة عقید/ الدیوانیة/جاسم محمد سلمان ضابط في وزارة الداخلیة : اسم الزوج ومھنتھ

٢٠٠٣دالیا جاسم محمد موالید: االطفال

٢٠٠٥رفل جاسم محمد موالید 

التخصص الدقیق قانون اداري/٢٠٠٧حاصلة على دكتوراه في القانون العام سنة : الشھادة

المرتبة العلمیة الحالیة استاذ مساعد دكتور 

المؤلفات والبحوث:

القانونیة للراتب في الوظیفة العامة االحكام- ١

دور االدارة في اعداد الموازنة العامة وتنفیذھا وتطبیقاتھا في العراق- ٢

العقوبات التأدیبیة بین النص والتطبیق- ٣

دور سلطات الضبط االداري في حمایة البیئة- ٤

٢٠٠٥السلطة التنفیذیة في دستور العراق لعام - ٥

ثار التنازل عنھ في القضایا الضریبیة اسباب االستئناف او- ٦

اعالنات الحقوق والمواثیق الدولیة صدى للثورة الحسینیة- ٧

اھمیة حصر المكلفین في تسدید الضریبة- ٨

١٩٨٧لسنة ٦٠٣المركز القانوني للموظف في ظل قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم - ٩



والمواثیق الدولیة٢٠٠٥الحقوق والحریات العامة في دستور العراق - ١٠

دور الرئیس االداري في الغاء قرار المرؤوس- ١١

مالحظات حول مسودة قانون جرائم المعلوماتیة- ١٢

وھناك العدید من البحوث والمقاالت التي القیت في مؤتمرات اكادیمیة وندوات ودورات تدریبیة 
یسع المجال لذكرھاة القادسیة ودیوان المحافظة التي ال للكوادر الوظیفیة في جامع

المھام الوظیفیة التي كلفت بھا

٢٠١١_٢٠٠٧جامعة القادسیة للفترة من / رئیسة قسم القانون العام في كلیة القانون - ١

٢٠١٣_٢٠١٢جامعة القادسیة  للفترة من/ مدیرة شؤون الطلبة في كلیة القانون - ٢

لحد االن_ ٢٠١٣مدیرة قسم الشؤون القانونیة في جامعة القادسیة للفترة من - ٣

جامعة القادسیة/عضوة المكتب االستشاري القانوني في كلیة القانون - ٤

عضوة في ھیئة تحریر مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة- ٥

لجنة) ٥٠(ر من الكثعضوة في العدید من اللجان المركزیة في جامعة القادسیة 6-

قدمت مشروع قانون المستشفیات التعلیمیة ومشروع نظام داخلي للحاضنات التكنولوجیة 

جامعة القادسیة / نھج الدراسي للتشریعات البیئیة لقسم البیئة في كلیة العلوممقدمت مفردات ال

الشھادات التقدیریة 

الدولیةشھادة تقدیریة وشھادة مشاركة من منظمة الھجرة - ١

شھادة مشاركة وشھادة تقدیریة من منظمة االسكوا الدولیة- ٢

االستاذ سالم حسین علوانالسید محافظ الدیوانیة السابقاكثر من خمسة شھادات تقدیریة من - ٣
لعقد دورات تدریبیة للكوادر الوظیفیة في دوائر المحافظة المختلفة



د سركون الزار صلیوا للمشاركة في المؤتمر شھادة تقدیریة من معالي وزیر البیئة السی- ٤
البیئي االول لمحافظات الفرات االوسط

شھادة تقدیریة وشھادة مشاركة من وزارة حقوق االنسان- ٥

وحاصلة على العدید من كتب الشكر والتقدیر من رئاسة جامعة القادسیة وعمادة كلیة القانون 
ر من اثنا عشر كتابا من عمادة كلیة القانوناكثر من خمسة كتب من رئاسة الجامعة واكثفیھا

المواد الدراسیة التي قمت بتدریسھا

المدخل لدراسة القانون- ١

مبادئ علم االجرام والعقاب - ٢

االنظمة السیاسیة- ٣

مبادئ القانون الدستوري - ٤

مبادئ حقوق االنسان- ٥

اسس المالیة العامة- ٦

التجاریة القانون التجاري واالوراق- ٧

قانون العمل والضمان االجتماعي- ٨

مبادئ القانون االداري - ٩

القضاء االداري- ١٠

مدخل القانون باللغة االنكلیزیة- ١١

القانون الدستوري واالداري باللغة االنكلیزیة- ١٢


