السيرة الذاتية

االســــــــــــم  :جاسم محمد عبد الكريم يوسف الزيني
تاريخ الميـالد 1974/1/12 :

التـخـصــص
الوظيفة

 :علوم سياسية

 :مدرس جامعي

الدرجة العلمية  :دكتوراه علوم سياسية -جامعة بغداد
عنوان العمل  :جامعة بغداد -كلية علوم سياسية
البريد االلكتروني :

dr.jasim90@yahoo.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الجامعة

الدرجة العلمية

التاريخ

الكليـــة

البكالوريوس

بغداد

العلوم السياسية

1997 -1996

الماجستير

المستنصرية

العلوم السياسية

2001

الدكتوراه

بغداد

العلوم السياسية

2007

الوظيفة

ت

الجهة

الفترة من  -الى

مساعد باحث

وزارة حقوق اإلنسان

2006 -2004

مدرس مساعد

كلية اآلداب –جامعة بغداد

2008 -2006

مدرس دكتور

كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد

 -2008لحد اآلن

ثانياً :التدرج الوظيفي

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .

ت
1

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

كلية اآلداب

جامعة بغداد

2008 -2006

كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد

 -2008لحد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية .

الدراسات االولية :
-

لمؤلفه :د .حافظ علوان الدليمي ،الوزارة ،الجامعة ،الكلية.1999 ،

مدخل الى علم السياسة،
مدخل الى مناهج البحث في

علم السياسة ،لمؤلفه د .جمال الدين العلوي ،الوزارة ،جامعة الموصل ،كلية العلوم السياسية،
.2014

الدراسات العليا :

ال يوجد

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
االشراف على طلبة الدراسات العليا
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

الفكر السياسي عند مرتضى مطهري

حسين إبراهيم حسين

بغداد

العلوم السياسية

نوع الدراسة

ماجستير /
ماجستير

دكتوراه

طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اشرف عليهم داخل وخارج العراق :
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة

الكلية

الفكر السياسي عند مرتضى مطهري

حسين إبراهيم حسين

بغداد

العلوم السياسية

نوع الدراسة

ماجستير /
ماجستير

دكتوراه

سادسا"  :األنشطــــــة العلميــــــة األخـــرى :
داخل الكلية
عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية
العلوم السياسية -جامعة بغداد للعام
الدراسي 2015 -2014

خارج الكلية

سابعا ً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المقاالت -:

.

المؤتمرات والندوات . -:

2014

 ندوةاالثنيات
وأثرها على
الدول
العربية في
زمن الربيع
العربي
2015
 ندوة نحوتعزيز الفكر
المعتدل في
العراق

 المؤتمرالسنوي
لكلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد

2015

كلية العلوم
السياسية -جامعة
بغداد

تعقيب

ورقة بحثية (دور
كلية العلوم
السياسية -جامعة مرجعية النجف
األشرف في
بغداد
تعزيز الوسطية
واالعتدال في
العراق)
ورقة بحثية
كلية العلوم
السياسية -جامعة عنوانها( :مرجعية
النجف األشرف
بغداد
وتعزيز عملية
التحول
الديمقراطي في
العراق)

ثامنا ً :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
البحوث -:

 اإلسالميون المنتدى الوطني ألبحاث العدد،2/2010
الثقافة والفكر
ومقتضيات
(حولية المنتدى)
المواطنة
وقائع المؤتمر السنوي 2013
 اإلمامةوأدوارها عند الثالث الدولي الجزء
الثالث ،األمانة العامة
اإلمام موسى
بن جعفر الكاظم للعتبة الكاظمية المقدسة-
عليه السالم
الشؤون الفكرية والثقافية
 ورقة بحثية الحلقة النقاشية التي2015
عنوانها :الدولة نظمها مركز اإلمام
والسلطة عند
الشيرازي للدراسات
اإلمام أمير
والبحوث /كربالء
المؤمنين علي المقدسة
بن أبي طالب
(عليه السالم)
 ورقة بحثية2015
مؤسسة النخب
عنوانها :السيد علي األكاديمية /بغداد
السيستاني (دام

ظله) وحكم "الواجب

الكفائي"ضد

"داعش" في العراق

تاسعا ً :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
ال يوجد

عاشرا ً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

كتاب شكر وتقدير
التقدير

الجهة المانحة

الوزير

السنة

2013

أحدى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب
ال يوجد

سنة النشر

اثنا عشر :اللغــات .
االنكليزية

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

