
بسم هللا الرحمن الرحیم
cv-سیرة ذاتیة

  معلومات شخصیة: اوالً 
  علي نجیب حمزة :االسم

  ١٩٦١:لتولدا
  استاذ مساعد: اللقب العلمي 

  التحصیل العلمي: ثانیاً 
  القاھرة/ جامعة حلوان / كلیة الحقوق / قانون عام / دكتوراه في الحقوق -١
لعربیة في القاھرةالتحضیر لدكتوراه في معھد البحوث و الدراسات ا-٢
جامعة بابل/ كلیة القانون / ماجستیر في القانون العام -٣
بغداد/شھادة المعھد القضائي -٤
١٩٨٤/جامعة بغداد/قسم القانون/ و السیاسةكلیة القانون/في القانونسبكالوریو-٥
التخصص الدقیق قانون اداري-٦
  ١٩٩٩حاصل على شھادة الكفاءه اإلنكلیزي عام -٧
التوفل اإلنكلیزي من القاھرهحاصل على شھادة-٨
  المھنة و المناصب الوظیفیة و النقابیة : ثالثاً 

وبعد اكمالي وفق خطة التعین المركزي١٩٨٤عینت معاون قضائي بعد تخرجي عام -١
و لعدة سنوات حیث عملت في مسائل االحوال للمعھد القضائي عینت قاضیاً في المحاكم العراقیة 

یة و الجزائیة الشخصیة و القضایا المدن
٢٠٠٣رئیس قسم القانون العام سنة -٢
٢٠٠٦رئیس قسم القانون الخاص سنة -٣
٢٠٠٢تدریسي في كلیة القانون جامعة القادسیة منذ عام -٤

مدرس مادة القانون االداري و القضاء االداري لعدة سنوات - أ
مدرس مادة فلسفة القانون -ب
تلعدة سنوامدرس مادة اصول المحاكمات الجزائیة -ت
اإلسالمیة لعدة سنوات مدرس مادة الشریعة -ث

٢٠٠٥فرع الدیوانیة منذ عام /عضو مركز حقوق االنسان لألبحاث -٥
٢٠٠٦عضو الھیئة العامة في منظمة النخب و الكفاءات العراقیة بغداد منذ عام -٦
٢٠٠٨عضو اتحاد الحقوقیین العراقیین في بغداد منذ عام -٧

اكادیمي و باحث و قاضي سابق
  المشاركات العلمیة و المحلیة و الدولیة في المؤتمرات و الدورات التدریبیة : اً رابع

  المشاركات المحلیة: أ
الندوة الدستوریة االولى المنعقدة في قسم القانون في كلیة االدارة و االقتصاد جامعة -١

٢٠٠٤/اذار/٤في ) الدستور العراقي الجدید(الموسومة ، القادسة  
في ) االھاب الدولي واثاره(على قاعة رئاسة جامعة القادسیة الموسومة الندوة المنعقدة -٢

٢٠٠٤/نسان/٩
المؤتمر العلمي السادس لالختصاصات االنسانیة المنعقد في جامعة القادسة بتاریخ -٣

١٩/١/٢٠٠٧



كانون /٩طبیعة نظام الحكم في العراق ندوة كلیة القانون جامعة القادسیة بتاریخ -٤
٢٠٠٨/الثاني

وه حول الجامعة و دورھا في تأمین الوفاق الوطني و المصالحة الوطنیة عقدت في ند-٥
١٥/٣/٢٠٠٧كلیة القانون في 

٥/١١/٢٠٠٨المؤتمر العلمي االول في كلیة القانون الذي عقد بتاریخ -٦
-٢٠٠٨-٢٠٠٧المشاركة في اعلب الحلقات النقاشیة و ندوات قسم القانون العام للسنوات -٧

٢٠٠٩.
لى الدستور العراقي الجدید ندوة عقدة في كلیة القانون جامعة القادسیةنظرة ا-٨

٢٠/٣/٢٠٠٦
جامعة /مشاركھ بحثیھ في المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر المنعقد في كلیة القانون-٩

٢٠١٥ایار ٢اھل البیت بتاریخ 
نعقد باالشتراك مشاركھ بحثیھ في المؤتمر العلمي التخصصي للجامعھ العراقیھ الم-١٠

١٦/٥/٢٠١٥جامعة كربالء بتاریخ /مع كلیة القانون 
المشاركات الدولیة: ب
/ المنامة / النظریة و التطبیق الذي عقد في مملكة البحرینمؤتمر الدستور العراقي بین -١

تحت رعایة نقابة المحامین البحرینیة ١٨/٩/٢٠٠٣الذي عقد في 
٢١/٢/٢٠٠٥قب الذي عقد  في عمان االردن في مؤتمر مبادئ الدستور العراقي المرت-٢

تحت اشراف نقابة المحامین و الحقوقیین األردنیة 
  االنجازات العلمیة : خامساً 

الضمانات القانونیة لممارسة االقلیات حقھا في االنتخابات والترشیح منشور في مجلة -١
  ٢٠٠٥/ العدد العاشر / المجلد الثاني / جامعة كربالء 

/ المجلد العاشر / منشور في مجلة جامعة بابل / في الفقھ الدستوري االسالمي االنتخابات -٢
٢٠٠٥حزیران / العدد السادس 

المجلد / منشور في مجلة جامعة بابل / االرھاب االجرامي في التشریع الجنائي الداخلي -٣
بحث مشترك مع االستاذ المساعد الدكتور ٢٠٠٥حزیران / العدد السادس / العاشر 

نان عادل عبید عد
/ المجلد الرابع / منشور في مجلة جامعة كربالء / االرھاب في الفقھ الجنائي االسالمي -٤

٢٠٠٦ایلول / العدد الثالث 
تحت / بغداد / منشور في مجلة القانون المقارن / الغاء القرار االداري من قبل االدارة -٥

٢٠٠٨لعام ٥١عدد / اشراف جمعة القانون المقارن العراقیة في بغداد 
/ العدد االول/ منشور في مجلة القادسیة للقانون و العلوم السیاسیة / سحب القرار االداري -٦

٢٠٠٨حزیران / المجلد االول 
االسالیب الحدیثة للتعاقد االداري بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي االول في كلیة -٧

تحت شعار نحو ارساء دعائم ١١/٢٠٠٨/ ٦- ٥القانون جامعة القادسة المنعقد للمدة من 
دولة القانون

مقبول للنشر في مجلة جامعة كربالء بتاریخ / الفیدرالیة و افاق تطبیقھا في العراق -٨
٢٩/٧/٢٠٠٧



مقبول للنشر في مجلة المحقق الحلي للعلوم / اكتساب المال العام في القانون االداري-٩
٢٣/٧/٢٠٠٩بتاریخ جامعة بابل كلیة القانون/ القانونیة و السیاسیة 

بحث مقبول للنشر ضمن /ترسیخ فكرة المواطنھ أساس بناء الدولھ المعاصره -١٠
جامعة اھل البیت المنعقد /وقائع المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر في كلیة القانون 

٢٠١٥ایار ٢بتاریخ 
حمایة حقوق األقلیات في العراق ضمانھ لوحدة الوطن بحث مقبول للنشر ضمن -١١

المؤتمر العلمي التخصصي للجامعھ العراقیھ المنعقد باالشتراك مع كلیة القانون وقائع
١٦/٥/٢٠١٥جامعة كربالء بتاریخ /
بحث مقبول للنشر في مجلة القادسیھ /مواجھة االداره عند تنفیذ الحكم القضائي-١٢

٥/٥/٢٠١٥للقانون والعلوم السیاسیھ بتاریخ 
مشاركتي في عضویة عدة لجان علیا و اإلشراف والتدریس على طلبة الدراسات ال-١٣

مناقشھ لرسائل الماجستیر 
خبیر علمي لعدة رسائل ماجستیر ومقیم لعدة بحوث ألغراض النشر والترقیات -١٤

العلمیھ 

  ٠٧٨٠١٣٧٤٩٦٤موبایل 

  
gmail.com@ali 2013najeb/ الموقع االلكتروني 


