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السیرة الذاتیة العلمیة للدكتور ساجد محمد كاظم الزاملي

ساجد محمد كاظم حمزة الزاملي : ألســــــــــم          ا

.١٩٦٣–الدیوانیة : محل وتاریخ الوالدة

مسلم : الدیـــــــانــــــــــــــة

عربي : القـــــــــومیــــــــــة

دكتوراه قانون عام : التحصیــــــل العلمي

قانون أداري ودستوري : التخصص الدقیــــق

استاذ مساعد : اللقب العلمـــــــــــي

ماجستیر قانون عام -١

Master of Law

العراق –بغداد كلیة القانون / جامعة بغداد ١٩٩٢

دكتوراه قانون عام 

Ph.D.Law

العراق–بغداد كلیة القانون / جامعة بغداد ١٩٩٨

:المھام العلمیة واإلداریة 

.٢٠٠١–١٩٨٨محامي -١
استشاري في جامعة القادسیة  في المجاالت القانونیة والمالیة بموجب االمر -٢

.١٦/٢/١٩٨٨في ٢٠٦اإلداري العدد 
.١٩٩٩–١٩٩٧جامعة القادسیة –محاضر في كلیة االدارة واالقتصاد -٣
٢٠٠٣–٢٠٠١رئیس قسم القانون في جامعة القادسیة -٤
الى ١/٩/٢٠٠٥جامعة القادسیة من –المشرف على كلیة القانون -٥

١/١١/٢٠٠٥
.٣/١١/٢٠٠٦الى ١/١١/٢٠٠٥عمید كلیة القانون في جامعة القادسیة -٦



٢

كلیة االدارة –عضو لجنة تقویم االسئلة االمتحانیة في جامعة القادسیة -٧
٢٣/٦/٢٠٠٥في ٢٣٣٨موجب االمر االداري واالقتصاد ب

عضو لجنة تھیئة مستلزمات كلیة القانون في جامعة القادسیة بموجب االمر -٨
٥/٧/٢٠٠٥في ٤٦٤٣الجامعي 

١٤٤عضو الھیئة القطاعیة للقانون والعلوم السیاسیة بموجب الكتاب ذو العدد -٩
.١٤/٥/٢٠٠٢في 

مجلة –لوم القانونیة والسیاسیة عضو ھیئة التحریر في مجلة الكوفة للع-١٠
٠جامعة الكوفة –علمیة محكمة تصدر عن كلیة القانون 

رئیس لجنة االستالل العلمي للترقیات العلمیة في كلیة القانون جامعة -١١
٠الكوفة 

٠عضو لجنة الدراسات العلیا في كلیة القانون جامعة الكوفة -١٢

٠عضو اللجنة العلمیة في كلیة القانون جامعة الكوفة -١٣

عضو لجنة االعتراضات المركزیة للترقیات العلمیة في رئاسة جامعة -١٤
٠الكوفة 

سیاسة في كلیة –رئیس اللجنة الفرعیة لالمتحانات للمرحلة األولى -١٥
٠القانون جامعة الكوفة 

دراسة الدكتوراه في جامعة –عضو لجنة استحداث الدراسات العلیا-١٦
٠كربالء كلیة القانون 

٠رئیس وعضو في عشرات اللجان داخل وخارج الجامعة -١٧

–الماجستیر جامعة الكوفة –حالیا استاذ مساعد في الدراسات العلیا -١٨
٠كلیة القانون 

: الخبرات 

جامعة / حث العلمي وزارة التعلیم العالي والب–اجتیاز دورة الحاسبات التأھیلیة -١
في ١٧٢مركز الحاسبة االلكترونیة بموجب الشھادة ذو العدد -القادسیة  

٢٠/٧/٢٠٠٤



٣

شھادة المشاركة في دورة طرائق التدریس واجتیاز الدورة واستیفاء متطلبات -٢
رئاسة جامعة –التأھیل التربوي في وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي 

القادسیة 
ثالثة ) ٣٠٠٠(في اكثر من ٢٠٠١–١٩٨٨حاماة خالل المدة الترافع في الم-٣

.آالف دعوة في مختلف المحاكم وعلى كافة الدرجات 
جامعة –رئیس لجنة حقوق االنسان في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -٤

وعطفاً ٢٩/١٢/٢٠٠٥في ١٠١٤٠القادسیة بموجب االمر الجامعي ذو العدد 
٣٥٤العالي والبحث العلمي جھاز االشراف والتقویم على كتاب وزارة التعلیم

٧/١٢/٢٠٠٥في 
عضو ومقرر قانوني في لجنة انضباط موظفي الخدمة لجامعیة في جامعة -٥

٢٢/١/٢٠٠٢في ٥٦٥القادسیة بموجب االمر الجامعي العدد 
مقوم لعدد من البحوث مقدمة للنشر في مجالت محكمة مختصة بالدراسات -٦

.مختلف جامعات القطر القانونیة في 
.مقوم الكثر من معاملة ترقیة علمیة في جامعات عدیدة في العراق -٧
االشراف على رسائل الماجستیر والمشاركة في مناقشات العدید من الرسائل -٨

٠واطاریح الدكتوراه 
: آلیة التعاون مع الجھات ذات الصلة باألختصاص

المشاركة الفعالة في ندوة الثقافة المشاركة في اكثر من ندوة وحلقة نقاش منھا-١
–حزیران ٣-٢٩والفدرالیة في الدستور العراقي الجدید التي غقدة في الفترة 

على قاعة الجواھري في مبنى وزارة الثقافة ، كذلك المشاركة في ندوة ٢٠٠٥
–٢٥الفدرالیة ومستقبل العراق التي اقیمت في مبنى وزارة العدل للفترة من 

ایضاً المشاركة في مؤتمر المعھد الدیمقراطي الوطني . ٢٠٠٤نیسان ٢٦
شخصیة من قادة المجتمع المدني ٢٥٠للشؤون الدولیة والذي ضم اكثر من 

منظمة في عموم ١٩٣والمنظمات الغیر حكومیة والذین یمثلون اكثر من 
داد في قاعة المؤتمرات الرئیسیة في بغ٢٠٠٥تموز ٢٨العراق في الفترة 

القاء العدید من المحاضرات في القضایا الدستوریة والقانونیة في اماكن متفرقة -٢
مركز حقوق االنسان في الدیوانیة ، نقابة المھندسین في محافظة بغداد ، : منھا 

مركز االمومة والطفولة في الدیوانیة ، تناولت موضوعات مختلفة ف القانون 
.الدستوري وقضایا دولیة واقلیمیة 

٠لمشاركة في العدید من المؤتمرات داخل وخارج العراق ا-٣



٤

: كتب شكر وتقدیر

كتاب شكر وتقدیر من السید احمد الجلبي عندما كان نائب رئیس الوزراء ذو -١
.٥/١٠/٢٠٠٥في ٦٧٠العدد 

كتاب شكر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب ذو -٢
.٢٢/٣/٢٠٠٦في ٧٧٦/ العدد ج ع 

كتاب شكر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب ذو -٣
.١٩/١٢/٢٠٠٦في ٢٥٤٨/ ١٨العدد م و 

في ٢١٠٦كتابین شكر من السید رئیس جامعة القادسیة األول ذو العدد -٤
. ٧/٣/٢٠٠٤في ١٨١٩والثاني ٢/٤/٢٠٠٢

مكتب –لة لالنتخابات الحصول على شكر وتقدیر المفوضیة العلیا المستق-٥
انتخابات الدیوانیة واستالم درع المفوضیة 

كتب شكر وتقدیر عدیدة تزید على العشرین كتاب من جھات حكومیة وغیر -٦
.حكومیة 

:البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة والمقبولة للنشر

اطروحة ماجستیر ) دراسة مقارنة ( وسائل تحریك المسؤلیة السیاسیة للحكومة -١
غیر منشورة ١٩٩٢/ جامعة بغداد / مقدمة الى كلیة القانون 

اطروحة ) دراسة مقارنة ( سلطات رئیس الدولة في العمل التشریعي البرلماني -٢
.رة غیر منشو١٩٩٨/ جامعة بغداد / دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون 

/ الحق في محاكمة عادلة بین الدساتیر الوطنیة والمواثیق الدولیة واالقلیمیة -٣
كلیة القانون / بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة تصدرھا جامعة بغداد 

.٢٠٠٣المجلد السابع عشر العدد األول والثاني ، السنة 
لسیاسي استقالة رئیس الدولة في بعض الدساتیر المعاصرة وفي الفكر ا-٤

٨جامعة النھرین المجلد –بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق –االسالمي 
.٢٠٠٥، السنة حزیران ١٣العدد 

بحث منشور في مجلة –سلطات رئیس الجمھوریة على الوزراء في فرنسا -٥
، ٣٦القانون المقارن التي تصدرھا جمعیة القانون المقارن العراقیة العھدد 

.٢٠٠٥السنة 
بحث منشور في مجلة القانون –ة الرئاسیة ومواقف دساتیر الدول حیالھا الوالی-٦

.٣٩/٢٠٠٦المقارن التي تصدرھا جمعیة القانون المقارن العراقیة العدد 
اشكالیات استقالل المجلس الدستوري في فرنسا بحث منشور في مجلة كلیة -٧

.٢٠٠٨حزیران ٢٠العدد١٠جامعة النھرین المجلد –الحقوق 
–بحث منشور في مجلد جامعة بابل -ایة على العرش في النظم الملكیةالوص-٨

٢٠٠٩٠حزیران ٢العدد١٧العلوم االنسائیة المجلد 



٥

الدائم ٢٠٠٥الرقابة على دستوریة القوانین في العراق في ظل دستور عام -٩
٢٠٠٩٠/ ٥٨بحث منشور في مجلة القانون المقارن العدد 

–الرقابة على دستوریة االنتخابات الرئاسیة في الجمھوریة الخامسة -١٠
بحث منشور في مجلة –دراسة تطبیقة معززة بقرارات المجلت الدستوري 

٢٠٠٨٠اب ٢العدد ١٥العلوم االنسانیة المجلد –جامعة بابل 

صالحیة رئیس الدولة في تسمیة رئیس الوزراء ومواقف دساتیر الدول -١١
بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة التي –لھا حیا

جامعة الكوفة العدد الرابع السنة الثانیة حزیران –تصدرھا كلیة القانون 
٢٠١٠٠

٠احكام القانون االداري في العراق كتاب قید االنجاز -١٢

نة التعسف باستعمال السلطة وموقف القضاء االداري منھ دراسة مقار-١٣
٠بحث قید االنجاز –بین التشریع المصري والعراقي 

٠بحث تحت الطبع –التدخل التمییزي في الدعوة الجزائیة في العراق -١٤

٠عشرات المقاالت منشورة في صحف مختلفة -١٥


