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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أواًل:

 
 1/4/1984 مواليد  سعد عبدالوهاب عيسى الشيخ  االسم

 مدرس مساعد املرتبة العلمية
 قسم الشؤون القانونية  /رائسة اجلامعة /بغداد جامعة جهة العمل
 خاصقانون  التخصص

 009647701666425 جوال 
 saad_alhaily@yahoo.com  / .alshekh84@gmail.comaads  اإللكرتوينربيد لا

 اعزب احلالة االجتماعية 
 

 الـعـلـمـيـة املؤهالتثـانـيـًا: 
 التخصص البلد ـةــمعاســم اجلا ســنة التخـرج الدرجـة

سوريو بكالال  قانون العراق     امعة كلية احلدابء اجل 2008 
رـتيـاملاجســـ  املرياث العراق كلية احلقوق   املوصل /جامعة  2014 

 الشخصية  األحوالقانون  ماليزاي مالاي جامعة 2020 دكتوراه
 

 اخلربات العمليةثـالـثـًا: 
 ةالفرتة الزمني عملال جهة الوظيفة

 29/9/2010-22/10/2008من  األعلىجملس القضاء  اةحمام

 31/12/2009-22/10/2008من     يف سد املوصلية حاملدينة السية اشرك مشاور قانوين
 عايل والبحث العلمي/جامعةالتعليم الوزارة  م قانوين

 القانونية قسم الشؤون /رائسة اجلامعة /بغداد
29/9/2010-15/3/2014 

 عايل والبحث العلمي/جامعةالتعليم الوزارة  مدرس جامعي
 القانونيةقسم الشؤون /رائسة اجلامعة /بغداد

16/3/2014 

 2016-2015 بغدادامعة ج –الزراعة كلية  حماضر 
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 والتقدير  رابعاً: الشكر
 التاريخ   املانح اجلهة املاحنة 

 24/3/2011 جامعة بغدادرئيس  والبحث العلميرة التعليم العايل وزا

 6/7/2011 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 15/12/2014 جامعة بغدادرئيس  علمي وزارة التعليم العايل والبحث ال

 14/12/2015 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 3/2/2014 رئيس جامعة بغداد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 30/11/2016 للشؤون العلمية ةمساعد رئيس اجلامع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 
 ية البحوث واألنشطة الـعـلـمـ :خامسا

  اتريخ النشر   الناشر  أو املؤلف عنوان البحث
د يل عقية يف تسجاسة الشرعسيال

 الزواج وتطبيقاته يف احملاكم العراقية
حباث لألالشريعة  أصوللة جم

 التخصصية
نيسان  2عدد ال 4اجمللد 

2018 
 كوالملبورماليزاي /  

( 56( العدد )19جملد ) الرافدين للحقوق جملة ىاث املوتمري 
 (2019) 21السنة 

 كلية احلقوق/جامعة املوصل 

ارجي ِّ يف قانون اخل واجقد الز  ظاهرة ع
دراسة  اقي ِّ العر األحوال الش خصي ة 
 حتليلية

( 1)العدد ( 7جملد ) عة والقانون املاليزيةشريال جملة
2019 

 يف ماليزاي اإلسالميةة اجلامع

 القاهرة 2015 ديثاملكتب اجلامعي احل كتاب )موانع املرياث/دراسة مقارنة
الزواج  قودة علكتاب ور التارخييتطال

 (اإلنكليزية)ابللغة 
 1عدد  27جملد  الشريعة جملة

(2019 
 ماليزايجامعة مالاي / 

 وآاثرها احملكمة خارج زواجال هرةظا
 وحلوهلا العراق يف القانونية

 ة مالايماليزاي / جامع 18/5/2020 جامعة مالاي

 
 : الشهادات التقديرية وورش العمل سادساً 

 خ اريالت دة واملشاركة نوع الشها
 22/5/2008-/13/4  نينوىقوقيني فرع /احتاد احل ةالقانوني احتاد احلقوقيني العراقيني /دورة الثقافة شهادة مشاركة من

الدراسات  عاملؤمتر الدويل الراب يف رقة حبثو ب للمشاركة اإلنسانيةشهادة تقديرية من جامعة 
 ةع األمقودورها يف تطوير وا اإلسالمية

 2017/ أكتوبر/21-22

نغريلد/ شا يف املقامة (املهين التميز) دورة يف للمشاركة اخلريية افر  مؤسسة من تقديرية شهادة
 ايماليز 

26/3/2016 

 1/5/2016 دورة يف للمشاركة اخلريية راف مؤسسة من تقديرية شهادة



3 

 

(The art of leadership and social influence)  
 ماليزاي انغريلد/امة يف شقامل

 - 12/10/2015 من بغداد جامعة /املستمر والتعليم التطوير مركز يف الرتبوي التأهيل دورة يف مشاركة شهادة
29/10/2015 

 - 12/10/2015 من بغداد جامعة /املستمر والتعليم التطوير مركز يف العربية اللغة دورة يف مشاركة شهادة
29/10/2015 

  دورة من املؤسسة العاملية للتعليم يفمشاركة شهادة 
(Impact of predatory publishing on research quality) 

2/11/2016 

 كوالملبور /ماليزاي/اريد يف دورة شهادة مشاركة من مؤسسة 
(Professionalism in the process of managing scientific 

research from writing to publishing) 

22/10/2017 

 اللييب بعوان  األكادمييالنادي ورشة عمل يف كة مشار شهادة 
Statistical analysis using spps 

3-4/ 4/2018 

 بعنوان  يةاملاليز  امعة مالايج/ اإلسالمية األكادمييةيف مشاركة ورشة عمل  شهادة
(Workshop on research methodology and publication) 

26-27/2/2018 

 للمشاركة يف يف علوم وتكنلوجيا اهلندسة  التعاونيةاملؤسسة من  شكر وتقديرشهادة 
2018 medical devices cluster bootcamp 

9-12/8/2018 

 Th e art ofيف ورشة عمل بعنوان ثقافية العراقية للمشاركة شهادة مشاركة من امللحقية ال
writing publishable high-impact research manuscript  

2019/1/26  

 اإلسالمية بعنوانالدراسات  أكادمييةمالاي  يف جامعة أقيمت عملة ة يف ورششهادة مشارك
writing a literature review  

16/ July /2019  

 how to write research paper titles  18/4/2020شهادة مشاركة من اجلامعة العراقية /
 العلمي للتدريب املتقدم والدراسات  من املعهدشهادة مشاركة 

Establishment of peer-reviewed academic scientific 
journals and the arts and skills of managing and 

developing them  

27/4/2019 

 thesis documentationشهادة مشاركة من اندي الطالب احلضارم /ماليزاي /
based on ISI WOS publication  

20- 21/4/2019 

 2/3/2019 مي للتدريب املتقدم والدراسات /اكتشاف الذات وبناء املستقبل شهادة مشاركة / املعهد العل
 األداينالتقارب بني يف من جامعة مالاي و برانمج زمالء العامل  مشرتكةمشاركة ادة شه

(youth dialogue:to live and to learn together 
2019 

 الثقايف يف كوالملبور للمشاركة يف  السفارة العراقية / دائرة امللحق ة حضور منشهاد
(skills of writing publishable high impact research manuscript ) 

29/4/2020  
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 : الشهادات العلمية بعاً اس

 التاريخ ؤسسة امل هادة نوع الش
 2008 نينوى / واألنرتنتمجعية احلدابء للحاسوب   واألنرتنتسوب احلاشهادة كفاءة 

 6/4/2017 شاري لنظم املعلومات املكتب االستاد/ بغدعة جام شهادة كفاءة قيادة احلاسوب 
/ وحدة احلاسبة  اآلدابكلية   دجامعة بغدا  اإلنكليزيةاللغة فاءة كشهادة  

  لكرتونيةاإل
13/4/2017 

 beginner) اإلنكليزيةشهادة اللغة 
levels) 

ELS language centers  27/5/2016  

  British council  23/10-16/11/2017 ة اإلنكليزيدورة اللغة  شهادة
 TOEFL/PBT ETS  7/1/2017ة شهاد

 
 واملهنية  اإلنسانيةت املنظماالنقاابت عضوية : اثمناً 
 رقم اهلوية  اتريخ االنتماء  ة ماملنظ

 45731 29/9/2010-22/10/2008من  نقابة احملامني 
 24894 14/6/2016 -14/6/2015 احتاد احلقوقيني العراقيني 

   نينوى فرع /راقيةالع والشباب الطلبة ربطة يف عضو
 4331 1/1/2017- 1/1/2016 ني سني اجلامعييرابطة التدر 

  2007  األنسانقوق حل اإلسالمية املنظمة
   2008لغاية  2007من  (اجلامعة  كلية احلدابءمجعية صناع احلياة )رئيس اجلمعية يف

 
 

 تية ة الذاخمتصر السري 
 ولدي جمموعة من القرارات  ناايتواجل والبداءة الشخصية األحوال يف دعاوى عدة يف ووكلت احملاماة جمال يف عملت

 ةلعراقيائية الصادرة من احملاكم اقضال
 ت لصاحل وحصلت على جمموعة من القرارا املوصل سد يف السياحية املدينة كةلشر  راقيةالع احملاكم لدى قانوين وممثل مشاور

 الشركة 
 والكفاالت العقود شعبة يف العمل تيوتول 2010/  9/  29 اتريخ من القانونية الشؤون قسم /بغداد جامعة يف عملت 

 احلقوق وشعبة القانوينالرأي  بيان بةشعو 
 لت على وحص 1/1/2016لغاية  1/1/2015ة من لعراقية / جملس شورى الدولممثل رئيس جامعة بغداد يف وزارة العدل ا

 جمموعة من القرارات لصاحل اجلامعة
 2017 ولغاية 2016 من للفرتةزراعة لا كلية/   بغداد جامعة يف األنسان حقوق ملادة رحماض 
 خمتلفة  إدارية مواضيع يفقيقية تدوفرق العمل واللجان ال اإلداري جلنة يف التحقيق 85 من أكثر وعضوية رائسة وليتت 


