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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 

 

        د.هادي نعيم خلف سعد المالكي:     ـم ـــــــــاالســ

    1972بغداد /  : تاريخ الميـالد محل و

 متزوج الحالة الزوجية :

   4 :  دد األوالدــعـــ

  القانون:     صــالتـخـص

        التخصص الدقيق: القانون الدولي

 عضو هيئة تدريس:        ةالوظيف

  2006/  1/ 17تاريخ التعيين أول مرة:   

 أستاذ     الدرجة العلمية :  

  2015/  9/  1الترقية :  تاريخ  

            معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا –كلية القانون  –جامعة بغداد :     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

      dr.hadialmaliki@yahoo.com: كترونيااللالبريد 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1994 الحقوق النهرين

 1997 القانون بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2000 القانون بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 
 

 

 الصو

 رة 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 مدرس مساعد: / كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الشريعة 1

 

 

 قسم الشريعة

آذار/ مارس  – 1999تشرين األول / أكتوبر  جامعة بغداد

 2001آذار/ مارس -2000 العراق/  ةامعكلية اليرموك الج مدرس/  قسم القانون 2 2000

 2002آب / أغسطس   -2001آذار/ مارس  جامعة الجفرة / ليبيا ان / قسم القانونمدرس/ كلية القانون والمحاسبة في ود   3

 2004آب / أغسطس  – 2002أيلول /سبتمبر  جامعة بني وليد / بني وليد / ليبيا مدرس / قسم القانون 4

 2005آب/ أغسطس ـ  2004أيلول / سبتمبر  جامعة بني وليد / بني وليد / ليبيا مدرس / قسم االقتصاد والعلوم السياسية 5

كانون الثاني/ يناير  – 2006كانون الثاني/ يناير  جامعة بغداد مدرس / كلية القانون 6

2009 
 2015 رأيلول/سبتمب 1_    2009كانون الثاني / يناير  جامعة بغداد القانونكلية أستاذ مساعد/   7

 مستمر – 2015 رأيلول/سبتمب 1 جامعة بغداد كلية القانونأستاذ /   8

  

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2007الثاني/ ديسمبر _ كانون  2007آب / أغسطس  جامعة جعفر اإلمام الصادق )ع( األهلية السياسةرئيس قسم القانون / كلية القانون و  1

 2009حزيران/ يونيو  -2007كانون الثاني/ ديسمبر  جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع ( األهلية عميد كلية القانون  2

جامعة بغداد  – كلية القانون رئيس قسم القانون الدولي 3

 بغداد

21 /10/ 2012- 22/11/2015 

 معاون العميد 4

 العلياللشؤون العلمية والدراسات 

 مستمر - 14/8/2017 جامعة بغداد –كلية القانون 
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 2000 -1999 المدخل لدراسة القانون جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الشريعة  1

الجفرة/ / الجفرة/ جامعة والمحاسبة القانون كلية 2
 ليبيا

 2002 - 2000 القانون الدولي العام

كلية القانون والمحاسبة/ جامعة الجفرة/ الجفرة/  3
 ليبيا

 2002 - 2000 المنظمات الدولية

 2005 - 2002 القانون الدولي العام قسم القانون/ جامعة بني وليد / بني وليد / ليبيا 4

 2004 -2003 القانون الدولي اإلنساني قسم القانون/ جامعة بني وليد / بني وليد / ليبيا 5

 2009 - 2006 حقوق اإلنسان جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي  6

 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون العام  7
القانون الدستوري واإلداري باللغة 

 االنكليزية
2006 - 2009 

 2010 - 2008 القانون الدولي باللغة االنكليزية جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي  8

جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع(  -كلية القانون  9
 األهلية

 2009 - 2006 القانون الدستوري

 2010 -2008 المنظمات الدولية جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  10

 مستمر -2011 القانون الدولي العام جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  11

 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  12
العليا/ الدراسات  -المنظمات الدولية 

 الماجستير
2011 - 2013 

13 
 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم 

 ميثاق األمم المتحدة باللغة االنكليزية
 ماجستيرالالدراسات العليا/  - 

2011 - 2013 

14 
 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الجنائي قسم 

 الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
 2014 - 2013 الدراسات العليا / الماجستير –باالنكليزية 

جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع(  -كلية القانون  15
 األهلية

 مستمر – 2013 القانون الدولي اإلنساني

كلية  –القانون العام قسم القانون الجنائي / و قسم  16
 جامعة بغداد –القانون 

الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان باالنكليزية 
 الدراسات العليا / الماجستير –

2014- 2015 

كلية  –القانون العام قسم القانون الجنائي / و قسم  17
 جامعة بغداد –القانون 

  باإلنكليزيةالمدخل لدراسة القانون 
 الدراسات العليا / الماجستير –

 مستمر -2015

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  
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 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

دور القانون الدولي في مكافحة  1

 الفساد

 –/ كلية القانون ماجستير/ القانون الدولي

 بغداد جامعة

2013 

تنظيم أوضاع المهاجرين في ظل القانون  2

 الدولي

 –ماجستير/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 بغداد جامعة

2013 

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر  3
 في حماية النساء واألطفال

 –ماجستير/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 بغداد جامعة

2013 

4 
 العرفية ةالدوليالقواعد  تكوين

/ كلية الحقوق/ جامعة دكتوراه/ القسم العام

 النهرين

2013 

5 
 الدوليقاعدة اإلغالق في القانون 

 –ماجستير/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 بغداد جامعة

2014 

 ةاألسلحمدى مشروعية استخدام  6
 النووية في القانون الدولي

 –ماجستير/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 بغداد جامعة

2014 

 
الحماية القانونية للحد من التجاوز  7

 على المرافق البلدية

جامعة  –دبلوم عالي/ كلية اإلدارة واالقتصاد 

 بغداد

2017 

8 
 المسؤولية الدولية عن دعم اإلرهاب

 2017 للدراسات العليا معهد العلمين -ماجستير 

القيمة القانونية للنظام األساسي  9
للمحكمة الجنائية الدولية تجاه الدول 

 غير األطراف

 2017 للدراسات العليا معهد العلمين -ماجستير 

 اإلقليمية الحماية القضائية الدولية  10
 لحقوق اإلنسان

 2017 للدراسات العليا معهد العلمين -ماجستير 

الهدف العسكري في القانون الدولي  11
 اإلنساني

 2017 للدراسات العليا معهد العلمين -ماجستير 

 تسليم المجرمين في القانون الدولي  12
  والقانون العراقي

 2017 كلية اإلمام الكاظم )ع( اإلسالمية -ماجستير 

القيود الدستورية على اختصاص  13
 مجلس النواب في تشريع القوانين

 2017 كلية اإلمام الكاظم )ع( اإلسالمية -ماجستير 

اختصاصات رئيس الجمهورية ذات  14
العالقة بالسلطتين التشريعية والقضائية 

 في العراق

 2017 اإلمام الكاظم )ع( اإلسالميةكلية  - ماجستير
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في القانون  ةحماية األماكن الديني 15
 الدولي اإلنساني

 2017 معهد العلمين للدراسات العليا -ماجستير 

  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

  25الدورة الدبلوماسية رقم  1
 في وزارة الخارجية العراقية

 العراق / بغداد  2006
وزارة الخارجية 

 العراقية
  

 مشارك

 مشارك تونس 2008 دورة القانون الدولي اإلنساني 2

3 
 العراق / أربيل 2009 دورة القانون الدولي اإلنساني

 مشارك

4 
 لبنان/ بيروت 2011 دورة حقوق اإلنسان 

 مشارك

5 
 2012  ندوة االحتباس الحراري في القانون الدولي

جامعة  -كلية القانون
 بغداد

 محاضر

6 
 2012 حماية المدنيين في القانون الدولي اإلنسانيندوة 

جامعة  -كلية القانون
 بغداد

 مشارك

7 
 2012 المؤتمر العلمي لقسم القانون الدولي 

جامعة  -كلية القانون
 بغداد

 مشارك

8 
 2012 ندوة حماية أنهار العراق الدولية 

جامعة  –كلية القانون 
 بغداد 

 محاضر

ندوة حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  9
 المسلحة

2013 
جامعة  –كلية القانون 
 بغداد

 محاضر

10 
 2013 اإلرهاب ةالجهود الدولية واإلقليمية في مكافح

جامعة  –كلية القانون 
 بغداد

 محاضر

11  
 2013 ندوة حقوق اإلنسان السياسية

جامعة  –كلية القانون 
 بغداد

 محاضر

12 
 إيران 2015 مؤتمر الفقه والقانون المقارن 

 مشارك

 المؤتمر العلمي لقسم القانون الدولي 13
 جامعة بغداد -في كلية القانون

 العراق/ بغداد 2016
 حاضرم

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية الكليةداخل 

ماجستير في  لرسائل التقييم العلمي
 8عدد القانون الدولي 

 

 في  ماجستير في القانون الدوليال مناقشة رسائل
 3عدد  الجامعة المستنصرية –كلية القانون 

 
التقييم العلمي للعديد من بحوث الترقية أو 

 النشر ألغراض 

فتي القتانون التدولي فتي  رماجستتيال مناقشة رسائل
  1عدد جامعة البصرة  -كلية القانون 

رئيس لجنة ميناء مبارك في قسم القانون 
 الدولي

 جامعة بغداد –في كلية القانون 

ماجستتير فتي القتانون التدولي فتي ال ئلامناقشة رس
 4عدد  بابلجامعة  -كلية القانون 

تقرير عن ميناء مبارك في ضوء أحكام القانون 
 الدولي
 2012سنة 

 

ماجستتير فتي القتانون التدولي فتي ال ئلمناقشة رسا
 1عدد  النهرينجامعة  -كلية القانون 

 جامعة بغداد لمسابقة –مدرب فريق كلية القانون 
فليب سي. جسوب للمحكمة االفتراضية للقانون 

حيث فاز فريق  2012الدولي التي جرت في اربيل 
 الكلية بالمرتبة األولى

فا  ويحاة لدناانال لدعام اة  1أطاايح  لداتورايلع داتت مناقشة 
 لدمسرنصيحة -

 جامعة بغداد لمسابقة –مدرب فريق كلية القانون 
فليب سي. جسوب للمحكمة االفتراضية للقانون 

حيث فاز فريق  2013الدولي التي جرت في اربيل 
 الكلية بالمرتبة األولى

إداااتلت رنيحاااي دااال رطااااي ممايساااة لد ااايل   ادنسااا ة ديناااانال 
 ادر اااال ماا    2008 – 2002لدااتاد  لسنسااان  ديساانال  

 لديعنة لدتادحة ديصيحب لألحمي

  عضو اللجنة العلمية المركزية في الكلية

عضو اللجنة العلمية في قسم القانون الدولي في 
 الكلية

 

  الدولي رئيس اللجنة العلمية في قسم القانون

عضو هيئة تحرير مجلة العلوم القانونية التي تصدر 
 عن الكلية

 

  رئيس لجنة حقوق اإلنسان في الكلية

عضو لجنة حقوق اإلنسان في جامعة 
 بغداد

 

  9مناقشة رسائل الماجستير عدد 
 

  4مناقشة أطاريح الدكتوراه عدد 

 جامعة بغداد لمسابقة –مدرب فريق كلية القانون 
سي. جسوب للمحكمة االفتراضية للقانون  فليب

حيث فاز فريق  2014الدولي التي جرت في اربيل 
 ثانيةالكلية بالمرتبة ال
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مقرر اللجنة الوزارية لتطوير المعارف اإلنسانية/ 
 مناهج علوم القانون

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 الطبيعة شبه الملزمة للقانون الدولي المعاصر 1
 معية لد يام لدنانانحة رصتيها
  ويحة لدنانال عام ة  غتلت

 

2008 

 خالفة الدول في الديون: حالة الدول المستقلة حديثا 2
 معية لدنانال لدمنايل رصتيها
 عم حة لدنانال لدمنايل / لد يل 

2008 

 الوضع القانون الدولي ألقسام رعاية المصالح 3
 معية لدمسرنصيحة ديتيلسا 
 لد ي حة الدتادحة / لد يل 

2008 

 خالفة الدول في الديون 4
 لدحنا ويحة معية 

 رصتيها ويحة لدحنا  عام ة لدنهيحل
2009 

مبدأ الملوث يدفع في إطار المسؤولية الدولية عن تلويث  5
 البيئة

 لدنانانحة رصتيهامعية لد يام 
 ويحة لدنانال عام ة  غتلت / لد يل 

2013 

 تكوين القواعد الدولية العرفية 6
 لدحنا  رصتيهامعية 
 لدعام ة لدمسرنصيحة –ويحة لدنانال 

2014 

 معية لد يام لدنانانحة رصتيها اإلنساني في القانون الدوليأحكام الشارة الُممِيزة  7
 لد يل ويحة لدنانال عام ة  غتلت / 

2014 

موقف األمم المتحدة من مدى مشروعية استخدام  8
 النووية أو التهديد بها ةاألسلح

 لدحنا  رصتيهامعية 
 لدعام ة لدمسرنصيحة –ويحة لدنانال 

2015 

 الهدف العسكري في القانون الدولي اإلنساني 9
 معية لد يام لدنانانحة رصتيها

 ويحة لدنانال عام ة  غتلت / لد يل 
2014 

 لدحنا ويحة معية  دور المعاهدات في تكوين العرف الدولي 10
 رصتيها ويحة لدحنا  عام ة لدنهيحل

2015 
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 الركن الدولي للجريمة الدولية 11
 لدحنا ويحة معية 

 رصتيها ويحة لدحنا  عام ة لدنهيحل
2015 

مدى مشروعية استخدام الطائرات من دون طيار في  12
 اإلنسانيإطار القانون الدولي 

 معية لد يام لدنانانحة رصتيها
 ويحة لدنانال عام ة  غتلت / لد يل 

2015 

 في القانون الدولي Estoppelقاعدة االغالق  13
معية يسادة لدحنا ، رصتي دل ويحة 

 عام ة وي الء –لدنانال
 2015، 3لدسنة لدسا  ة، ع  

2015 

 أساليب القتال في القانون الدولي اإلنساني 14
لدمعية لألواتحمحة دي حث لدنانان  رصتيها 

 ويحة لدحنا  الد يام لدسحاسحة
 عام ة د ت لديحمال محية/ عاحة/ لدعزلئي

2017 

النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزاعات المسلحة  15
 الدولية

 معية لد يام لدنانانحة رصتيها
 ويحة لدنانال عام ة  غتلت / لد يل 

2017 

 أدمال لدمؤرمي لدثان  ديفنه الدنانال في تكوين قواعد القانون الدولي اإلنساني األخالقدور  16
 2015 قم، إحيلل

2017 

 معية لد يام لدنانانحة رصتيها الوضع القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر 17
 ويحة لدنانال عام ة  غتلت / لد يل 

2017 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ( عضو                   2006 -1994نقابة المحامين )العراقية( )  -1
 مستمر ( عضو -1994اتحاد الحقوقيين العراقيين ) -2          
 (مستمر – 2007 روالباحثين العراقيين ) أيلول/ سبتمب نرئيس جمعية األكاديميي -3         
 مستمر ( عضو -2014جمعية دراسات القانون الدولي ) مصر( )  -4         
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 شهادات التقدير.و الجوائز ، كتب الشكرعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2002 كلية القانون والمحاسبة / ودان/ليبيا شهادة تقدير 1

 2009 رئيس جامعة بغداد كتاب تثمين جهود 2

 2010 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير 3

 2011 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وشهادة تقدير 4

 2012 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 2012 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 2عدد  كتاب شكر وتقدير 6

 2012 البصرةجامعة  -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير 7

ب سي. جسوب زة المرتبة األولى في مسابقة فيليجائ 8
للمحكمة االفتراضية للقانون الدولي المنعقدة في اربيل/ 

 2012العراق سنة 

برنامج العدالة في متناول الجميع 

 األمريكي

2012 

ب سي. جسوب زة المرتبة األولى في مسابقة فيليجائ 9
للمحكمة االفتراضية للقانون الدولي المنعقدة في اربيل/ 

 2013 العراق سنة 

برنامج العدالة في متناول الجميع 

 األمريكي

2013 

 2013 نائب رئيس الجمهورية كتاب تثمين جهود 10

 2013 وزير حقوق اإلنسان كتاب شكر وتقدير 11

 2013 المستنصريةرئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير 12

 2015 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 3عدد  كتاب شكر وتقدير 13

 2016 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 4كتاب شكر وتقدير عدد  14

الجامعة   -عميد كلية القانون   كتاب شكر وتقدير 15

 المستنصرية

2016 

 2016 نهرينجامعة ال  -عميد كلية الحقوق   كتاب شكر وتقدير 16

 2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   كتاب شكر وتقدير 17

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 شرط الدولة األكثر رعاية 1



 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 2011 قطع العالقات الدبلوماسية 2
 ثانية منقحة ومزيدةطبعة  2011 المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان 3

 2013 المنظمات الدولية 4

 ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 5
 والئحة محكمة العدل الدولية

2015 

 2016 حقوق اإلنسان وحرياته العامة 6

   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربية / ممتاز    -أ 

   اإلنجليزية / جيد جدا     -ب 

   الفرنسية / جيد -ج           

 


