السيرة الذاتية
أوال -المعلومات الشخصية:
االسم  :سعد خلٌفة العبار.
تارٌخ المٌالد  .71 :فبراٌر7691 .م.
مكان المٌالد  :الرجمة – لٌبٌا.
الحالة االجتماعٌة  :متزوج ( 4أبناء).
تارٌخ التعٌٌن بالدولة 96 :أكتوبر 7691م.
تارٌخ التعٌٌن معٌدا بالجامعةٌ 91 :ناٌر 7661م.
تارٌخ التعٌٌن عضو هٌئة تدرٌسٌ 94 :ولٌو 7669م.
الدرجة العلمٌة :أستاذ مشارك
E MAIL : saadkhhh@yahoo.fr
ثانيا -المؤهالت العلمية:
 دكتوراه بمرتبة الشرف مع تهنئة لجنة المناقشة فً القانون الخاص والفقه المقارن 1999 -م –من كلٌة الحقوق -جامعة بارٌس الثانٌة -فرنسا.
 ماجستٌر شرٌعة وقانون 7669-م – من كلٌة الحقوق -جامعة بنغازي. لٌسانس قانون7669 -م – من كلٌة الحقوق -جامعة بنغازي. دبلوم تربوي7691 -م -من معهد معلمً سلوق.ثالثا -اللغات التي يجيدها:
الفرنسٌة محادثة وكتابة.
رابعا -الوظائف والمهام السابقة والحالية:
 التدرٌس بكلٌات الحقوق فً جامعتً بنغازي ودرنة وبأقسام القانون فً اجدابٌا والمرجواألبٌار والكفرة ،وكلٌتً التربٌة ببنغازي وقمٌنس.
 التدرٌس بأكادٌمٌة الدراسات والعلٌا ببنغازي. مستشار قانونً بشركة البرٌقة لتسوٌق النفط. رئٌس قسم القانون بأكادٌمٌة الدراسات العلٌا – بنغازي. منسق قسم القانون بكلٌة العلوم واآلداب –األبٌار. رئٌس فرع الجامعة المفتوحة -بنغازي. مدٌر إدارة أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة بنغازي. -عضو عن كلٌة الحقوق بلجنة شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة بنغازي.

 عضو هٌئة الدعم والمشورة. عضو مؤسس بصندوق الدعم واإلغاثة. عضو مؤسس بهٌئة الخبراء والمختصٌن اللٌبٌٌن. عضو هٌئة المراقبة بشركة اإلنماء لالستثمارات المالٌة القابضة. عضو هٌئة المراقبة بالشركة المتحدة للطٌران. عضو مؤسس بالمنظمة اللٌبٌة للشفافٌة. وكٌل كلٌة الحقوق -جامعة بنغازي. رئٌس نقابة أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الحقوق بجامعة بنغازي. رئٌس اللجنة القانونٌة لنقابة أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة بنغازي. مدٌر مكتب الدراسات العلٌا بكلٌة الحقوق -جامعة بنغازي.خامسا-اإلنتاج العلمي :
 -1الكتب :
 ضمان عٌوب المبٌع فً ضوء مقاصد الشرٌعة (دراسة فقهٌة مقارنة) منشورات جامعة بنغازيالطبعة األولى سنة 7666م. المدخل لدراسة الفقه اإلسالمً -دار الفتح للطباعة والنشر اإلسكندرٌة -الطبعة األولى سنة1996م.
 األحوال الشخصٌة فً القانون اللٌبً (الجزء األول -الزواج) (باالشتراك مع د سلٌمانالجروشً) دار الفتح للطباعة والنشر اإلسكندرٌة -الطبعة األولى سنة 1996م.
 األحوال الشخصٌة فً القانون اللٌبً (الجزء الثانً -الفرقة بٌن الزوجٌن وحقوق األوالد)(باالشتراك مع د سلٌمان الجروشً) دار الفتح للطباعة والنشر اإلسكندرٌة -الطبعة األولى سنة
1979م.
 األحوال الشخصٌة فً القانون اللٌبً (باالشتراك مع د سلٌمان الجروشً) دار الفتح للطباعةوالنشر اإلسكندرٌة -الطبعة الثانٌة سنة 1979م.
 أحكام تشرٌعات الحدود (باالشتراك مع األستاذ رافع الفاخري) منشورات دار الساقٌة بنغازي-الطبعة األولى سنة 1999م.
 -2البحوث المنشورة :
 التكٌٌف الفقهً للدٌة -منشور بمجلة البحوث القانونٌة -قسم العلوم القانونٌة -جامعة المرج -العدداألول 1991م.

 مبدأ الرحمة فً اإلسالم وأثره على األحكام الفقهٌة للحرب -مجلة الوصٌةٌ -صدرها المنتدىاإلسالمً للقانون الدولً اإلنسانً بالدوحة بقطر -العدد الثالث -السنة الثانٌة1996 -م.
 الدراسات المقارنة بٌن الفقه اإلسالمً والقوانٌن الفرنسٌة (األهمٌة والمنهج) بحث منشوربالفرنسٌة بمجلة الباحث الصادرة عن كلٌة إعداد المعلمٌن بودان -جامعة سرت -العدد السابع
السنة السابعة 1996 -1999م.
 أساس العقوبة المخففة لقتل الولٌد صٌانة للعرض -مجلة دراسات قانونٌة تصدرها كلٌة الحقوقبجامعة بنغازي -العدد  79الصادر فً أكتوبر 1996م.
 أخالقٌات الحرب فً اإلسالم -مجلة البالغ -تصدر عن جمعٌة مسالتة األهلٌة لتحفٌظ القرآنالكرٌم وتدرٌس علومه -العدد الرابع1979 -م.
 حماٌة المدنٌٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً -مجلة الوصٌةٌ -صدرها المنتدياإلسالمً للقانون الدولً اإلنسانً بالدوحة بقطر -العدد السادس -السنة الرابعة1977 -م.
 الخدع الحربٌة -مجلة الوصٌةٌ -صدرها المنتدي اإلسالمً للقانون الدولً اإلنسانً بالدوحةبقطر -العدد الثامن -السنة الخامسة1971 -م.
 أحكام التسول فقها وقانونا -مجلة البحوث القانونٌة تصدر عن كلٌة القانون بجامعة مصراتة-العدد األول -السنة الثالثة1971 -م.
 -3البحوث غير المنشورة :
 القانون رقم  71لسنة 7661م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة فً المٌزان مقدم خالل الٌومالدراسً الذي نظمته كلٌة الحقوق بجامعة بنغازي ٌوم  71مارس 7661م.
 التعارض بٌن النصوص (دراسة فً ضوء القانون رقم  79لسنة 7694م بشأن األحكامالخاصة بالزواج والطالق وآثارهما) مقدم إلى الندوة العلمٌة حول اإلشكالٌات النظرٌة والعلمٌة
للقانون رقم  79لسنة 7694م بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما والتً نظمتها
كلٌة العلوم الشرعٌة بالجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة خالل ٌومً  19 -16أبرٌل 1996م.
 أخالقٌات الحروب فً الفقه اإلسالمً بحث مقدم للندوة الفكرٌة حول حماٌة ضحاٌا النزاعاتالمسلحة بٌن القانون الدولً والفقه اإلسالمً والمنعقدة ببنغازي ٌوم  79مارس 1996م والتً
أقامتها كلٌة الحقوق بجامعة بنغازي بالتعاون مع جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً واللجنة الدولٌة
للصلٌب األحمر.
 البٌئة من منظور إسالمً بحث مقدم إلى الندوة العلمٌة األولى حول البٌئة والقانون والتً نظمتهاببنغازي الجمعٌة اللٌبٌة ألصدقاء البٌئة ٌوم ٌ 71ولٌو 1996م.

 المرابحة كبدٌل شرعً للفوائد المصرفٌة بحث مقدم إلى ندوة القروض المصرفٌة والتً نظمتهاكلٌة القانون بجامعة طرابلس ٌوم  91أبرٌل 1979م.
 حماٌة المدنٌٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً اإلنسانً بحث مقدم إلى الندوة العلمٌةحول القانون الدولً اإلنسانً ...رؤٌة إسالمٌة -المنعقدة فً طهران أٌام  1-1-7ماٌو 1979م.
 أخالقٌات الحروب فً الفقه اإلسالمً وأثرها على األحكام الفقهٌة بحث مقدم للمنتدى الفكريالمغاربً األول للفقه اإلسالمً والقانون الدولً اإلنسانً فً موضوع حفظ الكرامة اإلنسانٌة
أثناء النزاعات المسلحة فً الفقه اإلسالمً والقانون الدولً المعاصر والذي أقامته جامعة
القروٌٌن بالتعاون مع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أٌام  16 -19 -11ابرٌل 1996م.
 التأمٌن من منظور إسالمً بحث مقدم للمؤتمر العلمً حول سوق التأمٌن فً لٌبٌا –الواقعوامكانٌات التطوٌر -والذي أقامه ببنغازي مركز بحوث العلوم االقتصادٌة بالمجلس الوطنً
للتطوٌر االقتصادي ٌومً  19-16دٌسمبر 1979م.
 حقوق المدنٌٌن زمن الحرب بحث مقدم للندوة العلمٌة التً أقامها صندوق الدعم واإلغاثةبالتعاون مع جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً فً بنغازي ٌوم  17مارس 1971م تحت عنوان
حماٌة ضحاٌا الحرب.
 الضوابط الشرعٌة للحمالت الدعائٌة لالنتخابات ورقة ألقٌت فً مؤتمر التواصل للشباب والذيعقدته منظمة بكرة للشباب فً بنغازي خالل المدة من  96إلى  71مارس 1971م.
 مكانة الشرٌعة بٌن نصوص الدستور "اشكالٌات المصطلح والتطبٌق" بحث مقدم للملتقى الثامنلألٌام المغاربٌة والذي عقد ببنغازي خالل ٌومً  16-19أبرٌل 1971م برعاٌة كلٌة الحقوق
بجامعة بنغازي ومركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي ومؤسسة هانس زاٌدل األلمانٌة.
 الطبٌعة القانونٌة والفقهٌة ألفعال مقاتلً القذافً ورقة ألقٌت فً المؤتمر الوطنً لحقوق اإلنسانالمنعقد فً مدٌنة البٌضاء أٌام  19-19ماٌو 1971م حول انتهاكات حقوق اإلنسان فً ضوء
قرار مجلس األمن رقم .1961
سادسا الملتقيات العلمية :
 الٌوم الدراسً حول تشرٌعات الحدود والذي نظمته كلٌة الحقوق بجامعة بنغازي ٌوم  71مارس7661م.
 الندوة العلمٌة حول اإلشكالٌات النظرٌة والعلمٌة للقانون رقم  79لسنة 7694م بشأن األحكامالخاصة بالزواج والطالق وآثارهما والتً نظمتها كلٌة العلوم الشرعٌة بالجامعة األسمرٌة للعلوم
اإلسالمٌة خالل ٌومً  19 -16أبرٌل 1996م.

 الندوة العلمٌة األولى حول البٌئة والقانون تحت شعار "البٌئة وعً وأخالق" والتً نظمتهاببنغازي الجمعٌة اللٌبٌة ألصدقاء البٌئة ٌوم ٌ 71ولٌو 1996م.
 الندوة العلمٌة المغاربٌة حول القانون الدولً اإلنسانً والعالم اإلسالمً والتً نظمها المعهدالعالً ألصول الدٌن بتونس -جامعة الزٌتونة والمندوبٌة اإلقلٌمٌة للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
بتونس وكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة بجامعة المنار بتونس خالل أٌام  79-71-74أبرٌل
1979م.
 المؤتمر العلمً المغاربً حول المعلوماتٌة والقانون والذي نظم تحت شعار نحو قانون مغاربًنموذجً للمعلوماتٌة بأكادٌمٌة الدراسات العلٌا بطرابلس – لٌبٌا ٌومً  16-19أكتوبر 1996م.
 الندوة الفكرٌة حول ضحاٌا النزاعات المسلحة بٌن القانون الدولً اإلنسانً والفقه اإلسالمًوالمنعقدة ببنغازي ٌوم  79مارس 1996م والتً أقامتها كلٌة الحقوق بجامعة بنغازي بالتعاون
مع جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر.
 الندوة العلمٌة حول اإلشكالٌات النظرٌة والعلمٌة للقانون رقم  79لسنة 7694م بشأن األحكامالخاصة بالزواج والطالق وآثارهما والتً نظمتها بمسالته كلٌة العلوم الشرعٌة بالجامعة
األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة خالل ٌومً  19 -16أبرٌل 1996م.
 المنتدى الفكري المغاربً األول للفقه اإلسالمً والقانون الدولً اإلنسانً فً موضوع حفظالكرامة اإلنسانٌة أثناء النزاعات المسلحة فً الفقه اإلسالمً والقانون الدولً المعاصر والذي
أقامته جامعة القروٌٌن بالتعاون مع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أٌام  16 -19 -11ابرٌل
1996م.
 الندوة العلمٌة حول القانون الدولً اإلنسانً  ...رؤٌة إسالمٌة  -المنعقدة فً طهران أٌام 1-1-7ماٌو 1979م.
 ندوة القروض المصرفٌة والتً نظمها قسم الشرٌعة اإلسالمٌة بكلٌة القانون بجامعة طرابلس ٌوم 91أبرٌل 1979م.
 ندوة مشروع قانون العقوبات الجدٌد فً المٌزان والتً نظمت بكلٌة اآلداب ٌوم ٌ 71ناٌر1996م تحت إشراف كلٌة الحقوق بجامعة بنغازي.
 ندوة اإلشكالٌات الشرعٌة والقانونٌة التً تثٌرها حوادث القتل بمركبة آلٌة والتً نظمتها كلٌةالحقوق بجامعة بنغازي ٌوم  11ابرٌل 1996م.
 الندوة الفكرٌة حول حماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة بٌن القانون الدولً اإلنسانً والفقهاإلسالمً والمنعقدة بطرابلس ٌوم ٌ 71ونٌو 1979م والتً نظمتها أكادٌمٌة الدراسات العلٌا
بالتعاون مع جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر.

 المؤتمر العلمً حول سوق التأمٌن فً لٌبٌا "الواقع وامكانٌات التطوٌر" والذي أقامه ببنغازيمركز بحوث العلوم االقتصادٌة بالمجلس الوطنً للتطوٌر االقتصادي ٌومً  19-16دٌسمبر
1979م.
 الندوة العلمٌة التً أقامها صندوق الدعم واإلغاثة بالتعاون مع جمعٌة الهالل األحمر اللٌبً فًبنغازي ٌوم  17مارس 1971م تحت عنوان حماٌة ضحاٌا الحروب.
 الملتقى الثامن لألٌام المغاربٌة والذي عقد ببنغازي ٌومً  16-19أبرٌل برعاٌة كلٌة الحقوقبجامعة بنغازي ومركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي ومؤسسة هانس زاٌدل األلمانٌة.
 الدورة التدرٌبٌة األولى للرفع من قدرات العاملٌن بالحرس الجامعً والتً عقدت أٌام 79-6-9أكتوبر 1971م بكلٌة الحقوق بجامعة بنغازي.
 مؤتمر االستحقاقات القانونٌة للتحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً لٌبٌا والذي عقدفً الفترة من  79إلى  71نوفمبر 1971م بمركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي.
 الدورة التدرٌبٌة الثانٌة للرفع من قدرات العاملٌن بالحرس الجامعً والتً عقدت بمركز البحوثواالستشارات بجامعة بنغازي خالل الفترة من  74إلى ٌ 71ناٌر 1971م.
 الندوة التً نظمتها المنظمة اللٌبٌة للقضاة حول مكانة الشرٌعة اإلسالمٌة فً الدستور ٌوم 76ٌناٌر 1971م بمركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي.
-

الدستور استحقاق وطنً -ندوة حوارٌة نظمتها مؤسسة اتحاد ثوار لٌبٌا (آثال) ببنغازي ٌوم 19
فبراٌر 1971م.

 ورشة عمل حول الدستور نظمتها مؤسسات المجتمع المدنً بجالو أٌام  19-19فبراٌر1971م.
 الدورة التدرٌبٌة الثالثة للمستجدٌن من أفراد الحرس الجامعً والتً عقدت خالل الفترة من 91مارس إلى  74أبرٌل 1971م بكلٌة الحقوق بجامعة بنغازي.
 المركزٌة الدولة استقرار سٌاسً واستحقاق دستوري -ندوة أشرف على تنظٌمها مؤسسة اتحادثوار لٌبٌا (آثال) بطرابلس ٌوم  71أبرٌل 1971م.
 المؤتمر الوطنً لحقوق اإلنسان المنعقد بالبٌضاء أٌام  19-19ماٌو 1971م حول انتهاكاتحقوق اإلنسان فً ضوء قرار مجلس األمن رقم .1961

