السيرة الذاتية
الاسم :إياد مطشر صيهود موحان املالكي.
التولد :العراق -ذي قار .0791-01-2/
رقم املوبايل والايميل117049118940900 :
Ayadmutshr@gmail.com

الشهادات ألاكاديمية:
 شهادة البكالوريوس في الحقوق-كلية الحقوق-جامعة النهرين-عام .0777
 شهادة املاجستير في القانون الخاص-كلية الحقوق-جامعة النهرين-
عام.2110
 شهادة الدكتوراه في القانون الخاص-الدولي الخاص-كلية الحقوق-
الجامعة إلاسالمية في لبنان.2108-

املؤلفات العلمية:
اوال :الكتب:
 مدى مشروعية التطويع العالجي للجينات الوراثية البشرية-دراسة
قانونية شرعية مقارنة-رسالة ماجستير.
 التوصيف القانوني لجنسية أالم الوطنية-دراسة قانونية مقارنة-أطروحة
دكتوراه.
 حرية الفكر في القانون الوضعي والشريعة إلاسالمية.
 أحكام الجنسية العراقية-دراسة قانونية مقارنة.
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 النظام القانوني للجنسية الوطنية-دراسة قانونية مقارنة ( 8اجزاء)
 املدخل القانوني الى دراسة الشريعة الاسالمية.
 املنهج القانوني في اصول الفقه الاسالمي املقارن.
 شرح مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري املقارن.
 شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي (دراسة قانونية شرعية
مقارنة)(.قيد الطبع)
 شرح احكام القانون الدولي الخاص العراقي واملقارن(.قيد الطبع)
 احكام الخالف في القانون الدولي الخاص.
 ابحاث مقارنة في القانون الخاص.

ثانيا :البحوث املنشورة:
 اكتساب الجنسية العراقية-دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي
النافذ رقم  20لسنة .2110
 فقد الجنسية العراقية -دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي
النافذ رقم  20لسنة .2110
 استرداد الجنسية العراقية -دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي
النافذ رقم  20لسنة .2110
 إثبات الجنسية العراقية -دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي
النافذ رقم  20لسنة .2110
 أسس العالقة بين الجنسية والشريعة إلاسالمية-دراسة قانونية شرعية
مقارنة.
 تعدد الجنسيات -دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي النافذ
رقم  20لسنة .2110
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 عقد البصمة الوراثية في الفقه إلاسالمي الجعفري-دراسة شرعية
قانونية مقارنة.
 الالتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية-دراسة قانونية شرعية مقارنة.
 حق الانتخاب-دراسة شرعية قانونية مقارنة.
 التنظيم القانوني ملجالس املحافظات في العراق.
 اثبات الجنسية العراقية الاصلية بالبصمة الوراثية.

املؤتمرات والندوات:
 مؤتمر التسامح الديني-بيروت-لبنان.2100-
 املؤتمر العلمي ملعهد الدراسات إلاستراتيجية-بيروت-لبنان.2102-
 املؤتمر العلمي ألاول والثاني والثالث ملعهد حمورايي للدراسات-بيروت-
لبنان.2108/2100 -
 مؤتمر التطوير القانوني الختصاصات مجالس املحافظات-العراق-كربالء-
.2110
 املؤتمر ألاول لضمان الجودة في جامعة ذي قار.2104-
 ندوة مناقشة تقارير الجودة لكليات جامعة ذي قار.2104-
 ندوة الجودة والتطوير-كلية العلوم-جامعة ذي قار.2104-
 ندوة مناهج البحث العلمي في رئاسة جامعة ذي قار.2104-
 ندوة سالمة اللغة العربية في املخاطبات الرسمية-رئاسة جامعة ذي قار
.2109
 ندوة البحث العلمي واخالقياته -كلية العلوم-جامعة ذي قار .2109
 ندوة حول جودة اداء اللجان الامتحانية واليات عملها-كلية التربية للعلوم
الصرفة-جامعة ذي قار .2109
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 ندوات عديدة في التثقيف الدستوري في مرحلة كتابة مسودة الدستور
العراقي النافذ لسنة .2119
 ندوات عديدة للتثقيف القانوني والشرعي ملجموعة من القوانين النافذة
ومشاريع القوانين كقانون الجنسية النافذ لسنة  2110ومشروع قانون
ألاحوال الشخصية الجعفري.
 حواريات ومحاضرات قانونية إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع منظمات
مجتمعية وحقوقية عديدة لنشر الوعي القانوني واملدني من عام 2118
والى الوقت الحاضر.

كتب الشكر والتقدير:
حصلت على مجموعة من كتب الشكر والتقدير من جهات عديدة داخل
وخارج جامعة ذي قار ,وعلى النحو الاتي:
 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي )2( :كتاب شكر.


 كتب الشكر من السيد عميد كلية القانون املحترم )09( :كتاب شكر.
كتب الشكر من السيد رئيس الجامعة املحترم )02( :كتاب شكر.

 املواد التي درسها:
 داخل كلية القانون درس العديد من املواد املنهجية ,ومنها:
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(( القانون الدولي الخاص /للدراستين الاولية والعليا -أصول الفقه
إلاسالمي املقارن -الوصية وامليراث -املدخل لدراسة القانون-املدخل
لدراسة الشريعة إلاسالمية-القانون الدستوري)).
 خارج كلية القانون ,فقد درس العديد من املواضيع املقارنة في القانون
الوضعي والفقه إلاسالمي املقارن في العديد من املؤسسات واملعاهد
املجتمعية غير الربحية.

الخبرات والكفاءات:
 شهادة كفاءة الكمبيوتر من كلية العلوم جامعة ذي قار.
 شهادة طرائق التدريس من رئاسة جامعة ذي قار.

ّ
 شهادة دورة تطوير اللغة الانكليزية من املعهد البريطاني للغات في بيروت-
لبنان.
 عضو لجنة تقييم النظراء في الجامعات العراقية.
 مقرر قسم القانون الخاص من  2117-2110ومن عام  2108والى آلان.
 أمين مجلس كلية القانون-جامعة ذي قار من .2117-2119
 مقرر قسم القانون الخاص للقترة من  2117-2110ومن عام -2108
.2109
 رئيس قسم القانون الخاص في الدراستين الصباحية واملسائية من عام
 2109والى الان.
 رئيس وعضو العديد من الوحدات واللجان العلمية وإلادارية داخل
جامعة ذي قار وكلية القانون ,ومنها:
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 اللجنة العلمية لقسم القانون الخاص -اللجنة الامتحانية -املشرف على
مكتبة كلية القانون ومجانية التعليم -لجنة املشتريات -لجنة تطوير املوارد
البشرية وتقييم الانجازات ولجنة انضباط الطلبة وغيرها.
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