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 السيرة الذاتية

 .مطشر صيهود موحان  إياداالسم: 

 . 1978-10-2ذي قار / - التولد: العراق

 009647831704657رقم الموبايل وااليميل: 

 اللقب العلمي: استاذ دكتور. 

Ayadmutshr@gmail.com  

 : األكاديميةالشهادات 

الحقوق   البكالوريوسشهادة   • الحقوق -في  النهرين-كلية  عام -جامعة 
1999. 

الخاص • القانون  في  الماجستير   الحقوق -شهادة  النهرين-كلية  - جامعة 
 .2001امع

الجامعة  -كلية الحقوق -الدولي الخاص-شهادة الدكتوراه في القانون الخاص •
 .2013-في لبنان اإلسالمية

 المؤلفات العلمية: 

 : )المنشورة(: الكتباوالا 

, تتألف من عشرة أجزاء, طباعة األثيل في القانون الدولي الخاص  موسوعة .1
 , بحسب العنوانات اآلتية:2021دار القانون المقارن, بغداد, 

 : االسس النصية للقانون الدولي الخاص.1ج ➢
 : سؤال المعرفة والمنهج في العالقات الخاصة الدولية. 2ج ➢
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 : نظرات اجتهادية في القانون الدولي الخاص.3ج ➢
 التوصيف القانوني لجنسية االم العراقية.  :4ج ➢
 : العالقات الخاصة الدولية.5ج ➢
 : دراسات استداللية في القانون الدولي الخاص.6ج ➢
 : دراسات معمقة في القانون الدولي الخاص.7ج ➢
 : الصفة الوطنية في مسارات االثبات المقارن. 8ج ➢
 : احكام الجنسية الوطنية. 9ج ➢
 . 2017لسنة  76انب العراقي رقم :مبادىء قانون اقامة االج10ج ➢

)اإلنسالة2 االصطناعي  الذكاء  لتكنولوجيا  القانوني  اآلثر  الروبوت  -.استشراف 
اإلنسانية)الجنسية مابعد  التنبؤية-المسؤولية-الشخصية-الذكي(  المنهج  -العدالة 

 . 2021, دار النهضة العربية, القاهرة, 1األمن السيبراني(, ط -التقني

ائي في الهندسة القانونية واالخالقية للطائرات الذكية بال طيار . المنطق االستقر 3
الخاصة التجارية  -)كالطائرات  العسكرية  -الطائرات  السيبراني(,  -الطائرات  األمن 

 . 2021, دار النهضة العربية, القاهرة, 1ط

منقحة  4 جديدة  )طبعة  المقارن  االسالمي  الفقه  اصول  في  القانوني  المنهج   .
 .2021دار السالم, النجف االشرف,  ومزيدة(, مكتبة

منقحة ومزيدة(,  5 جديدة  االسالمية)طبعة  الشريعة  دراسة  الى  القانوني  المدخل   .
 .2021مكتبة دار السالم, النجف االشرف, 

, دار ناس )القاهرة( ومكتبة دار 1. االبعاد القانونية والشرعية للبصمة الوراثية, ط6
 .2020السالم )النجف االشرف(, 
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القوانين7 )تنازع  الدولي  التنازع  مسائل  في  الخالف  أحكام  االختصاص  -.  تنازع 
, دار ناس )القاهرة( ومكتبة دار  1التحكيم(, ط-تنفيذ االحكام األجنبية  -القضائي

 .2020السالم )النجف االشرف(, 

, دار ناس )القاهرة( ومكتبة دار السالم  1. احكام الخالف في مسائل الجنسية, ط8
 . 2020النجف االشرف(, )

, دار ناس )القاهرة( ومكتبة 1. علم النظرية في قانون العالقات الخاصة الدولية, ط9
 .2020دار السالم )النجف االشرف(, 

, دار  1. فلسفة تنازع االختصاص التشريعي في مسائل االحوال الشخصية, ط10
 . 2020ناس )القاهرة( ومكتبة دار السالم )النجف االشرف(, 

, دار ومكتبة السنهوري, بيروت,  1, ط1. موسوعة احكام الجنسية المقارنة, ج11
2019. 

ط12 الخاص,  الدولي  القانون  اسس  بيروت,  1-4.  السنهوري,  ومكتبة  دار   ,
2019. 

. مدى مشروعية التطويع العالجي للجينات الوراثية البشرية)رسالة ماجستير(,  13
 .  2011, دار ومكتبة السنهوري, بيروت, 1ط

اإلسالمية,.  14 والشريعة  الوضعي  القانون  في  الفكر  ومكتبة 1ط  حرية  دار   ,
 . 2011السنهوري, بيروت, 

 

 ثانياا: الكتب قيد النشر: 
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فلسفة ُأطر العالقة البينية لأليتيقا)دراسة قانونية نقدية في الواقع وعالم مابعد  .1
 العلمانية(, مركز الرافدين للحوار, العراق.

الحداثة السائلة في الفكر المعرفي القانوني )دراسة في المسارات القانونية  معالم   .2
 العامة والتطبيقات العلمية(, مركز الرافدين للحوار, العراق. 

االستدالل االستقرائي لقانون المستقبل في النانو تكنولوجي) االحتواء االستقرائي   .3
الطبيعة -االثار القانونية  -التنظيم القانوني الذاتي  -االبعاد االخالقية-المعقول

للنانو االنسان-الثورية  وسالمة  الصحة  المستهلك-ضمان  البحث  -حماية 
السالح   -التمييز الطبقي  -السالم او الصراع العالمي-المسؤول في تقنيات النانو

 الملكية الفكرية(. -االرهابي
وني في صناعة القانون والتقنيات التكنولوجية )دراسة في المنهج التقني القان .4

 ظل فيزياء الكوانتم ونظرية التصميم العظيم(. 
 فلسفة القانون في عالم الحداثة ومابعد الحداثة.  .5
في   .6 استقرائية  )دراسة  المقارن  الفقه  أصول  لعلم  المعاصر  القرآني  التأسيس 

 المنهج واآلثر القانوني(. 
االنس .7 وتطويع  الُمُثل  متتالية  في  اطارية  )دراسة  القانون  االنسان  ان  هندسة 

 الُمنَتَظم(. 
تكنولوجيا التعاظم اإلنساني )رؤية فكرية اطارية في الهندسة وصناعة االنسان   .8

 القانوني(. 
 الاليقين الظرفي )درسة في المسارات الفلسفية العلمية والقانونية للزمكان(. .9

 لغة صناعة النص القانوني )دراسة في النظرية والتطبيق(.  .10
 العلمية والتصورات النظرية والعملية.  ابتكار المنهج القانوني بين االسس .11
 نظريات معاصرة في ضوء المنهج السنهوري للعالقة البينية للقانون والشريعة. .12
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التمييز .13 في  فلسفية  قانونية  )نظرات  والموت  والشخصية  - المفهوم-الحياة 
 لمعيار(.ا
 أسس الجنسية الوطنية بين الحق القانوني والتأصيل االسالمي. .14

 

 البحوث المنشورة:اا: ثالث

دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي النافذ  -اكتساب الجنسية العراقية .1
 .2006لسنة  26رقم 

دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي النافذ   -فقد الجنسية العراقية .2
 .2006لسنة  26رقم 

العراقية .3 الجنسية  القا  -استرداد  ظل  في  مقارنة  قانونية  العراقي  دراسة  نون 
 .2006لسنة  26النافذ رقم 

دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون العراقي النافذ   -الجنسية العراقية  إثبات .4
 .2006لسنة  26رقم 

والشريعة    أسس .5 الجنسية  بين  شرعية  -اإلسالميةالعالقة  قانونية  دراسة 
 مقارنة.

الجنسيات .6 العراق  -تعدد  القانون  قانونية مقارنة في ظل  النافذ رقم دراسة  ي 
 . 2006لسنة  26

الفقه   .7 في  الوراثية  البصمة  قانونية  -الجعفري   اإلسالميعقد  شرعية  دراسة 
 مقارنة.

 دراسة قانونية شرعية مقارنة. -االلتزام بسرية تقرير البصمة الوراثية .8
 دراسة شرعية قانونية مقارنة.-حق االنتخاب .9
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 العراق.التنظيم القانوني لمجالس المحافظات في  .10
 اثبات الجنسية العراقية االصلية بالبصمة الوراثية.  .11
 ماهية الجنسية. .12
الجنسية  .13 منازعات  في  القضائي  االختصاص  تحديد  اشكالية  في  الجديد 

 العراقية.
"دراسة تأصيلية    " فلسفة قواعد تنازع األحوال الشخصية بين التأصيل والتجديد .14

االحوال اختيار  لحرية  الدستوري  المبدأ  ظل  غير    في  على  وآثره  الشخصية 
 المسلمين. 

 تأصيل حقيقة العالقة بين قواعد تنازع األحوال الشخصية والشريعة اإلسالمية  .15
 "دراسة استداللية فينومينولوجية".

 هندسة قواعد تنازع االحوال الشخصية في ظل تغير فلسفة القانون الشخصي. .16
 تأصيلية استنباطية". الثابت والمتغير في القانون الدولي الخاص "دراسة  .17
 العدالة جوهر قانون العالقات الخاصة الدولية))دراسة فلسفية استداللية((. .18
الخاص "دراسة تحليلية استداللية في  .19 الدولي  القانون  التشريعي في  الفراغ 

 الشائعة دولياا على ُبنية القانون العراقي". المبادئمدى آثر 

 المؤتمرات والندوات:

 . 2011-لبنان-بيروت-مؤتمر التسامح الديني ▪
 .2012-لبنان-بيروت-اإلستراتيجيةمؤتمر العلمي لمعهد الدراسات ال ▪
العلمي   ▪ ل  األولالمؤتمر  والثالث  حمورابي  والثاني  -بيروت-للدراساتمعهد 

 . 2011/2013 -بنانل
- كربالء-العراق-مؤتمر التطوير القانوني الختصاصات مجالس المحافظات ▪

2006. 
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 .2014- لضمان الجودة في جامعة ذي قار األولالمؤتمر  ▪
 2015- المؤتمر االول لتنمية ذي قار في جامعة ذي قار ▪
 2016 -المؤتمر االول لتطوير الدراسات العليا في جامعة ذي قار ▪
 .2014-ندوة مناقشة تقارير الجودة لكليات جامعة ذي قار  ▪
 .2014-جامعة ذي قار -كلية العلوم-ندوة الجودة والتطوير ▪
 .2014-ندوة مناهج البحث العلمي في رئاسة جامعة ذي قار ▪
الرسمية ▪ المخاطبات  في  العربية  اللغة  قار  -ندوة سالمة  ذي  جامعة  رئاسة 

2015. 
 .2015جامعة ذي قار -كلية العلوم -واخالقياتهندوة البحث العلمي  ▪
اللجان االمتحانية واليات عملها ▪ اداء  للعلوم  -ندوة حول جودة  التربية  كلية 

 . 2015جامعة ذي قار -الصرفة
ندوات عديدة في التثقيف الدستوري في مرحلة كتابة مسودة الدستور العراقي   ▪

 .2005النافذ لسنة 
القانوني ▪ للتثقيف  عديدة  النافذة  و   ندوات  القوانين  من  لمجموعة  الشرعي 

لسنة   النافذ  الجنسية  كقانون  القوانين  قانون  ومشرو   2006ومشاريع  ع 
 الشخصية الجعفري. األحوال

قانونية   ▪ ومحاضرات  منظمات    إذاعيةحواريات  مع  بالتعاون  وتلفزيونية 
والى   2003مجتمعية وحقوقية عديدة لنشر الوعي القانوني والمدني من عام  

 الوقت الحاضر. 
 

 المواد التي درسها: ▪
 داخل كلية القانون درس العديد من المواد المنهجية, ومنها:  •
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اإلسالمي الفقه    أصول  -للدراستين االولية والعليا  /)) القانون الدولي الخاص
المدخل لدراسة الشريعة -المدخل لدراسة القانون   -الوصية والميراث  -المقارن 

 القانون الدستوري((. -اإلسالمية
القانون  • في  المقارنة  المواضيع  من  العديد  درس  فقد  القانون,  كلية  خارج 

والفقه   المؤسسات  اإلسالميالوضعي  من  العديد  في  والمعاهد    المقارن 
 ر الربحية. المجتمعية غي

 

 الخبرات والكفاءات:

 شهادة كفاءة الكمبيوتر من كلية العلوم جامعة ذي قار. •
 شهادة طرائق التدريس من رئاسة جامعة ذي قار. •
-شهادة دورة تطوير اللغة االنكليزية من المعهد البريطاني لّلغات في بيروت •

 بنان. ل
 عضو لجنة تقييم النظراء في الجامعات العراقية. •
من  مقرر   • الخاص  القانون  عام    2009-2006قسم  والى   2013ومن 

2015. 
 .2009-2007جامعة ذي قار من -مجلس كلية القانون  أمين •
-2013ومن عام    2009- 2006مقرر قسم القانون الخاص للقترة من   •

2015. 
الصباحية • الدراستين  في  الخاص  القانون  قسم  عام   رئيس  من  والمسائية 

 .2020والى عام  2015
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