
السرية الذاتية

اسعد فاضل مندیل ناجي الجیاشي-:الثالثي واللقباالسم*
. ١٩٧٨/ الدیوانیة / القادسیة -:حمل وتاريخ الوالدة*
جامعة القادسیة/ أستاذ جامعي في كلیة القانون -:املهنة*
/ لیـة الحقـوق بكـالوریوس قـانون مـن ك: أوال -:الشهادات العلمية التـي حصـل عليهـا *

.١٩٩٩جامعة النهرین عام 
.٢٠٠٢جامعة النهرین عام /من كلیة الحقوق / ماجستیر في القانون الخاص -:ثانیًا 

.أستاذ مساعد-:الدرجة العلمية*
-:املؤلفات القانونية* 
. دراسة قانونیة مقارنة–أحكام عقد التحكیم وٕاجراءاته -
-:ريسها املواد الدراسية التي كلفت بتد*
.والحقوق العینیة " االلتزامات " الحقوق الشخصیة / القانون المدني -١
.قانون العمل والضمان االجتماعي -٢
" .المرافعات المدنیة " قانون اإلجراءات المدنیة -٣
.مبادئ حقوق اإلنسان والدیمقراطیة -٤
.قانون التنفیذ العراقي -٥
.علم أصول القانون -٦



.المسماةود المدنیة العق-٧
.القانون التجاري وقانون الشركات العراقي -٨
فــن القضــاء محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة الدراســات العلیــا قســم القــانون الخــاص فــي كلیــة -٩

.٢٠١٤-٢٠١٣جامعة القادسیة للعام الدراسي –جامعة النهرین و كلیة القانون –الحقوق 
ألقیـت علـى طلبـة الدراسـات العلیـا قسـم القـانون الخـاص عقد االمتیـاز التجـاري محاضـرات-١٠

.٢٠١٥-٢٠١٤جامعة القادسیة للعام الدراسي –في كلیة القانون بالفصل األول 
ــانون الخــاص -١١ ــا قســم الق ــة الدراســات العلی ــت علــى طلب ــد محاضــرات ألقی التقاضــي عــن بع

٢٠١٥-٢٠١٤ي جامعة القادسیة للعام الدراس-بالفصل الثاني في كلیة القانون
-:املناصب اإلدارية التي توليتها *
.جامعة بغداد / مستشار قانوني في كلیة الهندسة -١
.مدیر الدائرة القانونیة واإلداریة في جامعة القادسیة -٢
.مدیر مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في القادسیة -٣
ــة للجمعیــة الوطنیــة التــي جــرت فــي مــدیر مركــز صــنعاء االنتخــابي فــي االنتخابــات العرا-٤ قی

.٢٠٠٥/ كانون الثاني /٣٠
٢٠١٣لغایة ٢٠٠٩من عام جامعة القادسیة/ مقرر قسم القانون الخاص في كلیة القانون -٥
عضـــو فـــي مركـــز التحكـــیم التجـــاري ضـــمن تشـــكیالت المكتـــب االستشـــاري القـــانوني لكلیـــة -٦

.جامعة القادسیة-القانون
.جامعة القادسیة-ت العلمیة في كلیة القانونعضو لجنة الترقیا-٧
.جامعة القادسیة-كلیة القانون–عضو اللجنة العلمیة في قسم القانون الخاص -٨
-:املقاالت القانونية املنشورة بالصحف واالت*
.الشریعة اإلسالمیة القانون األصلح للعرب -١
.الجریمة المستحیلة -٢
.م التحكیم في قانون المرافعات المدنیة العراقي الطبیعة القانونیة لنظا-٣
.القتل بدافع الرحمة -٤
.الطبیعة القانونیة للقوات األمریكیة الموجودة بالعراق  -٥
.حمایة حقوق اإلنسان بالدستور العراقي الجدید -٦
.النظام القانوني للعقود اإلداریة -٧
.االئتالفیة الجدیدة القوانین العراقیة هل تتغیر في ظل الحكومة-٨



.السنهوري رائد القانون العربي المدني -٩
.ما هي الدیمقراطیة -١٠
.موت اإلنسان دماغیًا -١١
.نظرات في إحكام محكمة التمییز العراقیة -١٢
.الطبیعة القانونیة للعفو القضائي -١٣
.دراسة علم القانون بین الجانب النظري والتطبیقي-١٤
.م القانوني لمحكمة الخدمات المالیةالنظا-١٥

-:البحوث القانونية املنشورة *
منشــور فــي مجلــة القضــاء الصــادرة عــن نقابــة / التعــویض المــدني لضــحایا جــرائم التعــذیب -١

.٢٠٠٥–المحامین العراقیین في بغداد 
یة للعلـوم منشـور فـي مجلـة جامعـة القادسـ) دراسة مقارنـة ( التفریق بین الشریعة والقانون -٢

٢٠٠٥التربویة عام 
والعلــوم للقــانونإحكــام بیــع حقــوق المؤلــف المســتقبلیة منشــور فــي مجلــة جامعــة القادســیة -٣

.٢٠١٠عام -األولكانون -المجلد الثالث حزیران-العددان األول والثانيالسیاسیة
ة كـربالء عـام اثر الباعث غیر المشروع على التصرفات القانونیة منشور في مجلـة جامعـ--٤

٢٠٠٦
دراسة قانونیة باإلضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالـة منشـور فـي مجلـة جامعـة كـربالء -٥

.٢٠١٠العدد الثالث سنة 
دراسة قانونیة في محكمة الخدمات المالیة منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیـة -٦

٢٠١١-السنة الثالثة العدد األول. والسیاسیة 
النظـــام القـــانوني للتحكـــیم االلكترونـــي بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة القادســـیة للقـــانون والعلـــوم -٧

.٢٠١١السیاسیة 
٢٠٠٨دراسة قانونیة بحث منشور في مجلة القانون المقارن لسنة -البرید االلكتروني-٨
االلتــزام بتقــدیم نصــیحة فــي عقــود إعــداد بــرامج الحاســوب بحــث منشــور فــي مجلــة القــانون -٩
٢٠٠٨لمقارن لسنة ا

التكییف القانوني للنقود االلكترونیـة بحـث منشـور فـي وقـائع المـؤتمر العلمـي األول لكلیـة -١٠
. ٢٠٠٨جامعة القادسیة لسنة –القانون 



بحـث مقبـول للنشـر فـي مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونیـة ) دراسـة قانونیـة(التقاضي عن بعد -١١
٢٠١٤-١٢-٧في ٤٩٥٤والسیاسیة بموجب الكتاب ذي العدد 

-:الشهادات التقدیریة والجوائز العلمیة* 
بمناســـبة .٢٠١١جامعـــة كـــربالء فـــي نیســـان -شـــهادة تقدیریـــة مـــن عمـــادة كلیـــة القـــانون-١

.المشاركة في مؤتمر علمي
.٢٠١١جامعـــة القادســـیة فـــي كـــانون األول -شـــهادة تقدیریـــة مـــن عمـــادة كلیـــة القـــانون-٢

.علميبمناسبة المشاركة في مؤتمر
جامعـــــة القادســـــیة فـــــي تشـــــرین الثـــــاني -شـــــهادة تقدیریـــــة مـــــن عمـــــادة كلیـــــة القـــــانون-٣

.بمناسبة تكریم األستاذ المتمیز.٢٠٠٩
بمناسـبة .٢٠٠٧مكتب الدیوانیـة -شهادة تقدیریة من المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات-٤

.نجاح العملیة االنتخابیة
في جامعة الحلة للدراسات اإلنسانیة والعلمیـة اإلقلیميةطیشهادة تقدیریة من مركز الدیمقرا-٥

.بمناسبة تكریم معلمي الدیمقراطیة.٢٠٠٤والدینیة في نیسان 
بمناسـبة المشـاركة .٢٠١١جامعـة القادسـیة فـي -شهادة تقدیریة مـن عمـادة كلیـة القـانون-٦

.في مؤتمر علمي
فـرع الدیوانیـة بمناسـبة –قـوق الصـحفین شهادة تقدیریة من الجمعیة العراقیة للدفاع عـن ح-٧

.المشاركة في ندوة قانونیة لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات
.بمناسبة تكریم األستاذ المتمیزجامعة القادسیة -فضیة من عمادة كلیة القانونةمیدالی-٨
ــانون -٩ ــة الق ــة مــن كلی ــ٢٠١٥جامعــة القادســیة فــي عــام _ شــهادة تقدیری ك لمســاهمتي وذل

. المتمیزة في یوم الجامعة من خالل إقامة المحكمة االفتراضیة في الكلیة
شهادة تقدیریة من الكلیة االسالمیة الجامعة وذلك لمشاركتي في مؤتمرها السـنوي العلمـي -١٠

٢٠١٤العاشر عام 
وي العلمـي شهادة تقدیریة من الكلیة االسالمیة الجامعة وذلك لمشاركتي في مؤتمرها السـن-١١

٢٠١٥الرابع عشر عام 
-:املؤمترات الدولية والوطنية التي شاركت بها *
النظریــة وتطبیقاتهــا فــي المواقــع المنعقــد فــي المنامــة –مــؤتمر مبــادئ الدســتور العراقــي -١

.٢٠٠٣سبتمبر ٢١-١٨بالبحرین للفترة من 



فبرایـر –٢٥-٢٠األردن للفتـرة مـن / مؤتمر مبادئ الدستوریة العراقیـة المنعقـد فـي عمـان -٢
-٢٠٠٤.
مؤتمر منظمات حقوق اإلنسان في العراق المنعقد في بحیرة دوكـان فـي محافظـة السـلیمانیة -٣

.٢٠٠٤/ حزیران / ٢٩-٢٦للفترة 
قــد فــي رحــاب جامعــة القادســیة فــي المــؤتمر العلمــي الســادس لالختصاصــات اإلنســانیة المنع-٤

.٢٠٠٧عام األولكانون -٦-٥للفترة 
.٩/٥/٢٠٠٨المؤتمر الفكري لتراث الشهید الحكیم المقام في النجف االشرف بتاریخ -٥
المؤتمر العلمي األول للمجلس االكادیمى االسالمى المنعقـد فـي رحـاب جامعـة القادسـیة فـى -٦

٢٩/٣/٢٠٠٨
.٢٠٠٨جامعة القادسیة المنعقد في عام -ول لكلیة القانونالمؤتمر القانوني األ -٧
عـــام نیســـان٨-٧جامعـــة القادســـیة المنعقـــد فـــي-المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني لكلیـــة القـــانون-٨

٢٠١٠.
جامعــة القادســیة -المــؤتمر العلمــي العراقــي األول لكلیــات القــانون المقــام فــي كلیــة القــانون-٩

. ٢٠١١عام نیسان ١٤-١٣للفترة من 
المــؤتمر التخصصــي األول لحقــوق اإلنســان المقامــة فــي كلیــة القــانون علــى قاعــة نیبــور -١٠

٢٠١١-١٢-١٥الكبرى في جامعة القادسیة في 
٢٠١١-٤-٣٠جامعة كربالء المنعقد في -المؤتمر القانوني الثامن لكلیة القانون-١١
-١٠لمنعقـــد للفتـــرة مـــن جامعـــة القادســـیة ا–المـــؤتمر العلمـــي الســـادس لكلیـــة القـــانون -١٢
).تعزیز البناء القانوني في مؤسسات الدولة ( وتحت شعار١١/٤/٢٠١٣
فـــي الكلیـــة المـــؤتمر الســـنوي العلمـــي العاشـــر للكلیـــة اإلســـالمیة الجامعـــة األهلیـــة المنعقـــد -١٣

٢٠١٤-١-٥الى ٤للفترة من الجامعة المقر البدیل في الدیوانیة اإلسالمیة
لعلمي الرابع عشر للكلیـة االسـالمیة الجامعـة االهلیـة المنعقـد فـي الكلیـة المؤتمر السنوي ا-١٤

٢٦/٣/٢٠١٥-٢٥الجامعة المقر البدیل في بابل للفترة من اإلسالمیة
-:الدورات والربامج التدريبية  *
–المقــام فــي عمــان ) مبــادئ ومفــاهیم الدســتوریة العراقیــة (البرنــامج التــدریبي الموســوم بـــ-١

.٢٠٠٤آذار ٣شباط ولغایة ٢٧ترة من األردن للف
المهـــارات اإلداریـــة وأخالقیـــات الوظیفـــة العامـــة فـــي القـــانون (الـــدورة التدریبیـــة الموســـومة ب-٢

.سوریا-المقامة في دمشق٢٠٠٨تموز لسنة١٠تموز إلى ٦للفترة من )اإلداري



لفرات األوسـط المقامـة دورة تدریب معلمي وقیادات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في منطقة ا-٣
نیسـان /٢٥نیسـان ولغایـة ١٠في جامعة بابل للدراسـات اإلنسـانیة والعلمیـة والدینیـة للفتـرة مـن 

/٢٠٠٤.
دورة التأهیــل التربــوي الخاصــة بأعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي جامعــة القادســیة للفتــرة مــن -٤

.٢٧/١٠/٢٠٠٤ولغایة ١١/١٠
في مركز الحاسبة وخـدمات االنترنـت فـي جامعـة القادسـیة دورة أساسیات الحاسوب المقامة -٥

.٢٠٠٥عام 
دورة مبادئ االنترنـت والبریـد االلكترونـي المقامـة فـي مركـز الحاسـبة وخـدمات االنترنـت فـي -٦

.٢٠٠٥جامعة القادسیة عام 
الدورة التدریبیة األساسیة في حقوق اإلنسـان لتدریسـي ومنتسـبي جامعـة القادسـیة المقامـة -٧

من قبل المعهد الوطني لحقوق اإلنسان بوزارة حقوق اإلنسان العراقیة على قاعة السـنهوري فـي 
.     ٢٠٠٩-١٢-١٧-١٥جامعة القادسیة للفترة من -كلیة القانون

جامعـة القادسـیة بالتعـاون –عن اإلعالم المجتمعي المقامـة فـي كلیـة القـانون ةدورة تدریبی-٧
.٢٠١٠عن حقوق الصحفیین عام مع الجمعیة العراقیة للدفاع

المقامـــة فــي جامعــة القادســیة مـــن قبــل مركــز الحاســـوب و ٧رقــم دورة التعلــیم االلكترونــي-٨
.٢٠١٥االنترنیت في عام خدمات و 
-:الندوات القانونية املتخصصة والتعريفية *
ــدیمقراطي -١ ــاهیم الدســتور ال ــة تعریفیــة بمف ــدوة قانونی ــوق اإلن–ن ــي مركــز حق ســان أقیمــت ف

.٢٠٠٤والدیمقراطیة في محافظة القادسیة عام 
سلسلة ندوات متواصلة تعریفیة بـالبرامج السیاسـیة واالقتصـادیة للمرشـحین لمنصـب محـافظ -٢

.٢٠٠٤القادسیة أقیمت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في محافظة القادسیة عام 
المجتمـع المـدني لترشـیح أشـخاص مـن ندوة نقاشیة مع ممثلي األحزاب السیاسیة ومنظمات-٣

ــة عــام  ــوق اإلنســان والدیمقراطی ــدت فــي مركــز حق ــة عق ــة المؤقت ــة الوطنی ــى الجمعی المحافظــة إل
٢٠٠٤.

ــدوة نقاشــیة موســعة مــع كــل منظمــات المجتمــع المــدني بالمحافظــة لبحــث آلیــات عملهــا -٤ ن
بالمحافظــة عقــدت هــذه وبرامجهـا والصــعوبات التــي تواجههـا الن هــذه المنظمــات تعمــل ألول مـرة

.الندوة في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة 



تحت شعار االنتخابـات واجـب وطنـي مقـدس عقـدت فـي مركـز حقـوق اإلنسـان والدیمقراطیـة -٥
.٢٠٠٥/ كانون الثاني /٣٠ندوة قانونیة تعریفیة بقواعد االنتخابات التي جرت في 

ات المجتمــع المــدني بــوزارة حقــوق اإلنســان نــدوة قانونیــة متخصصــة تبحــث فــي عالقــة منظمــ-٦
.العراقیة واألحزاب السیاسیة بالمحافظة عقدت في مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة 

نــدوة قانونیــة متخصصــة عــن كیفیــة كتابــة الدســتور عقــدت فــي منظمــة حقــوق اإلنســان فــي -٧
.٢٠٠٤محافظة بابل عام 

المقامـة ) الفـدرالي فـي تفعیـل االسـتثمار االجنبـى دور االتحـاد ( الندوة العلمیة الموسـومة ب-٨
.١١/٣/٢٠٠٨في كلیة القانون جامعة القادسیة بتاریخ 

المقامـة ) ٢٠٠٦لسنة ٢٧قراءة في قانون التقاعد الموحد رقم (الندوة العلمیة الموسومة ب-٩
٢٠٠٩-٥-٧جامعة القادسیة بتاریخ -في كلیة القانون

جامعـة -المقامـة فـي كلیـة القـانون) الحمایـة القانونیـة للبیئـة (بالندوة العلمیة الموسومة -١٠
. ٢٠١٠-٥-٣٠القادسیة في 

-المقامـة فـي كلیـة القـانون) طـرق حمایـة المسـتهلك العراقـي(الندوة العلمیة الموسـومة ب-١١
.٢٠١١جامعة القادسیة وعلى قاعة ملتقى العدالة في 

) قـــانون حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــاتمناقشـــة مســـودة(النـــدوة القانونیـــة الموســـومة ب-١٢
جامعــة القادســیة بالتعـاون مــع الجمعیــة العراقیـة للــدفاع عــن حقــوق -المقامـة فــي كلیــة القـانون

.٢٠١٢-٣-١٢فرع الدیوانیة یوم االثنین المصادف –الصحفیین 
تعویض المتضـررین مـن جـراء العملیـات (بةالندوة القانونیة العلمیة التخصصیة الموسوم-١٣
.٢٠/٤/٢٠١٤المصادف األحدجامعة النهرین في یوم –المنعقد في كلیة الحقوق ) رهابیةاإل 

المنعقـدة فـي ) التامین والعقـود الحكومیـة(الندوة القانونیة العلمیة التخصصیة الموسومة ب-١٤
.٢٠١٥-٣-١٥جامعة القادسیة على قاعة المؤتمرات في یوم األحد المصادف _ كلیة القانون 
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