
 السيرة الذاتية  
 

  اسعد فاضل منديل ناجي الجياشي -:الثالثي واللقب *االسم
 .  1978القادسية / الديوانية /  -: *حمل وتاريخ الوالدة

 أستاذ جامعي في كلية القانون / جامعة القادسية -: *املهنة
 أوال : بكاالوييو  ااانون مان كلياة ال قاو  / -الشهادات العلمية التيي صليل يليهيا  *

 . 1999جامعة النهيين عام 
 . 2002ماجستيي في القانون الخاص / من كلية ال قو  /جامعة النهيين عام  -ثانيًا :

 .في القانون الخاص أستاذ  -: *الدرجة العلمية
 -* املؤلفات القانونية 

جياءاته  -  دياسة اانونية مقاينة.  –أ كام عقد الت كيم وا 
 -ريسها  *املواد الدراسية التي كلفت بتد

 القانون المدني / ال قو  الشخصية " االلتزامات " وال قو  العينية . -1
 اانون العمل والضمان االجتماعي . -2
 اانون اإلجياءات المدنية " الميافعات المدنية " . -3
 مبادئ  قو  اإلنسان والديمقياطية . -4
 اانون التنفيذ العيااي . -5
 علم أصول القانون . -6
 . المسماةود المدنية العق -7
 القانون التجايي واانون الشيكات العيااي . -8
فاان القضاااء م اضاايات ألقياات علاار طلبااة الدياسااات العليااا اساام القااانون الخاااص فااي كليااة  -9

 . 2014-2013جامعة القادسية للعام الدياسي  –جامعة النهيين و كلية القانون  –ال قو  
ألقيات علار طلباة الدياساات العلياا اسام القاانون الخااص  عقد االمتيااز التجاايي م اضايات -10

   .  2015-2014جامعة القادسية للعام الدياسي  –في كلية القانون 
 -*املناصب اإلدارية التي توليتها  

 مستشاي اانوني في كلية الهندسة / جامعة بغداد . -1
 مديي الدائية القانونية واإلدايية في جامعة القادسية . -2
 يي ميكز  قو  اإلنسان والديمقياطية في القادسية .مد -3



مااديي ميكااز صاانعاء االنتخااابي فااي االنتخابااات العياايااة للجمعيااة الوطنيااة التااي جاايت فااي  -4
 . 2005/كانون الثاني / 30
 2009من عام  مقيي اسم القانون الخاص في كلية القانون / جامعة القادسية-5
ن تشاااكيات المكتاااش االستشاااايي القاااانوني لكلياااة عضاااو فاااي ميكاااز الت كااايم التجاااايي ضااام -6

 جامعة القادسية. -القانون
 جامعة القادسية.-عضو لجنة التيايات العلمية في كلية القانون -7
 جامعة القادسية. -كلية القانون –عضو اللجنة العلمية في اسم القانون الخاص  -8

 -  *املقاالت القانونية املنشورة باللحف واجملالت
 شييعة اإلسامية القانون األصلح للعيش .ال -1
 الجييمة المست يلة . -2
 الطبيعة القانونية لنظام الت كيم في اانون الميافعات المدنية العيااي .-3
 القتل بدافع الي مة . -4
 الطبيعة القانونية للقوات األمييكية الموجودة بالعيا   . -5
 ديد . ماية  قو  اإلنسان بالدستوي العيااي الج-6
 النظام القانوني للعقود اإلدايية . -7
 القوانين العيااية هل تتغيي في ظل ال كومة االئتافية الجديدة . -8
 السنهويي يائد القانون العيبي المدني . -9

 ما هي الديمقياطية . - 10
 موت اإلنسان دماغيًا . -11
 . االت اديةنظيات في إ كام م كمة التمييز  -12
 القانونية للعفو القضائي . الطبيعة -13
 دياسة علم القانون بين الجانش النظيي والتطبيقي. -14
 النظام القانوني لم كمة الخدمات المالية. -15

 
 -*البحوث القانونية املنشورة  

التعااويا الماادني لضاا ايا جاايائم التعااذيش / منشااوي فااي مجلااة القضاااء الصااادية عاان نقابااة  -1
 . 2005 –داد الم امين العياايين في بغ



التفيي  بين الشييعة والقانون ) دياسة مقايناة   منشاوي فاي مجلاة جامعاة القادساية للعلاوم  -2
 2005التيبوية عام 

والعلااوم  للقااانونإ كااام بيااع  قااو  المملااب المسااتقبلية منشااوي فااي مجلااة جامعااة القادسااية  -3
 . 2010عام  -األول كانون -المجلد الثالث  زييان -العددان األول والثاني السياسية

اثي الباعث غيي المشيوع علر التصيفات القانونية منشوي في مجلاة جامعاة كايباء عاام  - -4
2006 

دياسة اانونية باإلضياي الناتجة عن أبياج الهواتب النقالاة منشاوي فاي مجلاة جامعاة كايباء  -5
 .2010العدد الثالث سنة 

منشوي في مجلة الم ق  ال لي للعلوم القانونياة  دياسة اانونية في م كمة الخدمات المالية -6
 2011 -والسياسية . السنة الثالثة العدد األول

النظاااام القاااانوني للت كااايم االلكتيوناااي ب اااث منشاااوي فاااي مجلاااة القادساااية للقاااانون والعلاااوم  -7
 .2011السياسية 

 2008نة دياسة اانونية ب ث منشوي في مجلة القانون المقاين لس -البييد االلكتيوني-8
االلتاازام بتقااديم نصااي ة فااي عقااود إعااداد باايامم ال اسااوش ب ااث منشااوي فااي مجلااة القااانون  -9

  2008المقاين لسنة 
التكييب القانوني للنقود االلكتيونياة ب اث منشاوي فاي وااائع المامتمي العلماي األول لكلياة  -10

 . 2008جامعة القادسية لسنة –القانون 
نونيااة   ب ااث منشااوي فااي مجلااة الكوفااة للعلااوم القانونيااة التقاضااي عاان بعااد )دياسااة اا -11

 2014 –العدد ال ادي والعشيون  –السنة السابعة  –والسياسية 
مفهوم االلتزام باألعام في عقد الي لة ب اث منشاوي فاي مجلاة القادساية للقاانون والعلاوم  -12

 2017 – زييان  –المجلد الثامن  –العدد االول  –السياسية 
خصااومة فااي فكااي السااجاد دياسااة مقاينااة بالمضااامين والمفاااهيم القانونيااة ليسااالة  اا  ال -13

 .2017-1العدد  20المجلد  –ال قو  ب ث منشوي في مجلة القادسية للعلوم االنسانية 
دياسااة مقاينااة بالقااانون الفينسااي منشااوي فااي واااائع الماامتمي العلمااي  –االسااتئناب المثاااي  -14

 .2018-3-29ن باالشتياك مع كلية شط العيش الجامعة في الوطني اليابع لكلية القانو
 -* الشهادات التقدييية والجوائز العلمية:

بمناسااابة .2011جامعاااة كااايباء فاااي نيساااان  -شاااهادة تقدييياااة مااان عماااادة كلياااة القاااانون-1
 المشايكة في ممتمي علمي.



 .2011ل جامعاااة القادساااية فاااي كاااانون األو -شاااهادة تقدييياااة مااان عماااادة كلياااة القاااانون-2
 بمناسبة المشايكة في ممتمي علمي.

جامعاااااة القادساااااية فاااااي تشااااايين الثااااااني  -شاااااهادة تقدييياااااة مااااان عماااااادة كلياااااة القاااااانون-3
 بمناسبة تكييم األستاذ المتميز..2009

بمناسابة .2007مكتش الديوانياة  -شهادة تقدييية من المفوضية العليا المستقلة لانتخابات -4
 نجاح العملية االنتخابية.

في جامعة ال لة للدياسات اإلنسانية والعلمياة  اإلاليمي ةشهادة تقدييية من ميكز الديمقياطي -5
 بمناسبة تكييم معلمي الديمقياطية. .2004والدينية في نيسان 

بمناسابة المشاايكة  .2011جامعاة القادساية فاي -شهادة تقدييية مان عماادة كلياة القاانون -6
 في ممتمي علمي.

فايع الديوانياة بمناسابة  –ة من الجمعية العيااية للدفاع عان  قاو  الصا فين شهادة تقدييي -7
 المشايكة في ندوة اانونية لمنااشة مسودة اانون    ال صول علر المعلومات.

   بمناسبة تكييم األستاذ المتميز.جامعة القادسية -فضية من عمادة كلية القانون ةميدالي -8
وذلااك لمساااهمتي  2015_ جامعااة القادسااية فااي عااام  شااهادة تقديييااة ماان كليااة القااانون -9

 المتميزة في يوم الجامعة من خال إاامة الم كمة االفتياضية في الكلية. 
 -*املؤمترات الدولية والوطنية التي شاركت بها  

النظيياااة وتطبيقاتهاااا فاااي الواااااع المنعقاااد فاااي المناماااة  –مااامتمي مباااادئ الدساااتوي العياااااي  -1
 . 2003سبتمبي  21- 18من بالب يين للفتية 

فبياياي – 25- 20ممتمي مبادئ الدستويية العيااياة المنعقاد فاي عماان / األيدن للفتاية مان  -2
-2004 . 
ممتمي منظمات  قو  اإلنسان في العيا  المنعقد في ب يية دوكاان فاي م افظاة الساليمانية  -3

 . 2004/  زييان /  29-26للفتية 
الماامتمي العلمااي الساااد  لاختصاصااات اإلنسااانية المنعقااد فااي ي اااش جامعااة القادسااية فااي -4

 .2007عام  األولكانون -6-5للفتية 
 .9/5/2008الممتمي الفكيي لتياث الشهيد ال كيم المقام في النجب االشيب بتاييخ  -5
جامعاة القادساية فار الممتمي العلمي األول للمجل  االكاديمر االسامر المنعقاد فاي ي ااش  -6

29/3/2008 
 .2008جامعة القادسية المنعقد في عام -الممتمي القانوني األول لكلية القانون -7



عاااام  نيساااان 8-7 جامعاااة القادساااية المنعقاااد فاااي-المااامتمي العلماااي الثااااني لكلياااة القاااانون -8
2010. 

جامعااة القادسااية -ونالماامتمي العلمااي العيااااي األول لكليااات القااانون المقااام فااي كليااة القااان -9
   . 2011عام نيسان  14-13للفتية من 

الماامتمي التخصصااي األول ل قااو  اإلنسااان المقامااة فااي كليااة القااانون علاار ااعااة نيبااوي  -10
 2011-12-15الكبيى في جامعة القادسية في 

   2011-4-30جامعة كيباء المنعقد في -الممتمي القانوني الثامن لكلية القانون -11
-10جامعاااة القادساااية المنعقاااد للفتاااية مااان  –تمي العلماااي السااااد  لكلياااة القاااانون المااام  -12
 وت ت شعاي) تعزيز البناء القانوني في ممسسات الدولة  . 11/4/2013
الار  4الممتمي السنوي العلمي العاشي للكلية اإلسامية الجامعة األهلية المنعقد للفتاية مان -13
5 -1-2014. 

وي الساد  لضامان الجاودة واالعتمااد االكااديمي المنعقاد فاي جامعاة الممتمي الدولي السن -14
 .2017-4-13-12الكوفة للمدة من 

-4-29المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية القانون في جامعة اهل البيت )ع( بتاريخ  -15

2017. 

 .2018-4-26-25المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون في جامعة الكوفة يومي  -16

-5-11-10في جامعة القادسية للمدة من  اآلدابمؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية ال -17

2017. 

 .2018-3-29المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون في جامعة البصرة المنعقد في -18

-27-26المؤتمر القانوني الثالث الدولي لقسم القانون في كلية المستقبل الجامعة للفترة منن -19
3-2019. 
 -لدورات والربامج التدريبية   *ا
 –البينااامم التاادييبي الموسااوم بااا)مبادئ ومفاااهيم الدسااتويية العياايااة   المقااام فااي عمااان  -1

 . 2004آذاي  3شباط ولغاية  27األيدن للفتية من 
الااادوية التدييبياااة الموساااومة ش)المهاااايات اإلدايياااة وأخااياااات الوظيفاااة العاماااة فاااي القاااانون -2

   سوييا.-المقامة في دمش  2008تموز لسنة 10تموز إلر  6تية من للف اإلدايي 
دوية تدييش معلمي وايادات الديمقياطية و قو  اإلنسان في منطقة الفيات األوساط المقاماة  -3

/نيساان 25نيساان ولغاياة  10في جامعة بابل للدياساات اإلنساانية والعلمياة والدينياة للفتاية مان 
/2004 . 



لتيبااوي الخاصااة بأعضاااء الهيئااة التدييسااية فااي جامعااة القادسااية للفتااية ماان دوية التأهياال ا -4
 . 27/10/2004ولغاية  11/10
دوية أساسيات ال اسوش المقامة في ميكز ال اسبة وخادمات االنتينات فاي جامعاة القادساية  -5

 . 2005عام 
ت االنتينات فاي دوية مبادئ االنتينات والبيياد االلكتيوناي المقاماة فاي ميكاز ال اسابة وخادما -6

 . 2005جامعة القادسية عام 
الدوية التدييبية األساسية في  قو  اإلنساان لتدييساي ومنتسابي جامعاة القادساية المقاماة  -7

من ابل المعهد الوطني ل قو  اإلنسان بوزاية  قو  اإلنسان العيااية علر ااعة السانهويي فاي 
 .      2009-12-17-15جامعة القادسية للفتية من  -كلية القانون

جامعاة القادساية بالتعااون  –عن اإلعام المجتمعي المقاماة فاي كلياة القاانون  ةدوية تدييبي -7
 .2010مع الجمعية العيااية للدفاع عن  قو  الص فيين عام 

دوية التعليم االلكتيوني المقامة في جامعة القادسية من ابل ميكز ال اساوش واالنتينيات فاي  -8
 .2015عام 

 
 
 -وات القانونية املتخللة والتعريفية  الند*
أايماات فااي ميكااز  قااو  اإلنسااان  –ناادوة اانونيااة تعييفيااة بمفاااهيم الدسااتوي الااديمقياطي  -1

 . 2004والديمقياطية في م افظة القادسية عام 
سلسلة ندوات متواصلة تعييفية باالبيامم السياساية واالاتصاادية للميشا ين لمنصاش م اافظ  -2

 . 2004في ميكز  قو  اإلنسان والديمقياطية في م افظة القادسية عام  القادسية أايمت
ندوة نقاشية مع ممثلي األ زاش السياسية ومنظمات المجتماع المادني لتيشايح أشاخاص مان  -3

الم افظااة إلاار الجمعيااة الوطنيااة المماتااة عقاادت فااي ميكااز  قااو  اإلنسااان والديمقياطيااة عااام 
2004. 

ل منظمااات المجتمااع الماادني بالم افظااة لب ااث آليااات عملهااا ناادوة نقاشااية موسااعة مااع كاا -4
وبيامجهاا والصااعوبات التااي تواجههاا الن هااذا المنظمااات تعماال ألول ماية بالم افظااة عقاادت هااذا 

 الندوة في ميكز  قو  اإلنسان والديمقياطية .
ت ت شعاي االنتخاباات واجاش وطناي مقاد  عقادت فاي ميكاز  قاو  اإلنساان والديمقياطياة  -5
 . 2005/كانون الثاني / 30ة اانونية تعييفية بقواعد االنتخابات التي جيت في ندو 



ناادوة اانونيااة متخصصااة تب ااث فااي عااااة منظمااات المجتمااع الماادني بااوزاية  قااو  اإلنسااان -6
 العيااية واأل زاش السياسية بالم افظة عقدت في ميكز  قو  اإلنسان والديمقياطية .

فيااة كتابااة الدسااتوي عقاادت فااي منظمااة  قااو  اإلنسااان فااي ناادوة اانونيااة متخصصااة عاان كي-7
 . 2004م افظة بابل عام 

الندوة العلمية الموساومة ش) دوي االت ااد الفاديالي فاي تفعيال االساتثماي االجنبار   المقاماة  -8
 .11/3/2008في كلية القانون جامعة القادسية بتاييخ 

  المقاماة 2006لسنة  27اعد المو د يام الندوة العلمية الموسومة ش)اياءة في اانون التق -9
 2009-5-7جامعة القادسية بتاييخ  -في كلية القانون

جامعاة -الندوة العلمية الموسومة ش)ال ماياة القانونياة للبيئاة   المقاماة فاي كلياة القاانون -10
 . 2010-5-30القادسية في 

-مقاماة فاي كلياة القاانونالندوة العلمية الموساومة ش)طاي   ماياة المساتهلك العياااي  ال -11
 .2011جامعة القادسية وعلر ااعة ملتقر العدالة في 

النااادوة القانونياااة الموساااومة ش)منااشاااة مساااودة ااااانون  ااا  ال صاااول علااار المعلوماااات  -12
جامعااة القادسااية بالتعااون مااع الجمعيااة العيااياة للاادفاع عاان  قااو   -المقاماة فااي كليااة القاانون

 .2012-3-12م االثنين المصادب فيع الديوانية يو  –الص فيين 
ش)تعويا المتضاييين مان جاياء العملياات  ةالندوة القانونية العلمية التخصصية الموسوم -13

 . 20/4/2014المصادب  األ دجامعة النهيين في يوم –  المنعقد في كلية ال قو   اإليهابية
المنعقادة فاي ود ال كومياة  الندوة القانونية العلمية التخصصية الموسومة ش)التامين والعقا -14

 .2015-3-15كلية القانون _ جامعة القادسية علر ااعة الممتميات في يوم األ د المصادب 
 

ندوة العلمية الموسومة )سلوك مهنة المحاماة( المنعقدة في كلية القانون في جامعة  -15

 .2018-12-9القادسية بتاريخ 

(  2016تعديل القنانون المندني الفرنسني لسننة  ندوة علمية الموسومة )قراءة قانونية في -16
 .2019-4-29المنعقدة في كلية القانون في جامعة القادسية بتاريخ 


