
 

 محمد شياع صبار حاتم السوداني.   : االسم الرباعي واللقب

 . 1970بغـداد   : التـولــد

 ( ٔابناء. 5متزوج ولديه ) الحالـة اإلجتماعية :

 .1992بكالوريوس علوم زراعية / جامعة بغداد  التحصيل الدراسي :

 _ وحتى اآلن (.2018مجلس النواب العراقي الدورة ) عضو : المنصب الحالي

 مستقل.  اإلتجاه السياسي الحالي :

شرفه هللا وهو في العاشرة من عمره باستشهاد والده على يد النظام الدكتاتوري السابق  في عام 

 لة.ئعلى خمسة شهداء  مــن أفراد العافضال  1980

 بداية حياته العملية :

  ( بسبب صعوبة الحصول 1997-6-4( لكنه لم يباشر ٕاال في )1995في عام )قدم طلباً للتعيين

 على الموافقات األمنية كونه من ذوي المعدومين في زمن النظام الدكتاتوري المباد.

 ا هـلديه خدمة فعلية مدة ست سنوات في مديرية زراعة ميسان تسلم فيها مسٔووليات متعددة من

الشرقي وقسم اإلنتاج النباتي وكان المهندس المشرف على ة زراعة كميت وعلي ـــاسة شعبئر

 البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة لألمم المتحدة.

 : 2003السيرة العملية بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 

 .2003. عمل منسقا بين الهئاة المشرفة على ٕادارة محافظة ميسان وبين السلطة عام 1

 ( .2004عام ) مدينة العمارة مقامئ. قا2
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 المهندس محمد شياع السوداني

 1970مواليد: 

 



 (. 2009 –2005. عضو مجلس محافظة ميسان )3

 . عضو مجلس محافظة ميسان للمرة الثانية.4

 .  (2009. محافظ ميسان عام )5

 (2010/12/22. وزير حقوق اإلنسان )6

 (.2012( ولغاية )تشرين االول 2011يس الهئاة الوطنية للمساءلة والعدالة وكالة )ئ. ر7

 (.2013. وزير الزراعة وكالة خالل عام )8

 (. 2015حتى بداية شهر كانون الثاني  2014يس مٔوسسة السجناء السياسيين وكالة ) ئ. ر9

 (. 2014. وزير الهجرة والمهجرين وكالة ) 10

مة دولة ئ( في محافظة بغداد ألول مرة  ضمن قا2014. شارك في انتخابات مجلس النواب  عام )11

ن ي عدد األصوات ضمــعن حزب الدعوة تنظيم العراق وفاز بمقعد بعد نيله التسلسل الرابع ف القانون

 ة .ئمالقا

 ( .10/2018/ 24ولغاية     8/9/2014. وزير العمل والشٔوون االجتماعية بتاريخ )12

 ( ولمدة محدودة. 2015 -2014. وزير المالية وكالة  )13

 العراق .يس هئاة رعاية الطفولة في ئ. ر14

 (. 3يس لجنة تنفيذ القرار ذي العدد )ئ. ر15

 ( . 2018-10-24ولغاية    2014هئاة الحماية االجتماعية ) ئيس. ر16

 ( .2016-4 -28ولغاية   2015) تشرين االول  . وزير التجارة وكالة17

 (. 2018-10-24ولغاية.   2016 -8 -14. وزير الصناعة وكالة ) 18

   ( ونال 2019 - 2017ب عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لثالث سنوات )ـــــــ. انتخ19

 عضوية لجنة الحريات النقابية ألول مرة في تٔاريخ الوزارة .

ي القاهرة  ولعامين متتاليين ــــل العربية باإلجماع فــس ٕادارة منظمة العمـــيسا لمجلئب رـــ. انتخ20

(2017-2018 .) 
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مة دولة القانون ئن قاـــ( في محافظة بغداد ضم2018ك في انتخابات مجلس النواب  عام ). شار21

 مة .ئعن حزب الدعوة تنظيم العراق وفاز بمقعد بعد نيله التسلسل الثاني في عدد األصوات  ضمن القا

 اللجان وعضويتها : رئاسة  

 ( .2013). عضو اللجنة الوزارية العليا لمتابعة مطالب المتظاهرين 1

طار ول واالمـــيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض الفالحين والمزارعين المتضررين جراء السيئ. ر2

(2013- 2014. ) 

 اللجنة الوزارية العليا لتعويض المواطنين المتضررين جراء مياه االمطار في بغداد. رئيس. 3

 دية لالتفاقيات الدولية.يس اللجنة الوزارية المكلفة بكتابة التقارير التعاهئ. ر4

 يس اللجنة الوزارية للتفاوض في مشروع ميناء الفاو الكبير.ئ. ر5

 يس لجنة استيعاب َحَملَة الشهادات العليا في دوأير الدولة بتكليف من مجلس الوزراء.ئ. ر6

 يس اللجنة الوزارية لمشروع ماء البصرة  الكبير.رئ. 7

 لجنة الطاقة بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي. ئيس. ر8

 يس اللجنة الوزارية العليا بين العراق واألردن.ئ. ر9

 يس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والتشيك.ئ. ر10

 يس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والمانيا.ئ. ر11

 يس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل. ئ. ر12

 س العمل والشٔوون االجتماعية. مجل ئيس. ر13

 وحتى اآلن(.  2018عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط اإلستراتيجي )  -14
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 المنصب الحالي:

 وحتى اآلن.  2018-11* عضو مجلس النواب العراقي من 

 اإلنجازات :

والوزراء بتفانيه في خدمة الفقراء * تميز  المهندس محمد شياع السوداني عن أقرانه من السياسيين 

ي ٕاصدار ـــى جرٔاته فــلة لمستقبل العراق االقتصادي فضال علئاد ورٔواه المتفاــــومحاربة الفقر والفس

 القرار وعدم الخضوع للتأثيرات السياسية واالجتماعية. 

ٔازمة السكن فضال على ن مجلس النواب لحل ــــ( م2019(، لسنة )46ي ٕاصدار القرار )ـــــ* ٔاسهم ف

 إسهامه في تشريع قانون الضمان الصحي.

* طالب بتحديد موعد زمني للمباشرة بميناء الفاو  ومشروع النبراس للكيمياويات في البصرة لتشغيل 

 الباحثين عن العمل.

 ني مئى قرار والــــ* أقام دعوة مدنية إليقاف تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال وحصل عل

 القضاء بوقف تجديد هذه العقود لحين البّت بالموضوع.

 

  وحصل على موافقة من  2020ولغاية عام   2007تبنى حملة تدقيق عقود الهاتف النقال من عام

بتكليف ديوان الرقابة 2020/ 29/7 ن القاضي األول للنزاهة فيـــــرئاسة مجلس النواب وقرار م

 دولية باالتصاالت بعمليات  التدقيق . المالية باالستعانة بجهات استشارية
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