السيرة الذاتية والعلمية للدكتور علي فوزي إبراهيم الموسوي

االسم الثالثي واللقب :د علي فوزي إبراهيم الموسوي
مكان وتاريخ الوالدة :بغداد في 1961/11/9
الحالة االجتماعية :متزوج ولي ثالثة أوالد
المرتبة العلمية :أستاذ مساعد
المنصب الحالي :معاون العميد للشؤون العلمية.
التحصيل الدراسي:
بكالوريوس هندسة من جامعة بغداد سنة 1982م
 بكالوريوس قانون بالمرتبة األولى كلية القانون -جامعة بغداد سنة 2000م ماجست تتتير قت تتانون بالمرتبت تتة األولت تتى – جامعت تتة بغت تتداد عن ت توان الرست تتالة العقت تتودالتجارية للطاقة الكهربائية ) سنة 2004م
 -دكتت تتوران قت تتانون ت تتا

 -تجت تتاري بالمرتبت تتة األولت تتى عن ت توان األطروحت تتة الن ت تتام

القانوني إلدارة محاف األوراق المالية)سنة 2008م
الوظائف التي تقلدها:
 أول تعيين بالو يفة 1986/5/5 مدير لدائرة العقود والمناقصات في و ازرة األعمار واإلسكان تدريستتي لمتتادة القتتانون التجتتاري وأس تواق المتتال باللغتتة العربيتتة واللغتتة االنكليزيتتةلطلبة الدراسات األولية والعليا في كلية القانون -جامعة بغداد
 -محاضتر فتي المعهتد القضتائي فتي مواضتين القتانون ال تا

القتانون المتدني و

القانون التجاري والشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان ومواضين تنازع القوانين.
 -محاضر في معهد التطوير القضائي -مجلس القضاء األعلى

_محاضر في مركز التعليم المستمر والتأهيل التربوي في جامعة بغداد
العضوية في النقابات واللجان والمكاتب االستشارية
 عضو نقابة المحامين العراقيين عضو نقابة المهندسين بمرتبة استشاري. عضو المكتب االستشاري في كلية القانون -جامعة بغداد مقرر مجلس الكلية وقسم القانون ال ا عضو في اللجنة االستشارية العلمية في غرفة تجارة بغداد عضو الهيئة االستشارية إلنشاء مدينة البصرة الرياضية -و ازرة الشباب عضو اللجنة التحضيرية الحتفالية الذكرى المئوية لتأسيس كلية القانون عضو لجنة تعديل التعليمات األمتحانية رقم  134لسنة 2000 عضو لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الطفل عضتتو لجنتتة إعتتداد قتتانون صتتناديق االستتتثمار فتتي الع تراق فتتي البن ت المركتتزيالعراقي
 عضو من مة الوايبو العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في جنيف عضتتو لجنتتة اإلش تراف علتتى تطبيتتق الن تتام الفصتتلي الكورستتات ولجنتتة تح تديثالمناهج في كلية القانون
 عضو مجلس إدارة مركز التأهيل التربوي والتعليم المستمر في جامعة بغداد. النشاطات العلمية باحث غير متفرغ في بيت الحكمة-

بير علمي لكتاب القانون التجاري -المرحلة األولتى -الفترع التجتاري المديريتة
العامة للتعليم المهني -و ازرة التربية

 مدرب فريق كلية القانون في المسابقة العالمية حول التحكيم التجاري في فيينا اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوران //مسة رسالة وأطروحة إجراء تقويم علمي لعدد من الرسائل الجامعية//عشرة رسائل مناقشت تتة عت تتدد مت تتن الرست تتائل واالطت تتارير //بحت تتدود أطروحتت تتان وعش ت ترة رست تتائلماجستير.

 الكتب المنشورة كتتتاب العقتتود التجاريتتة للطاقتتة الكهربائيتتة رستتالة الماجستتتير) طبتتن فتتي بغتتدادسنة 2007
 كتتتاب الن تتام القتتانوني إلدارة محف تتة األوراق الماليتتة أطروحتتة دكتتتوران) طبتتنفي القاهرة ,دار النهضة العربية سنة 2008
 الن ام القانوني ألسواق المال في العراق سنة 2009 قاعدة اإلسناد طبن في بغداد 2010 دليل المستثمر األجنبي في العراق طبن في بغداد 2010 مقاالت في التجارة الدولية طبن في بغداد سنة 2010 كتتتاب حتتول التحكتتيم التجتتاري باللغتتة االنكليزيتتة بعن توان Introduction to) international commercial arbitrationمطبتتوع فتتي بغتتداد ستتنة
2011
 كتت تتاب الت تتوجيز فت تتي األوراق التجاريت تتة ,محاض ت ترات م صصت تتة لطلبت تتة المعهت تتدالقضائي ,مطبوع في بغداد  ,سنة 2012م
 كتاب عقد الكفالتة فتي القتانون المتدني الع ارقتي والقتانون المقارن,محاضترات فتيالقانون المدني م صصتة لطلبتة المرحلتة األولتى فتي المعهتد القضتائي ,مطبتوع
في بغداد سنة 2013م.
 البحوث المنشورة المركز القانوني للوسيط في سوق المتال الع ارقتي بحتث منشتور فتي مجلتة علتومقانونية -كلية القانون -جامعة بغداد المجلد الرابن والعشترون العتدد األول ستنة

2009
 التصرف القانوني المجرد في األوراق التجاريتة  ,بحتث منشتور فتي مجلتة علتومقانونية المجلد الرابن والعشرون العدد الثاني سنة 2009

 الموازن تتة ب تتين االلتت تزام بحفت ت الس تتر المص تترفي و تتاهرة غس تتيل األمت توال بح تتثمنشور في مجلة دراسات قانونية بيت الحكمة العدد  24سنة 2009

 استتترداد األستتهم فتتي الشتتركات المستتاهمة بحتتث منشتتور فتتي مجلتتة كليتتة الحقتتوقجامعة النهرين آذار سنة 2009

 تعلي تتق عل تتى قت ترار تميي تتزي منش تتور ف تتي مجل تتة عل تتوم قانوني تتة المجل تتد ال تتامسوالعشرون العدد األول سنة 2010

 مراقب الحسابات في الشركات التجارية بحث منشتور فتي مجلتة رستالة الحقتوقفي كلية القانون -جامعة كربالء العدد الثاني المجلد الثاني سنة 2010

 المقاصت تتة فت تتي العمت تتل المصت تترفي بحت تتث منشت تتور فت تتي مجلت تتة الحقت تتوق ,الجامعت تتةالمستنصرية ,المجلد الثالث السنة ال امسة العدد  )12-11سنة 2010
 الشكل القانوني للمصارف العراقية ,بحث منشتور فتي مجلتة الملتف االقتصتاديالسنة األولى العدد الثالث في أب سنة 2010

 االعتبار الش صي في الشركات المساهمة دراسة في قانون الشركات العراقي,بحث منشور في مجلة علوم قانونية  ,المجلد ال امس والعشرون العتدد الثتاني,
سنة 2010
 حماية أقلية المساهمين من ق اررات األغلبية في قانون الشركات الع ارقتي بحتثمنشور في مجلة علوم قانونية -كليتة القتانون المجلتد الستادس والعشترون العتدد
األول,سنة 2011
 قاعتتدة اإلغتتالق وتطبيقاتهتتا القانونيتتة ,بحتتث منشتتور فتتي مجلتتة كليتتة الحقتتوق-جامعة النهرين ,العدد األول سنة 2011
 مدى مشروعية أطفال األنابيب بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي بحثمنشور في مجلة كلية القانون والسياسة جامعة القادسية العدد الثاني 2011
 الحماية المدنية للعالمة التجارية ,بحث منشور في مجلة العلوم القانونيتة العتددالثاني سنة 2011م.
 تعليتتق علتتى قترار تمييتتزي عتتن الص ت كورقتتة تجاريتتة ,منشتتور فتتي مجلتتة العلتتومالقانونية العدد الثاني,سنة 2012م.

 بحث حول االعتمادات المستتندية فتي القتانون الع ارقتي باللغتة االنكليزية,منشتورفي مجلة العلوم القانونية العدد األول سنة 2013م.
بحوث مقبولة للنشر-:
-مفهتتوم الحصتتانة السياستتية فتتي التش تريعين الع ارقتتي واللبنتتاني ,د ارستتة مقارنتتة مقبتتول

للنشر في هيئة تحرير مجلة آداب البصرة ,جامعة البصترة – كليتة ادداب رقتم الكتتاب
 826في 2010/12/27
 حتتق المترأة فتتي تتتولي منصتتب القاضتتي بتتين الفقتته اإلستتالمي والقتتانون الوضتتعيبحتتث مقبتتول للنشتتر فتتي كلي تة الحقتتوق جامعتتة اإلستتكندرية فتتي جمهوريتتة مصتتر
العربية في 2010/11/2
 -كتب الشكر-:

 كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد عدد ثالثة. كتاب شكر من وزير العدل عدد/اثنان كتاب شكر من رئيس مجلس القضاء األعلى عدد/اثنان كتاب شكر من وزير الشباب والرياضة كتاب شكر من وزير األعمار واإلسكان كتاب شكر من عميد كلية القانون – جامعة كربالء عدد اثنان كتاب شكر من عميد كلية الحقوق – جامعة النهرين عدد اثنان كتاب شكر من عميد كلية القانون – جامعة بغداد عدد عشرة كتاب شكر من رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات-: المشاركة في جمين ندوات بيتت الحكمتة ومنهتا بصتفة باحتث عتن أستواق المتالفي العراق سنة .2009
 إلقتتاء محاضترات فتتي و ازرة األعمتتار واإلستتكان لمتتدة شتتهر عتتن الن تتام القتتانونيللمناقصات والمزايدات سنة 2009
 إلق تتاء محاضت ترات عل تتى دورات القي تتادات العلي تتا ف تتي الدول تتة ف تتي مرك تتز التعل تتيمالمستمر في جامعة بغداد سنة 2010

 إلقت تتاء محاض ت ترات عت تتن طت تترق التت تتدريس والتأهيت تتل التربت تتوي فت تتي مركت تتز التعلت تتيمالمستمر جامعة بغداد .
 إعداد محاضرة لمنتسبي دوائر الدولة عن المناقصات فتي كليتة القتانون جامعتةبغداد -التعليم المستمر.
 إلقتتاء محاض ترات عتتن المستتؤولية الطبيتتة للكتتادر المتقتتدم فتتي و ازرة الصتتحة فتتيقاعة الشهيد درب الموسوي.
 المشاركة في المؤتمر األول لكلية الحقوق – جامعة النهرين سنة 2009 المشاركة في المؤتمر الثاني لكلية الحقوق -جامعة النهرين سنة 2010 المشاركة في المؤتمر السادس لكلية القانون -جامعة كربالء -سنة 2009 المشاركة في المؤتمر السابن لكلية القانون -جامعة كربالء سنة 2010 المشاركة في المؤتمر األول لكلية القانون – جامعة بغداد سنة 2010 المشاركة بصفة محاضر فتي دورة التحكتيم التجتاري المقامتة فتي ديتوان الرئاستةسنة 2010
 المشتتاركة بصتتفة محاضتتر فتتي دورة تطتتوير البرنتتامج القضتتائي وحتتل المنازعتتاتلحساب مجلس القضاء األعلى سنة 2010
_المشت تتاركة فت تتي دورة حقت تتوق الملكيت تتة الفكريت تتة مت تتن مجموعت تتة مت تتن التدريست تتيين فت تتي
الواليات المتحدة األمريكية
 المش تتاركة ف تتي جمي تتن الن تتدوات والم تتؤتمرات الت تتي تقيمه تتا كليتن تتا ح تتول الق تتانونالتجاري ومواضين الشريعة اإلسالمية.

