
 السيرة الذاتية والعلمية
  صالح هادي صالح الفتالوي  االسم الثالثي واللقب :         

                             1976/ 23/10   -محل وتأريخ الوالدة : صالح الدين          

   20/2/2005تأريخ اول تعيين :          

 المنصب الحالي : عميد كلية القانون / الجامعة العراقية وكالة         

 الدرجة العلمية:  استاذ مساعد        

 جامعة بغداد  –جهة العمل        : كلية القانون         

 التحصيل العلمي  : دكتوراه فلسفة  قانون جنائي         

 الشهادات الحاصل عليها        

تأأأأأأأأأأأأأأريخ  الجامعة -الكلية  االختصاص الشهادة /  ت

الحصأأأأأأأول 

 عليها 

   1997 كلية الحقوق/ جامعة النهرين  بكالوريوس / قانون  -1

 1999 كلية الحقوق/ جامعة النهرين ماجستير  / قانون عام          -2

   2005 كلية القانون/ جامعة بغداد  دكتوراه/ قانون جنائي    -3

 

 الخبرات السابقة          

  2003الى  1997محامي من  -             

  2001الى  2000الجامعة المستنصرية من  –تدريسي  :  كلية االدارة واالقتصاد  -             

  2003الى  2001قسم القانون من   –تدريسي  : كلية اليرموك الجامعة  -             

  2008الى   2004قسم القانون  من  –كلية التراث الجامعة  تدريسي  : -             

  2007الى  2005قسم القانون  من  –تدريسي  : كلية المنصور الجامعة  -             

 2013لغاية نيسان   2005جامعة بغداد    من  –تدريسي  : كلية القانون  -             

 2013ولغاية نيسان  2006ؤون االدارية والمالية منذ شغل منصب معاون العميد للش -              

 ولحد االن 2013منسب ليشغل منصب عميد كلية القانون الجامعة العراقيه منذ نيسان   -            

 البحوث والدراسات : 

 دراسة مقارنة  –جرائم االتجار بالبشر  -           

 الحماية الجنائية للبيئة المائية  -              

 االسس السليمة لوجود صحافة حرة في العراق  -              

 المحكمة االتحادية في العراق  -              



 المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير -              

 االرهاب االلكتروني-                         

 دور قانون حقوق الصحفيين في مكافحة الفساد االداري  -                       

 2006لسنة  26مالحظات على قانون الجنسية العراقي رقم  -            

 الشهادات االخرى      

  1999جامعة بغداد /  –كلية اللغات  –حاصل على شهادة اجتياز دورة في اللغة االنكليزية  -         

  2000جامعة بغداد   –شهادة حاسوب واالنترنيت  -           

  –شهادة مشاركة في برنامج نظام المحاكم في الواليات المتحدة االمريكية  -           

  2007ويليامزبيرغ / والية فيرجينيا              

 لكية الفكرية في جنيفشهادة اجتياز دورة في الملكية الفكرية حاصل عليها من المنظة الدولية للم -         

حاصأأل علأأى شأأهادة مشأأاركة فأأي دورة تأأراخيص التكنلوجيأأا الخاصأأة بالملكيأأة الفكريأأة مأأن وزارة التجأأارة  -         
 2012االمريكية 

 الدورات والمؤتمرات والندوات : 

  2005جامعة دي بول )شيكاغو(  ، اربيل   –مؤتمر استقالل القضاء    -    

 2005كلية القانون ، جامعة بغداد  –ؤتمر علمي حول استقالل القضاء المشاركة في م   -   

  2006االمم المتحدة )يونامي( القاهرة     -مؤتمر استقالل القضاء    -   

  2006اربيل   –المشاركة في ندوة التعديالت الدستورية    - 

  2007كلية القانون / جامعة بغداد  –المشاركة في مؤتمر علمي حول جرائم غسيل االموال وسبل مكافحتها    -

  2007المشاركة في دورة للتعرف على نظام التدريس في الجامعات االمريكية / الواليات المتحدة االمريكية     -

  2007ايطاليا   –المشاركة في ورشة عمل الميثاق العربي لحقوق االنسان / بولونيا    -

  2008تركيا  –المشاركة في ورشة عمل حول جرائم االتجار بالبشر / اسطنبول    -

  2008االمم المتحدة /بغداد  –المشاركة في ورشة عمل حول تقاسيم الثروة النفطية    -

االمم المتحدة / بغداد   –المشاركة في ورشة عمل حول تقاسم المياه والثروات الطبيعية بين المركز  واالقليم    -
2008  

االمم المتحدة ، اربيل    –المشاركة في ورشة عمل حول تقاسم المياه والثروات الطبيعية بين المركز واالقليم    -      
2009 

  2009مج القيادات االدارية الشابة / الواليات المتحدة االمريكية  المشاركة في برنا   -       

  2009القضاء بغداد      اللجنة العراقية لدعم واستقالل –المشاركة في ورشة عمل حول استقالل القضاء    -      

                                                                                                                                                          2010د  جامعة بغدا/ كلية القانون   –المشاركة في  ندوة حول الحماية الجنائية للبيئة المائية    - 

 2010المغرب   –المشاركة في مؤتمر دور سيادة القانون في دول الشرق االوسط وشمال افريقيا ،  افران   -

   2009المشاركة في ورشة عمل حول قانون الحق في الوصول الى المعلومات بيروت _لبنان -



 2010المشاركة في دورة تدريبية حول الملكية الفكرية في الوالبات المتحدة االمريكية  -

 2010لبنان  –المشاركة في ورشة عمل حول الصحافة االجتماعية في الجامعة االمريكية بيروت  -

دورة تدريبأأة حأأول المفاوضأأات العقديأأة فأأي عقأأود التجأأارة الدوليأأة نظمأأت مأأن قبأأل وزارة التجأأارة  المشأأاركة فأأي  -

 2011االميركية  اربيل 

  2012عمان  –المشاركة في برنامج المحاكم التشبيهية في التحكيم التجاري , مسقط   -

  2012دورة تدريبية حول العيادات القانونية , اربيل   -

 2012فاوضات الترخيص للملكية الفكرية و عقود ترخيص التكنولوجيا في واشنطن المشاركة في برنامج م  -

المشاركة في مؤتمر دور االعالم في مكافحأة الفسأاد نظأم مأن قبأل مكتأب المفأت  العأام فأي الهيئأة العراقيأة للبأث و   -

 .2012االرسال , بغداد 

  2012االردن  –المشاركة في ورشة عمل حول حاالت انعدام الجنسية و كيفية معالجتها في العراق , عمان   -

 معلومات اخرى: 

 عضو في اكثر من خمسة عشر لجنة تحقيقية في الجامعة   -

 كتاب شكر و تقدير من مختلف مؤسسات الدولة  و المنظمات الدولية   22حاصل على   -

 

 اإلقامة الدائمة: العراق / بغداد           اإلقامة الحالية: بغداد     

 

   –وسيلة االتصال:

  07802552962هاتف :                            

  salahhadi_76@yahoo.comالبريد االلكتروني :                     

 


