
 الموسوي  السيرة الذاتية والعلمية للدكتور علي فوزي إبراهيم
                                                           

                                                                 
                                علي فوزي إبراهيم الموسوي  االسم الثالثي واللقب: د

                            9/11/1991مكان وتاريخ الوالدة: بغداد في 
 تجتماعية: متزو  ولي ثالثة ووالدالحالة اال

 المرتبة العلمية: وستاذ مساعد                                       
   المنصب الحالي: معاون العميد للشؤون العلمية.

 التحصيل الدراسي:
 م2891بكالوريوس هندسة من جامعة بغداد سنة 

 م 0222تجامعة بغداد سنة  -قانون بالمرتبة األولى كلية القانون سبكالوريو  -
تجااامعااة بغااداد عنوان الرساااااااااااااااالااة   العقود  –ماااتجساااااااااااااااتير قااانون بااالمرتباة األولى  -

 م 0222التتجارية للطاقة الكهربائية ( سنة 
األطروحااااة   الن ااااام  األولى عنوانتتجاااااري بااااالمرتبااااة  -دكتوراه قااااانون  ااااا  -

 م0222  األوراق المالية(سنة القانوني إلدارة محاف
 الوظائف التي تقلدها:

 5/5/1929وول تعيين بالو يفة  -

 مدير لدائرة العقود والمناقصات في وزارة األعمار واإلسكان  -

ة باللغة العربية واللغة االنكليزي ووسااااااااواق المال تدريسااااااااي لمادة القانون التتجاري -
 تجامعة بغداد  -لطلبة الدراسات األولية والعليا في كلية القانون

 القانون المدني ومحاضاااار في المعهد القضااااائي في مواضاااايخ القانون ال ا   -
 القانون التتجاري والشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان ومواضيخ تنازع القوانين.

 متجلس القضاء األعلى  -محاضر في معهد التطوير القضائي -



 معة بغداد_محاضر في مركز التعليم المستمر والتأهيل التربوي في تجا
 العضوية في النقابات واللجان والمكاتب االستشارية 

 عضو نقابة المحامين العراقيين -

  عضو نقابة المهندسين بمرتبة استشاري. -

 تجامعة بغداد -عضو المكتب االستشاري في كلية القانون -

 مقرر متجلس الكلية وقسم القانون ال ا   -

 رة بغدادعضو في اللتجنة االستشارية العلمية في غرفة تتجا -

 ب وزارة الشبا -عضو الهيئة االستشارية إلنشاء مدينة البصرة الرياضية -

 عضو اللتجنة التحضيرية الحتفالية الذكرى المئوية لتأسيس كلية القانون  -

   0222لسنة  132عضو لتجنة تعديل التعليمات األمتحانية رقم  -

 عضو لتجنة إعداد مسودة مشروع قانون الطفل -

صاااااااناديق االساااااااتثمار في العراق في البن  المركزي  عضاااااااو لتجنة إعداد قانون -
 العراقي

 عضو من مة الوايبو العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في تجنيف  -

عضاااااو لتجنة اإلشاااااراف على تطبيق الن ام الفصااااالي الكورساااااات ولتجنة تحدي   -
 المناهج في كلية القانون

 غداد. في تجامعة بمركز التأهيل التربوي والتعليم المستمر  إدارةعضو متجلس  -

 النشاطات العلمية -

 باح  غير متفرغ في بيت الحكمة  -

رية الفرع التتجاري المدي -المرحلاة األولى - بير علمي لكتااب القاانون التتجااري -
 وزارة التربية  -العامة للتعليم المهني

 مدرب فريق كلية القانون في المسابقة العالمية حول التحكيم التتجاري في فيينا  -

 ووطروحة//  مسة رسالة والدكتوراهعلى رسائل الماتجستير  اإلشراف -

 تقويم علمي لعدد من الرسائل التجامعية//عشرة رسائل إتجراء -

وعشاااااااااارة رسااااااااااائل  وطروحتانمناقشااااااااااة عدد من الرسااااااااااائل واالطاري // بحدود  -
 ماتجستير.



 

 الكتب المنشورة  -

غداد ب كتاب العقود التتجارية للطاقة الكهربائية  رساااااااااااالة الماتجساااااااااااتير( طبخ في -
  0222سنة 

كتاااب الن ااام القااانوني إلدارة محف ااة األوراق الماااليااة  وطروحااة دكتوراه( طبخ  -
   0222في القاهرة, دار النهضة العربية سنة 

   0229الن ام القانوني ألسواق المال في العراق سنة  -

  0212قاعدة اإلسناد طبخ في بغداد  -

   0212دليل المستثمر األتجنبي في العراق طبخ في بغداد  -

 0212مقاالت في التتجارة الدولية طبخ في بغداد سنة  -

 Introduction toكتاااااب حول التحكيم التتجاااااري باااااللغااااة االنكليزيااااة بعنوان  -

international commercial arbitration)    مطبوع في بغااداد سااااااااااااااانااة
0211 

التتجارية, محاضاااااااااااارات م صااااااااااااصااااااااااااة لطلبة المعهد  األوراقكتاب الوتجيز في  -
 م0210وع في بغداد , سنة القضائي, مطب

كتاب عقد الكفالة في القانون المدني العراقي والقانون المقارن,محاضاااااااارات في  -
في المعهد القضاااائي, مطبوع  األولىالقانون المدني م صاااصاااة لطلبة المرحلة 

 م.0213في بغداد سنة 

 البحوث المنشورة -

  

علوم  متجلة المركز القانوني للوسااايط في ساااوق المال العراقي بح  منشاااور في -
تجامعة بغداد المتجلد الرابخ والعشاارون العدد األول ساانة  -كلية القانون -قانونية
0229   

التصااارف القانوني المتجرد في األوراق التتجارية , بح  منشاااور في متجلة علوم  -
   0229قانونية المتجلد الرابخ والعشرون العدد الثاني سنة 



هرة غسااااااااااايل األموال بح  الموازنة بين االلتزام بحف  السااااااااااار المصااااااااااارفي و ا -
  0229سنة  02منشور في متجلة دراسات قانونية بيت الحكمة العدد 

اساااترداد األساااهم في الشاااركات المسااااهمة بح  منشاااور في متجلة كلية الحقوق  -
   0229تجامعة النهرين آذار سنة 

تعليق على قرار تمييزي منشاااااااااااااااور في متجلاااة علوم قاااانونياااة المتجلاااد ال اااامس  -
   0212ل سنة والعشرون العدد األو 

مراقب الحسااابات في الشااركات التتجارية بح  منشااور في متجلة رسااالة الحقوق  -
   0212تجامعة كربالء العدد الثاني المتجلد الثاني سنة  -في كلية القانون

 لحقوق, التجامعةا المقاصااااااااااااة في العمل المصاااااااااااارفي بح  منشااااااااااااور في متجلة -
   0212سنة  (10-11المستنصرية, المتجلد الثال  السنة ال امسة العدد 

صااادي االقت الشاكل القانوني للمصاارف العراقية, بح  منشاور في متجلة الملف -
   0212السنة األولى العدد الثال  في وب سنة 

عراقي, الاالعتبار الش صي في الشركات المساهمة دراسة في قانون الشركات  -
 ,بح  منشور في متجلة علوم قانونية , المتجلد ال امس والعشرون العدد الثاني

  0212سنة 

حماية وقلية المساااهمين من قرارات األغلبية في قانون  الشااركات العراقي بح   -
المتجلد الساااادس والعشااارون العدد  كلية القانون -منشاااور في متجلة علوم قانونية

   0211األول,سنة 

 -كلية الحقوق متجلة فيمنشاااااااااااااااور قااعادة اإلغالق وتطبيقااتهاا القاانونياة, بح   -
   0211األول سنة  العدد تجامعة النهرين,

 مدى مشروعية وطفال األنابيب بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي بح   -

 0211منشور في متجلة كلية القانون والسياسة تجامعة القادسية العدد الثاني 
الحماية المدنية للعالمة التتجارية, بح  منشااور في متجلة العلوم القانونية العدد  -

 م.0211الثاني سنة 

قرار تمييزي عن الصااااااااا  كورقة تتجارية, منشاااااااااور في متجلة العلوم تعليق على  -
 م.0210القانونية العدد الثاني,سنة 



بح  حول االعتمادات المساااتندية في القانون العراقي باللغة االنكليزية,منشاااور  -
 م.0213سنة  األولفي متجلة العلوم القانونية العدد 

 -بحوث مقبولة للنشر:

التشااااريعين العراقي واللبناني, دراساااااة مقارنة مقبول  مفهوم الحصااااانة السااااياسااااية في- 
تاب كلية اآلداب رقم الك –للنشاار في هيئة تحرير متجلة آداب البصاارة, تجامعة البصاارة 

   02/10/0212في  209

حق المروة في تولي منصااااب القاضااااي بين الفقه اإلسااااالمي والقانون الوضااااعي  -
 في تجمهورية مصاااااار بح  مقبول للنشاااااار في كلية الحقوق تجامعة اإلسااااااكندرية

   0/11/0212العربية في 

   -كتب الشكر: -

 كتاب شكر من رئيس تجامعة بغداد عدد ثالثة.  -

 كتاب شكر من وزير العدل عدد/اثنان  -

 كتاب شكر من رئيس متجلس القضاء األعلى عدد/اثنان  -

 كتاب شكر من وزير الشباب والرياضة  -

 كتاب شكر من وزير األعمار واإلسكان  -

 تجامعة كربالء عدد اثنان  –يد كلية القانون كتاب شكر من عم -

 تجامعة النهرين عدد اثنان  –كتاب شكر من عميد كلية الحقوق  -

 تجامعة بغداد عدد عشرة  –كتاب شكر من عميد كلية القانون  -

 كتاب شكر من رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار -

 -المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات: -

ات بيت الحكمة ومنها بصااافة باح  عن وساااواق المال المشااااركة في تجميخ ندو  -
   .0229في العراق سنة 

إلقاء محاضااااارات في وزارة األعمار واإلساااااكان لمدة شاااااهر عن الن ام القانوني  -
  0229للمناقصات والمزايدات سنة 

إلقااااء محااااضااااااااااااااارات على دورات القياااادات العلياااا في الااادولاااة في مركز التعليم  -
   0212ة المستمر في تجامعة بغداد سن



إلقاء محاضرات عن طرق التدريس والتأهيل التربوي في مركز التعليم المستمر  -
 تجامعة بغداد .

إعداد محاضاارة لمنتساابي دوائر الدولة عن المناقصااات في كلية القانون تجامعة  -
 التعليم المستمر. -بغداد

محاضااااااارات عن المساااااااؤولية الطبية للكادر المتقدم في وزارة الصاااااااحة في  إلقاء -
 الشهيد درب الموسوي.  قاعة

 0229تجامعة النهرين سنة  –المشاركة في المؤتمر األول لكلية الحقوق  -

   0212تجامعة النهرين سنة  -المشاركة في المؤتمر الثاني لكلية الحقوق -

   0229سنة  -تجامعة كربالء -المشاركة في المؤتمر السادس لكلية القانون -

   0212تجامعة كربالء سنة  -نالمشاركة في المؤتمر السابخ لكلية القانو  -

  0212تجامعة بغداد سنة  –المشاركة في المؤتمر األول لكلية القانون  -

المشاااركة بصاافة محاضاار في دورة التحكيم التتجاري المقامة في ديوان الرئاسااة  -
  0212سنة 

المشااااركة بصااافة محاضااار في دورة تطوير البرنامج القضاااائي وحل المنازعات  -
   0212لى سنة لحساب متجلس القضاء األع

_المشااااااااااااااااركااة في دورة حقوق الملكيااة الفكريااة مخ متجموعااة من التاادريسااااااااااااااايين في 
 الواليات المتحدة األمريكية

المشاااااااااااااااااركاااة في تجميخ النااادوات والمؤتمرات التي تقيمهاااا كليتناااا حول القاااانون  -
 .اإلسالميةالتتجاري ومواضيخ الشريعة 

                                                
 


