
 
 

\سيرة ذاتية   
علً فوزي ابراهٌم الموسوي-السم:ا  

بغداد-1641-التولد :  
ولً ثالثة بناتج متزو -الحالة االجتماعٌة :  

حً العدل  –بغداد  -السكن :  
  -البرٌد االلكترونً :

Alifawzi18@yahoo.com  
1691-1691سنة  جامعة بغداد -بكالورٌوس هندسة  -التحصٌل العلمً :  

بالمرتبة االولى 1221-1222بكالورٌوس قانون جامعة بغداد سنة   
1222ماجستٌر فً القانون الخاص سنة   

1229سنة  - الخاص فً القانون دكتوراه  
1/9/1214اعتبارا من  القانون الخاصاستاذ دكتور)بروفٌسور ( فً -المرتبة العلمٌة :  

: الوظائف التي تقلدها        
 رئٌس مهندسٌن اقدم فً وزارة االعمار واالسكان ومدٌر للمعامل االنتاجٌة 

جامعة بغداد\استاذ فً القانون الخاص فً كلٌة القانون   
جامعة بغداد–معاون العمٌد للشؤون العلمٌة فً كلٌة القانون   

ولحد االن. 1229من سنة  فً المعهد القضائً تدرٌسً  
 محاضر فً معهد التطوٌر القضائً للسادة القضاة المستمرٌن بالخدمة.

                                  12/3/1214منذ  فً مجلس الدولة منتدب مستشار
.1219( لسنة 11والمرسوم ) 1214( لسنة 32بالمرسوم الجمهوري ) ولحد االن   

المحكمة االدارٌة العلٌا .عضو   
.مدٌر عام الدائرة القانونٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً حالٌا  

   النشاطات العلميةاالعمال الوظيفية و
ن بصفة مدٌر موقع ادارة العدٌد من المشارٌع فً وزارة االعمار واالسكا -1  

 االشتراك فً حملة اعادة اعمار العراق فترة التسعٌنات  -2
 عضو فً نقابة المهندسٌن العراقٌٌن بصفة مهندس استشاري  -3

دكتوراه ة حوطرأ(3و)رسالة ماجستٌر   (9)على االشراف العلمً  -4  
نشر العدٌد من الكتب واكثر من ثالثٌن بحثا فً المجالت العلمٌة المتخصصة  -5

 العراقٌة والعربٌة 

mailto:Alifawzi18@yahoo.com


العالمٌة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة فً جنٌف  ٌبواعضو منظمة الو -6  
ً حل محكم دولً معتمد من الحكومة العراقٌة  فً مركز االكسٌد المتخصص ف -7

   فً واشنطن المنازعات االستثمارٌة
 شارك العدٌد من المؤتمرات والندوات فً داخل العراق وخارجه بصفة باحث  -8
فً مختلف الجامعات  دكتوراه( اطروحة 12( رسالة ماجستٌر و)22ناقش ) -9

 العراقٌة.
 

 دكتوراهاطروحة    (1)رسالة ماجستٌر و   (11)اختٌر مقوما علمٌا ل -10
وله مجموعة من  العلمٌة او للنشر فً المجالت العلمٌة بحثا علمٌا للترقٌة  (12)و

                                              .فً المواضٌع المستحدثة الكتب القانونٌة 
                

 ضو الفرٌق الوطنً الساند السترداد اموال العراق بموجب االمر الدٌوانًع -11
الصادر من مكتب رئٌس الوزراء. 1217/  7/4( فً 112المرقم )  

1219لسنة  عضو لجنة اختٌار رؤساء الهٌئات المستقلة فً العراق -12  
(فً 32لمرقم )ا مؤشرات البنك الدولً بموجب االمر الدٌوانًعضو لجنة  -13

من االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس  الصادر  11/3/1217
 الوزراء واللجان.

عضو لجنة تثبٌت المدراء العامٌن ووكالء الوزراء المعٌنٌن وكالة بموجب  -14
1217( لسنة 61رقم ) االمر الدٌوانً  

مختلف و رئٌس الوزراء عن مئة كتاب شكر من حصل على ماال ٌقل -15
          الوزارات والجهات


