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 السرية الذاتية
 

 دمحم علي عبد الرضا عفلوك ظاهر السلمان :االسم 

 البصرة - 42/24/2691:  مكان وتأريخ الوالدة

 الجبيلة -البصرة  :العنوان 

 09804821060 : رقم اهلاتف

dr.moali1965@gmail.com  الربيد االلكرتوني :   

 
  : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات

 كلية القانون –جامعة بغداد /  2/6/4009:  دكتوراه  -2

 كلية القانون –جامعة بغداد /  24/2/4000/2666: ماجستير  -4

 :  االختصاص العام وتاريخ احلصول عليها العلمية اتباملر

 44/22/4021:  أستاذ  -2

 8/9/4020:  أستاذ مساعد   -4

 2/6/4009:  مدرس  -2

 2/9/4002:  مدرس مساعد  -2

 قانون جنائي:  الدقيق االختصاص

 اللغة االنكليزية/ اللغة العربية :  اللغات التي جييدها
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 2/9/4022عميد كلية القانون بتاريخ  : الوظيفة احلالية

  :املناصب التي توالها يف الكلية وتوارخيها
  2/9/4022 -كلية القانون  / عميد كلية القانون  -2

  28/22/4009  -كلية القانون  / معاون العميد للشؤون العلمية   -4

 4002/4001 -كلية القانون / مقرر الفرع العام  -2

 جامعة البصرة/ عضو المكتب األستشاري القانوني  -2

 األستشاري وعضوية للسنوات السابقةرئيس مكتب  -1

 4008/4020/ أستشاري قانوني لمحافظة البصرة  -9

 4022 – 4022/ األمانة العامة لمجلس الوزراء / عضو لجنة األصالح األداري  -9

 4029 / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام /عضو لجنة صياغة منهج الفيدرالية  -8

 4029/  وزارة التعليم العالي عام /ائي عضو لجنة تطوير منهج القانون الجن -6

 4029/  عضو لجنة صياغة النظام الداخلي لجامعة البصرة ومجلس جامعة البصرة عام-20

  :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 تفاصيل البحث أسم البحث

/ التنظيم القانوني لحرية الصحافة في العراق -1
 بحث منفرد

بيت / مجلة دراسات قانونية / منشور 
 7002عام / بغداد / الحكمة 

/ الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية  -2
 بحث مشترك

مجلة رسالة الحقوق كلية القانون / منشور 

 4008عام / جامعة كربالء / 

الحماية القانونية للرأي العام في مواجهة  -3
 بحث منفرد/ أستطالعات الرأي العام 

/ كربالء / مجلة كلية اهل البيت / منشور 

 4006عام 

الجوانب األخالقية لفلسفة التجريم والعقاب  -2

 بحث مشترك/ بين الشريعة والقانون 

 4006عام / مجلة ذي قار / منشور 

 4020عام / مجلة ذي قار / منشور  بحث مشترك/ جريمة العصيان المسلح  -1

األطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية -6
 الجنائية للسياسة األقتصادية في العراق

 بحث مشترك/

عام / جامعة بابل / مجلة المحقق الحلبي 
7012 
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بحث / األساس القانوني للعقوبات األدارية -2
 منفرد

عام /جامعة كربالء / مجلة رسالة الحقوق 
7012 

 7012عام / مجلة جامعة ذي قار  بحث مشترك/ جرائم المحميات الطبيعية -8
 جامعة النهرين مجلة منفرد/ التنظيم القانوني للطيف الترددي  -9

الضحية على وفق المنظور القانوني -10
 مجلة جامعة ذي قار منفرد/ للعدالة الجنائية 

 قيد النشر التشريعات السالبة-22
االطار القانوني لتنظيم أبحاث الهندسة  -24

 مشترك/ الجينية وتطويرها 
/ مؤتمر كلية القانون الوطني الثالث 

7012 
 

  الكتب املؤلفه : 
تاريخ تأليف الكتاب ومكان  الكتاباسم 

 الطبع 

موقف القانون العراقي من احكام النظام االساس  -2

النافذ  4001للمحكمة الجنائية الدولية في ظل الدستور 

 ((كتاب منهجي مساعد )) 

9/2/4022 

 –العراق  –زين للطباعة 

 بصرة الطبعة االولى  

 قيد النشر منفردكتاب / التجريم الوقائي بين النظرية والتطبيق  -4

 كتاب مشترك الوسائل القانونية لتطوير ابحاث الهندسة الجينية-3

  :املواد التي درسها يف الدراسة االولية 
 المرحلة الثانية/ عقوبات عام  -1
 المرحلة االولى/ أجرام  -2
 المرحلة الرابعة/ طب عدلي  -3
 المرحلة الرابعة/ تحقيق جنائي  -4
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  :العليااملواد التي درسها يف الدراسات 
 الماجستير/ القانون الجنائي   -2

 الماجستير/ القانون االداري   -4

  الماجستير/ سيمنار   -2
 

 : عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 المسؤولية الجنائية عن المنظمات الحكومية غير المرخصة -2

 الحماية الجنائية للسياسة االقتصادية في العراق -4

 الجنائية للمحميات الطبيعيةالحماية  -2

 حجية الحكم الجزائي على الدعوى األدارية -2

 4001الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في ضوء دستور العراق لعام  -1

 الحماية الجنائية في أطار التلوث النووي  -9

 الحماية الجنائية لسالمة المالحة البحرية -9

 دراسة مقارنة /جريمة الشغب  -8

 الجنائية لألحزاب السياسية في التشريع العراقيالمسؤولية  -6

 ( : بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية
/ ، أربيل  4منظمة هافوس الهولندية ومنظمة األمل العراقية لتدريب مدربي االنتخابات عدد  -2

4022 

 4022/ سليمانية / دورة تطوير برنامج عمل االدارات المحلية منظمة امريكية  -4

 4008، 4009حقوق االنسان ، المعهد الدانماركي ، الكويت ،  -2

 4006الشرطة المجتمعية ، السفارة اليابانية في العراق ، عمان ،  -2

  :املؤمترات التي شارك فيها كباحث

 وزارة التعليم العالي/  4029/ مؤتمر الرصانة العلمية  -2
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 4008/ جامعة بغداد / مؤتمر اليوبيل الذهبي لكلية القانون  -4

 4009/ مؤتمر جامعة كربالء  -2

 4021/ مؤتمر جامعة كربالء  -2

 4029، الثالث  4021ي ، الثان4022 جامعة البصرة االول  /مؤتمر كلية القانون  -1

 

 


