
 

 السرية الذاتية                      

 حيدر جنيب امحد فائق   :االسم الرباعي  -
 1711 -1-02  :تاريخ الوالدة  -
   ماجستري:   الشهادة  -
 0220 -11-12: على شهادة املاجستريتاريخ احلصول   -
 يف مرحلة املناقشة :شهادة الدكتوراه  -
 0212 :تاريخ احلصول على شهادة الدكتوراه  -
    القانون العام           : التخصص العام  -
 ، القانون االدارياملالية العامة والتشريع الضرييب :التخصص الدقيق  -
                                مدرس : اللقب العلمي  -
 0212 -1-17 : على اللقب العلميتاريخ احلصول   -
 سنة 11 :عدد سنوات اخلدمة يف التعليم العايل  -
 التوجد :سنوات اخلدمة خارج التعليم العايل عدد  -
  ahmed.haider2016@mail.ru :الربيد االلكرتوين  -
 قسم القانون العام -كلية القانون  -جامعة بغداد :اجلهة املاحنة لشهادة املاجستري  -
 قسم القانون الدستوري واالداري -روسيا االحتادية -جامعة جنوب االورال احلكومية :اجلهة املاحنة لشهادة الدكتوراه  -
  قانون رريبة الدخ  العراقي اخلسائر الضريبية يف :املاجستري رسالة عنوان  -
 االعرتاض على القرارات االدارية  هليئات الضريبة يف مجهورية العراق :عنوان رسالة الدكتوراه  -
 : الوظائف اليت شغلها  -

 اىل –الفرتة من  مكان العم  الوظيفة ت

قسم  -كلية القانون والعلوم السياسية تدريسيةعضو هيئة  1
 القانون

الوقت  اىلو  0222 منذ عام 
 احلارر

 0212 -0227 كلية القانون والعلوم السياسية امني جملس  0

 0227 -0212 كلية القانون والعلوم السياسية مسؤول وحدة رمان اجلودة 1

 0212 -0227  كلية القانون والعلوم السياسية الكلية عضو جملس  4

علمية ة نجل ( 12)رئاسة وعضوية اكثر من  2
 وقانونية وادارية 

 0217 -0222  كلية القانون والعلوم السياسية

 

mailto:ahmed.haider2016@mail.ru


 :قررات الدراسية اليت قام بتدريسها امل -

 
 املدرجة ادناه واخرى غريها  :املؤمترات والندوات العلمية والورش اليت شارك فيها  -

 السنة  املادة القسم الكلية اجلامعة ت

 0221 -0222 قانون العم  والضمان االجتماعي القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 1

 0222 -0221 القضاء االداري القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 0

 0211 -0221 علم املالية العامة والتشريع الضرييب القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 1

 0212 -0211 مبادئ واحكام القانون االداري القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 4

 0217 -0212 القضاء االداري القانون القانون والعلوم السياسية دياىل 2

 السنة (حضور  –حبث )املشاركة نوع  مكان االنعقاد العنوان ت

ر العلمي متاملؤ  1
 االول السنوي 

كلية القانون والعلوم 
 دياىل -السياسية

عالقة القانون االداري بالقانون املدين يف حدود املال )يف حبث 
 (العام

0210 

املؤمتر التطبيقي  0
 العلمي الدويل

جامعة زابوروجزكي 
روسيا  -الوطنية
 موسكو -االحتادية

مفهوم النزاع الضرييب ونظام االعرتاض على القرارات )حبث يف 
 (يف النظام االداري

0214 

املؤمتر التطبيقي  1
العلمي الدويل 

 الثالث

 -روسيا االحتادية
 يكاترين بورك

العناصر القانونية للنزاع الضرييب ونظرها يف النظام ) حبث يف
 (االداري

0214 

املؤمتر العلمي  4
الدويل احلادي 

 عشر

روسيا  -كلية القانون
 موسكو -االحتادية

 0212 (تطبيق القواعد االدارية العامة يف القرارات الضريبية)حبث يف 

املؤمتر العلمي  2
 الدويل الثامن

روسيا  -كلية القانون
 كاترين بوركي -االحتادية

اساس واجراءات االعرتاض على القرارات الضريبية )حبث يف 
 (العراقللسلطة املالية يف 

0212 

املؤمتر العلمي  6
 الدويل الثاين

روسيا  -كلية القانون
 أومسك -االحتادية

االعرتاض على القرارات يف قانون رريبة الدخ  )حبث يف 
 (1720لسنة  111العراقي ؤقم 

0212 

املؤمتر العلمي  1
 العاشرالدويل 

 -روسيا االحتادية
 يكاترين بورك

اض على القرارات العامة لالعرت الصفات القانونية )حبث يف 
 (الضريبة العراقية الضريبية يف هيئة

0212 

املؤمتر العلمي  2
السابع الدويل 

 عشر

 -روسيا االحتادية
 تشيليابينسك

الضمانات القانونية لالعرتاض على القرارات االدارية )حبث يف 
رقم  1720الضريبية يف قانون رريبة الدخ  العراقي لسنة 

111 

0212 

املؤمتر العلمي  7
 الدويل

اجلامعة الروسية لصداقة 
روسيا  -الشعوب
 موسكو -االحتادية

اخلصوصيات واالثار القانونية ملرحلة استئناف )حبث يف 
القرارات والعم  او االمتناع عن العم  ملسؤويل هيئات 

 ((حبث مشرتك)الضريبة العراقية يف القانون الضرييب 

0211 



 
 املدرجة ادناه واخرى غريها :الدورات اليت شارك هبا واليت اقامها  -

 السنة االنعقادمكان  عنوان الدورة ت
 0212 حمافظة السليمانية دورات تدريبية حلقوق االنسان 1
 0211 حمافظة اربي  دورات تدريبية حلقوق االنسان  0

 
 :يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع او تطوير التعليم احمللية  البحوث  واملنشورات -

القةةةةةانون والعلةةةةةوم كليةةةةةة  ندوة علمية  12
 قسم القانون -السياسية

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 11
 قسم القانون -السياسية

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 10
 قسم القانون -السياسية

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 11
قسم العلوم  -السياسية
 السياسية

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 14
قسم العلوم  -السياسية
 السياسية

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 12
قسم  -السياسية

 الدراسات العليا

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 16
شبكة بغداد  -السياسية

 ملنظمات اجملتمع املدين

 0212 حضور

التطبيقي املؤمتر  11
العلمي الدويل 

 السايع

اجلامعة الروسية لصداقة 
روسيا  -الشعوب
 موسكو -االحتادية

االعرتاض على القرارات االدارية وفقا للتشريعات )حبث يف 
 (االدارية العراقية

0217 

 السنة حم  النشر عنوان البحث ت
 0221 جامعة دياىل -جملة الفتح العام عند تطبيق اجلزاء التادييبحقوق ورمانات املوظف  1
العراقي يف معاملة خسائر قصور وتباين نصوص التشريع الضرييب  0

 شريعات رريبية اخرىبدفع الضريبة مقارنة بتاملكلف 
 0221 جامعة دياىل -جملة الفتح

 0222 جامعة دياىل -دياىل جملة االقرار او االعرتاف يف املسؤولية املدنية واجلزائية 1
 0227 جامعة دياىل -جملة الفتح  والقضاء االطار القانوين العام للعقد االداري واملدين يف ظ  التشريع والفقه 4



 
 : بالنشر فيهااليت قام ( impact factors)اجملالت العاملية وجمالت  -

 السنة العدد  عنوان البحث الدولة اجمللةاسم  ت
جامعة جنوب  -فيستينك 1

 االورال احلكومية
االعرتاض على  شؤونالطبيعة القانونية لالثبات يف  روسيا 

  والنزاعات الضريبية يف نظام االدارةالقرارات 
 (حبث مشرتك)

1 0214 

النزاعات االدارية االمهية القانونية للتبليغ يف  روسيا  مشاك  القانون 0
 الضريبية

0 0214 

 االكادميية القانونية -فيستينك 1
 اومسكيف 

ية املنظورة يف النظام اسباب النزاعات الضريب روسيا 
 دور النظام القضائي  يف حلهااالداري، 

1 0212 

االهداف القانونية واالدارية لالعرتاض على  روسيا  مشاك  القانون 4
االمتناع عن العم  ملسؤويل القرارات والعم  او 

 االدارة

0 0216 

نظام االعرتاض على القرارات االدارية الصادرة من  روسيا  موسكو -التعليم والقانون 2
اهليئات املختصة لالدارة العامة  يف قضايا فرض 

 (حبث مشرتك) الضريبة على العقار

12 0211 

حتديد صفة املوظف العام مبا يضمن سريان تشريعات الوظيفة العامة  2
 ويورح واجباته ومسؤوليته التأديبية

جامعة   -جملة كلية القانون 
 كركوك

0227 

جامعة  -جملة كلية القانون سياسة النظام الضرييب واثرها يف سياسات الدولة االخرى 6
 صالح الدين

0227 

 0227 جامعة دياىل -جملة دياىل (مشرتك)خطف االشخاص يف قانونالعقوبات العراقي  1
 0210 دياىل جامعة -جملة دياىل التجرمي والعقاب يف قانون رريبة الدخ  العراقي النافذ 2
سياسة االمتياز واحلافز الضرييب وتطبيقاته يف اجلانب االقتصادي  7

 والتشريعات العراقية
جامعة   -جملة كلية القانون

 كركوك
0211 

 االدارية واالجراءات  االعرتاض على القرارات عملية  االثبات يف 12
 لضريبة الدخ 

جملة العلوم القانونية 
 جامعة دياىل -والسياسية

0212 

 0212 قيد النشرمنجز  احلماية اجلنائية لتنفيذ القرارات االدارية 11
 0217 قيد النشرمنجز  يف احكام قانون اخلدمة املدنية  للجهة االدارية التنفيذ املباشرحاالت  10
التنفيذ املباشر للجهة االدارية يف قانون حتصي  الديون حاالت  11

 احلكومية
 0217 قيد النشرمنجز 

 االدارة واجراءات على قرارات لالعرتاضالضمانات القانونية     14
 الكمركية

 0217 غري منشور% 72منجز 

 0217 غري منشور  % 22منجز  موظف اخلدمة اجلامعيةاالوراع القانونية الستشهاد وفقدان  12



 ( :كتب شكر /شهادات تقديرية  /جوائز )ابداعات او نشاطات حص  فيها على  -

شهادة /جائزة)ما حص  عليه  نوع  االبداع او النشاط ت
 (كتاب شكر/تقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

وزارة التعليم العايل والبحث  شكر وتقديركتاب  تسيري شؤون اجلامعةاجلهود املتميزة يف  1
 العلمي

0227 

 0227 جامعة دياىلرئاسة  شكر وتقديركتاب  جلان امتحانية 0
 0227 رئاسة جامعة دياىل شكر وتقديركتاب  جلان امتحانية 1
 0212 رئاسة جامعة دياىل شكر وتقديركتاب  جلان امتحانية 4
اداء يف واالخالص  اجلهود املتميزة  2

 العم 
 0210 رئاسة جامعة دياىل شكر وتقديركتاب 

 0222 عمادة كلية القانون  شكر وتقديركتاب  جلان امتحانية  6
 0227 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  كتاب  ( 174)ب رفد مكتبة الكلية  1
 0227 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  جلان امتحانية 2
 0227 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  ندوة علمية 7

 0212 القانونعمادة كلية  شكر وتقديركتاب  ندوة علمية 12
 0212 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  دورة تدريبية  11
 0212 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  لكلية القانون املؤمتر العلمي االول 10
 0212 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  اجلهود املتميزة يف اداء العم  11
 0211 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  كتاب( 11)ب رفد مكتبة الكلية  14
 0212 موسكو -جملس ادارة املؤمتر شهادة تقديرية للمشاركة مشاركة يف مؤمتر علمي دويل 12
يكاترين  -جملس ادارة املؤمتر شهادة تقديرية للمشاركة مشاركة يف مؤمتر علمي دويل 16

 بورك
0212 

 0212 أوميسك -جملس ادارة املؤمتر تقديرية للمشاركةشهادة  مشاركة يف مؤمتر علمي دويل 11
 

    :اللغات اليت جييدها  -
 العربية -1
 االنكليزية -0
                              الروسية -1

 


