
 

 السيرة الذاتية                      

 حيدر نجيب احمد فائق   :االسم الرباعي  -

 1711 -1-02  :تاريخ الوالدة  -

   دكتوراه:   الشهادة  -

 م0220 : على شهادة الماجستيرتاريخ الحصول   -

 م0212 :شهادة الدكتوراه تاريخ الحصول على  -

    القانون العام           : التخصص العام  -

 القانون االداري) الدكتوراه، (المالية العامة والتشريع الضريبي)الماجستير :التخصص الدقيق  -

 (والعملية االدارية

                                مدرس : اللقب العلمي  -

 0212 -1-17 : على اللقب العلميتاريخ الحصول   -

 سنة 11 :عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي  -

 التوجد :الخدمة خارج التعليم العالي عدد سنوات  -

  ahmed.haider2016@mail.ru :البريد االلكتروني  -

 قسم القانون العام -كلية القانون -جامعة بغداد :الجهة المانحة لشهادة الماجستير  -

 .روسيا االتحادية -قسم القانون الدستوري واالداري -جامعة جنوب االورال الحكومية :الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  -

 ي قانون ضريبة الدخل العراقي الخسائر الضريبية ف :الماجستير رسالة عنوان  -

 االعتراض على القرارات االدارية  لهيئات الضريبة في جمهورية العراق :عنوان رسالة الدكتوراه  -

 : الوظائف التي شغلها  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 -كلية القانون والعلوم السياسية عضو هيئة تدريسية 1

 قسم القانون

الوقت  حتىو 0222منذ عام  

 الحاضر

 0212 -0227 كلية القانون والعلوم السياسية امين مجلس  0

 0227 -0212 السياسيةكلية القانون والعلوم  مسؤول وحدة ضمان الجودة 1

 0212 -0227  كلية القانون والعلوم السياسية عضو مجلس  الكلية 4

لجنة (  12)رئاسة وعضوية اكثر من  2

 علمية وادارية وقانونية 

 0217 -0222  كلية القانون والعلوم السياسية

 

 :المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  -

 

 المدرجة ادناه واخرى غيرها  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها  -

 السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 0221 -0222 قانون العمل والضمان االجتماعي القانون القانون والعلوم السياسية ديالى 1

 0222 -0221 القضاء االداري القانون القانون والعلوم السياسية ديالى 0

 0211 -0221 علم المالية العامة والتشريع الضريبي القانون القانون والعلوم السياسية ديالى 1

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

 0217 -0212 القضاء االداري القانون القانون والعلوم السياسية ديالى 2

 السنة (حضور  –بحث )نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

مر المؤت 1

العلمي 

كلية القانون والعلوم 

 ديالى -السياسية

عالقة القانون االداري بالقانون المدني في )في بحث 

 (حدود المال العام

0210 

mailto:ahmed.haider2016@mail.ru


 االول السنوي 

المؤتمر  0

التطبيقي 

العلمي 

 الدولي

جامعة زابوروجزكي 

روسيا  -الوطنية

 موسكو -االتحادية

النزاع الضريبي ونظام االعتراض على مفهوم )بحث في 

 (القرارات في النظام االداري

0214 

المؤتمر  1

التطبيقي 

العلمي 

 الدولي الثالث

 -روسيا االتحادية

 يكاترين بورك

العناصر القانونية للنزاع الضريبي ونظرها )بحث في 

 (في النظام االداري

0214 

المؤتمر  4

العلمي 

الدولي 

 الحادي عشر

روسيا  -القانونكلية 

 موسكو -االتحادية

تطبيق القواعد االدارية العامة في القرارات )بحث في 

 (الضريبية

0212 

المؤتمر  2

العلمي 

 الدولي الثامن

روسيا  -كلية القانون

كاترين ي -االتحادية

 بورك

اساس واجراءات االعتراض على القرارات )بحث في 

 (الضريبية للسلطة المالية في العراق

0212 

المؤتمر  6

العلمي 

 الدولي الثاني

روسيا  -كلية القانون

 أومسك -االتحادية

االعتراض على القرارات في قانون ضريبة )بحث في 

 (1720لسنة  111الدخل العراقي ؤقم 

0212 

المؤتمر  1

العلمي 

الدولي 

 العاشر

 -روسيا االتحادية

 يكاترين بورك

على راض الصفات القانونية العامة لالعت)بحث في 

 (الضريبة العراقية القرارات الضريبية في هيئة

0212 

المؤتمر  2

العلمي 

الدولي 

 السابع عشر

 -روسيا االتحادية

 تشيليابينسك

الضمانات القانونية لالعتراض على القرارات )بحث في 

االدارية الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 

 111رقم  1720

0212 

المؤتمر  7

العلمي 

 الدولي

الجامعة الروسية 

 -لصداقة الشعوب

 -روسيا االتحادية

 موسكو

الخصوصيات واالثار القانونية لمرحلة )بحث في 

استئناف القرارات والعمل او االمتناع عن العمل 

لمسؤولي هيئات الضريبة العراقية في القانون الضريبي 

 ((بحث مشترك)

0211 

كليةةة القةةانون والعلةةوم  ندوة علمية  12

قسةةةةةةةةةم  -السياسةةةةةةةةةية

 القانون

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 11

قسم  -السياسية

 القانون

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 10

قسم  -السياسية

 القانون

 0212 حضور

كلية القانون والعلوم  ندوة علمية 11

قسم العلوم  -السياسية

 السياسية

 0212 حضور



 

 المدرجة ادناه واخرى غيرها :والتي اقامها  الدورات التي شارك بها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 0212 محافظة السليمانية دورات تدريبية لحقوق االنسان 1

 0211 محافظة اربيل دورات تدريبية لحقوق االنسان  0

 

 :التعليم في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير المحلية  البحوث  والمنشورات -

كلية القانون والعلوم  علميةندوة  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  -السياسية

بغداد لمنظمات 

 المجتمع المدني

 0212 حضور

 السنة محل النشر والمقال القانوني عنوان البحث ت

 0221 جامعة ديالى -مجلة الفتح حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التاديبي 1

العراقي في معاملة قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي  0

شريعات ضريبية بدفع الضريبة مقارنة بتخسائر المكلف 

 اخرى

 0221 جامعة ديالى -الفتحمجلة 

 0222 جامعة ديالى -مجلة ديالى االقرار او االعتراف في المسؤولية المدنية والجزائية 1

االطار القانوني العام للعقد االداري والمدني في ظل التشريع  4

  والقضاء والفقه

 0227 جامعة ديالى -مجلة الفتح

تشريعات تحديد صفة الموظف العام بما يضمن سريان  2

 الوظيفة العامة ويوضح واجباته ومسؤوليته التأديبية

جامعة   -مجلة كلية القانون 

 كركوك

0227 

جامعة صالح  -مجلة كلية القانون سياسة النظام الضريبي واثرها في سياسات الدولة االخرى 6

 الدين

0227 

 0227 ديالى جامعة -مجلة ديالى (مشترك)خطف االشخاص في قانونالعقوبات العراقي  1

 0210 جامعة ديالى -مجلة ديالى التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ 2

سياسة االمتياز والحافز الضريبي وتطبيقاته في الجانب  7

 االقتصادي والتشريعات العراقية

 0211 جامعة كركوك -مجلة كلية القانون

 واالجراءات  االعتراض على القرارات عملية  االثبات في 12

 لضريبة الدخل االدارية

 -مجلة العلوم القانونية والسياسية

 جامعة ديالى

0212 

 0217 غير منشورمنجز  الحماية الجنائية لتنفيذ القرارات االدارية 11

في احكام قانون الخدمة  التنفيذ المباشر للجهة االداريةحاالت  10

 المدنية 

 0217  غير منشور  منجز

التنفيذ المباشر للجهة االدارية في قانون تحصيل حاالت  11

 الديون الحكومية

 0217 غير منشور منجز 

 0217 %22 منجز  موظف الخدمة الجامعيةاالوضاع القانونية الستشهاد وفقدان  14



 

 : بالنشر فيهاالتي قام ( impact factors)المجالت العالمية ومجالت  -

 السنة العدد  عنوان البحث الدولة المجلة اسم ت

جامعة جنوب  -فيستينك 1

 االورال الحكومية

االعتراض  شؤونالطبيعة القانونية لالثبات في  روسيا 

  والنزاعات الضريبية في نظام االدارةعلى القرارات 

 (بحث مشترك)

1 0214 

النزاعات االدارية االهمية القانونية للتبليغ في  روسيا  مشاكل القانون 0

 الضريبية

0 0214 

 االكاديمية القانونية -فيستينك 1

 اومسكفي 

ية المنظورة في النظام اسباب النزاعات الضريب روسيا 

 دور النظام القضائي  في حلهاواالداري، 

1 0212 

االهداف القانونية واالدارية لالعتراض على  روسيا  مشاكل القانون 4

االمتناع عن العمل لمسؤولي القرارات والعمل او 

 االدارة

0 0216 

نظام االعتراض على القرارات االدارية الصادرة  روسيا  موسكو -التعليم والقانون 2

من الهيئات المختصة لالدارة العامة  في قضايا 

 (بحث مشترك) فرض الضريبة على العقار

12 0211 

 

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

شهادة /جائزة)ما حصل عليه  نوع  االبداع او النشاط ت

 (كتاب شكر/تقديرية

 السنة الجهة المانحة

تسيير شؤون الجهود المتميزة في  1

 الجامعة

 0227 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقديركتاب 

 0227 جامعة ديالىرئاسة  شكر وتقديركتاب  لجان امتحانية 0

 0227 رئاسة جامعة ديالى شكر وتقديركتاب  لجان امتحانية 1

 0212 رئاسة جامعة ديالى شكر وتقديركتاب  لجان امتحانية 4

اداء في واالخالص  الجهود المتميزة  2

 العمل

 0210 رئاسة جامعة ديالى شكر وتقديركتاب 

المسؤولية الجنائية لموظفي الجهات االدارية في القانون  12
 لالتحاد الروسيالجنائي 

الموقع الرسمي في كلية القانون 

المقال  -ياسيةسوالعلوم ال

 االسبوعي

0217 

التنظيم القانوني لالعتراض على القرارات االدارية في  16

 لالتحاد الروسيالقانون الضريبي 

الموقع الرسمي في كلية القانون 

المقال  -ياسيةسوالعلوم ال

 االسبوعي

0217 

 نزاعات  وحل لنظر العراقية المحاكم اختصاصقانونية  11

 الضريبية االدارة

الموقع الرسمي في كلية القانون 

المقال  -والعلوم السياسية

 االسبوعي

0217 

الجهة استئناف القرارات االدارية واعمال مسؤولي وموظفي  12

 في قانون ضريبة الدخل العراقي االدارية 

الموقع الرسمي في كلية القانون 

المقال  -والعلوم السياسية

 االسبوعي

0217 

في التشريع  لحماية االموال العامة والتضميناالطار القانوني  17
 العراقي النافذ

الموقع الرسمي في كلية القانون 

المقال  -والعلوم السياسية

 االسبوعي

0217 



 0222 عمادة كلية القانون  شكر وتقديركتاب  لجان امتحانية  6

 0227 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  كتاب ( 174)ب رفد مكتبة الكلية  1

 0227 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  لجان 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 المؤتمر العلمي االول 10

 0212 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  الجهود المتميزة في اداء العمل 11

 0211 عمادة كلية القانون شكر وتقديركتاب  كتاب( 11)ب رفد مكتبة الكلية  14

 0212 موسكو -مجلس ادارة المؤتمر شهادة تقديرية للمشاركة مشاركة في مؤتمر علمي دولي 12

يكاترين  -مجلس ادارة المؤتمر شهادة تقديرية للمشاركة مشاركة في مؤتمر علمي دولي 16

 بورك

0212 

 0212 أوميسك -مجلس ادارة المؤتمر تقديرية للمشاركةشهادة  مشاركة في مؤتمر علمي دولي 11

 0212 رئاسة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير عن اعمال اللجنة التدقيقية 12

 

    :اللغات التي يجيدها  -

 العربية -1

 االنكليزية -0

                              الروسية -1

 


