السيرة الذاتية
االســــــــــــم  :د .بان صالح عبد القادر الصالحي
تاريخ الميـالد 1973:

الصورة

الحالة الزوجية  :متزوجة
التـخـصــص
الوظيفة

 :القانون العام

 :تدريسية

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :كلية القانون /جامعة بغداد
البريد أاللكترونيdr_ban_alsalhe@yhaoo.com :
أوالً  :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكلية

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

كلية القانون

1995-1994

الماجستير

جامعة بغداد

كلية القانون

1999

الدكتوراه

جامعة بغداد

كلية القانون

2007

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من-الى

1

مدرس مساعد

كلية القانون

2000

2

مدرس

كلية القانون

2007

3

مسؤولة الشعبة القانونية

كلية القانون

سابقا

4

مسؤولة وحدة ضمان الجودة واالداء الجامعي

كلية القانون

2016-2009

5

رئيس الفرع العام

كلية القانون

2016

ثالثا ً  :التدريس الجامعي

ت

الجهة (المعهد/الكلية)

الجامعة

الفترة من-الى

1

كلية القانون

جامعة بغداد

من2000لحد االن

2

محاضر في كلية التراث الجامعة

كلية التراث الجامعة

سابقا

3

محاضر في كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد

سابقا

4

محاضر في كلية القانون سابقا

جامعة الصادق

سابقا

5

محاضر في كلية القانون

جامعة الكاظم

سابقا

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها
ت

القسم

المادة

1

المرحلة الثانية

المالية العامة والتشريع المالي

2

المرحلة االولى

المدخل لدراسة القانون

3

المرحلة الثانية /قاعات البحث

القانون االداري

4

المرحلة األولى

اصول البحث

5

المرحلة االولى

االقتصاد

6

ماجستير /قسم عام

سمنر

7

المرحلة األولى

ادارة عامة

8

ماجستير /قسم عام

المالية العامة والتشريع المالي

9

الدكتوراه

ادارة عامة

10

دبلوم عالي

مدخل لدراسة مكافحة الفساد و المالي

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها
القسم

ت

اسم االطروحة او الرسالة

1

الدور الرقابي لـ ديوان الرقابة المالي العام

السنة
2013

االتحادي-دراسة مقارنة
2

النظام القانوني للفحص الضريبي

العام-دكتوراه

2015

العام -ماجستير

3

مبدأ سنوية الموازنة العامة واشكاليات

4

الحماية القانونية لراتب الموظف في الفرع العام-ماجستير-

2016
2017

التشريع العراقي –دراسة مقارنة
4

موازنة الهيئات المستقلة

5

التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في الفرع العام-دكتوراه
مواجهة

االزمات

المالية

الفرع العام-ماجستير-

2017
2017

وتحسين

الخدمات العامة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها
ت

العنوان

السنة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

1

المؤتمر العلمي السادس

2002

كلية المعارف الجامعة

القاء البحث

2

المؤتمر العلمي العاشر

2009

كلية المنصور الجامعة

بحث

3

المؤتمر العلمي األول

2010

كلية القانون والسياسة

بحث

4

المؤتمر السنوي األول

2010-2009

كلية الحقوق-جامعة النهرين

حضور

5

ندوة المحكمة االتحادية العليا

2009

بيت ألحكمه

حضور

6

ندوات متعددة أخرى

سنوات مختلفة

داخل الكلية

حضور

7

اثر ضريبة اعادة االعمار في االقتصاد العراقي

2012

كلية القانون -جامعة بغداد

بحث

8

مقررة لندوات التي تقيمها كليتنا بخصوص الجودة

لسنوات مختلفة

كلية القانون

مقرر

9

مؤتمر القسم العام  /كلية القانون

2013

كلية القانون – جامعة بغداد

بحث

10

ندوة لتعديل تشريعات البنك المركزي وقانون المصارف

2013

البنك المركزي

ورقة عمل

11

ندوة التقدير الجزافي

2012

كلية القانون – جامعة بغداد

بحث

12

الندوات التي يقيمها قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

2013

جامعة بغداد

حضور

13

مؤتمر القسم العام /ملحقات الموازنة العامة

2013

كلية القانون  /جامعة بغداد

بحث

14

ندوة الحق في الحياة

2014

كلية القانون  /جامعة بغداد

حضور

15

ندوة االعتماد االكاديمي

2016

كلية القانون  /جامعة بغداد

حضور

16

ندوة هجرة الشباب االسباب و المعالجات في الكلية

2016

كلية القانون  /جامعة بغداد

حضور

17

ندوة عدم كفاية السياسات المالية و الضريبية في العراق

2016

بيت الحكمة

ورقة عمل

18

ندوة البنوك اإلسالمية

2016

كلية القانون –جامعة بغداد

حضور

19

جريمة الرشوة-ندوة

2016

كلية القانون

حضور

20

اخالقيات التدريس-ندوة

2016

كلية القانون

حضور

21

مؤتمر قسم القانون الدولي

2016

كلية القانون

حضور

22

ندوة إيرادات اإلدارات الالمركزية

2017

كلية القانون

بحث

23

ندوة السماحات الضريبية في التشريع العراقي و المقارن

2017

كلية القانون /التعليم المستمر

بحث

24

ندوة مكافحة الفساد اإلداري المالي و اإلداري

2017

كلية القانون /مدير مكتب حضور
المفتش

العام

في

وزراة

الداخلية
25

ندوة االثار المترتبة على كفالة المعامالت المالية

2017

كلية القانون -القسم الخاص

حضور

26

ندوة التدابير االقتصادية لمواجهة اإلرهاب الدولي

2017

كلية القانون –الفرع الدولي

حضور

27

المؤتمر السنوي للفرع الجنائي –

2017

كلية القانون –جامعة بغداد

بحث

28

المؤتمر السنوي الرابع لكلية القانون –جامعة البصرة

2017

كلية القانون -جامعة البصرة

بحث

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى
داخل الكلية

خارج الكلية

المشاركة في اللجان االمتحانية

دورة إدارة ألجوده واألداء الجامعي2010

لجان استالل بحوث

دورة (إدارة الجودة) 2010

لجان مناقشة بحوث الطلبة

حضور ندوة مقومات البحث العلمي في جامعة بغداد

لجان اإلرشاد التربوي للطلبة

حضور ندوات متعددة التي اقامها قسم ضمان الجودة في الجامعة

لجنة متابعة وتطوير المناهج العلمية و المواد الدراسية

عضو اللجنة الوزارية تحسين مخرجات التعليم العالي

لجنة متابعة وتقييم االداء ضمن تشكيل التنظيم الداخلي

المشاركة في لجان المناقشات –الدكتوراه و الماجستير

لجنة تقويم اداء االمتحانات

تقييم البحوث و الكتب

المشاركة في دورة العيادة القانونية بالتعاون مع منظمة العدالة

عضو االرشاد التربوي

في متناول الجميع
دورة العدالة التصالحية

المشاركة في ورش العمل الخاصة بعمل شعبة ضمان الجودة

دورة حول برنامج spss

عضو لجان الدراسات العليا و اللجان العلمية في القسم

المشاركة في التعليم المستمر تحت عنوان النظام القانوني

عضو لجنة مراجعة المناهج الدراسية القسم العام

تقييم بحوث

رئيس لجنة مراجعة كليات القانون في ديالى و المستنصرية الغراض
ضمان الجودة وتقويم االداء –مدقق خارجي

عضو لجنة االستراتيجية الوطنية التعليمية

عضو لجان االمتحانات التنافسية الغراض الدراسات العليا

لجنة تقديم االستشارات عن جامعة بغداد –معرض بغداد الدولي

عضو لجنة االتصال و الحصول على االعتمادية

المشاركة في ورشة عمل تدريبية عن العدالة و الجندر

عضو لجنة استحداث دراسة ما بعد الدكتوراه

اللجان االمتحانية و المراقبة

الحصول على اعلى درجات تقييم االداء للعام الدراسي 2015/2014

المشاركة في دورة تدريب اللجان االمتحانية

المشاركة في ورشة عمل العنف االسري مع منظمة المجتمع المدني
2017

المشاركة في ورشة العمل التطبيقية (نحو برامج اكاديمية متطورة

عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون

لبناء المهارات التي تلبي متطلبات سوق العمل  /2017التي اقامتها
كلية الرافدين /دائرة التعليم الجامعي األهلي بالتعاون مع قسم ضمان
الجودة –جهاز االشراف و التقويم العلمي –وزارة التعليم العالي
المشاركة في ورشة العمل (المقيم الخارجي لوصف البرنامج

عضو لجان االمتحانات الشفهية لكلية القانون –الجامعة المستنصرية

االكاديمي ) كلية الرافدين –بالتعاون مع جهاز االشراف و التقويم

كلية الحقوق -النهرين –الدراسات العليا 2016-

العلمي

ثامنا :البحوث و الدراسات
ت

اسم البحث

محل النشر

السنة

1

طبيعة القرار الصادر من لجان الطعن الضريبي

المؤتمر العلمي السادس /كلية المعارف

2002

2

دور اإلعفاءات الضريبية والمحفزات الممنوحة من

مجلة العلوم القانونية مجلة القانون

2004

المناطق الحرة العراقية
3

دور الدولة االنفاقي في الحد من البطالة

مجلة العلوم القانونية/كلية القانون

2008

4

تخصيص اإليرادات في الدولة الفدرالية

المؤتمر العاشر لكلية المنصور الحامعة

2009

5

دور البنك المركزي في مالية الدولة

المؤتمر العلمي األول لكلية القانون والسياسة

2010

6

اثر ضريبة اعادة االعمار في االقتصاد العراقي

مجلة الحوار

2011

7

االستثمار و االعفاءات الضريبية

مجلة العلوم القانونية /كلية القانون

2010

8

التقدير الجزافي لضريبة الدخل في العراق

مجلة الحوار

2013

9

الضريبة على المصارف التجارية

مجلة دار الحكمة

2013

10

ملحقات الموازنة العامة

المؤتمر العلمي السنوي كلية القانون –جامعة

2013

بغداد
11

اصدار القرض العام

مجلة الحقوق التراث الجامعة

2015

12

اثار رقابة ديوان الرقابة المالية االتحادي

مجلة عالمية

2016

13

التخصيص المالي في الموازنة العامة

14

عدالة السماحات الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي –

2017

دراسة مقارنة

تاسعا ً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

1

كتاب شكر وتقدير

المعهد القضائي

2007

2

شهادة تقديرية

كلية المنصور الجامعه

2009

3

شهادة تقديرية

من عميد الكلية

2011

4

شهادة تقديرية

طلبة الكلية

2011

5

كتاب شكر

المساعد االداري رئيس جامعة بغداد

2012

6

كتاب شكر

عميد الكلية

2011

7

كتب شكر

عميد الكلية

2012

8

كتاب شكر وتقدير

بيت الحكمة

2012

9

كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة بغداد

2013

10

كتب شكر()2

عميد الكلية

2013

11

كتاب شكر

وزير التعليم العالي و البحث العلمي

2013

12

شهادة التقديرية

العميد

2013

13

كتاب شكر وتقدير

العميد

2014

14

كتاب شكر وتقدير

العميد

2015

15

كتاب شكر وتقدير

عميد كلية الحقوق -النهرين

2016

16

كتاب شكر وتقدير

عميد كلية القانون –الجامعة المستنصرية

2016

17

كتاب شكر وتقدير

مساعد رئيس جامعة بغداد

2016

18

كتاب شكر وتقدير

مساعد رئيس جامعة بغداد

2016

19

شكر وتقدير

العميد

2016

20

شكر وتقدير

عميد كلية القانون –الجامعة المستنصرية

2016

21

شكر وتقدير

عميد كلية القانون – جامعة تكريت

2016

22

شكر وتقدير

عميد الكلية

2017

23

كتاب شكر

عميد كلية القانون و العلوم السياسية  -االنبار

2017

24

كتاب شكر

عميد الكلية

2018

