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 الشهادات الحاصل عليها:

شهادة بكالوريوس في القانون العام من جامعة النهرين وضمن تسلسل العشرة االوائل للعام  .3

(3771-3771.) 

شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة النهرين عن الرسالة الموسومة بـ )موقف المشروع   .0

 .3776-3777العراقي من الضريبة على الشركات( وبتقدير )امتياز( للعام 

شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة النهرين عن االطروحة الموسومة بـ )الطبيعة القانونية  .1

 .0220-0223دراسة مقارنة( بتقدير )جيد جداً( للعام الدراسي  –لدين الضريبة والمالية 

1.  Google Schooler. 

5.  Research Gate. 

 

 الكليات )الجامعات( التي درس فيها:

 .3777-3776ديالى، مادة المالية العامة للعام الدراسي  –كلية اليرموك االهلية  .3

 .0223-0222المالية للعام الدراسي،  بغداد، مادة -كلية التراث الجامعة االهلية .0

 كلية القانون، المواد التالية: -جامعة تكريت .1
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 القانون التجاري والشركات التجارية. -

 المالية العامة. -

 قانون التنفيذ. -

 قانون العمل والضمان االجتماعي. -

 ، المواد التالية:0225-0221كلية االدارة واالقتصاد للعام  -جامعة تكريت .1

 لدراسة القانون.المدخل  -

 الحريات العامة والديمقراطية. -

 .0228-0225كلية دهوك الجامعة لمادة المالية العامة للعام الدراسي  .5

 .0228-0225تدريس مادة المالية قسم االقتصاد في كلية دهوك الجامعة  .8

-0228 الماجستير للعام الدراسي -المالية العامة/ الدراسات العليا -كلية القانون/ جامعة تكريت .7

0227. 

 اشراف على طلبة الدراسات العليا/ الماجستير في جامعة تكريت. .6

 اشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة النهرين والجامعة المستنصرية. .7

 ، للمواد التالية:0227-0226كلية الرشيد الجامعة االهلية للعام الدراسي  .32

 القانون الدستوري. -

 تاريخ القانون. -

 ، المواد التالية:0227-0226ور الجامعة االهلية كلية المنص .33

 الحقوق العينية. -

 العقود. -

 ، المواد التالية:0227-0226كلية الحقوق جامعة النهرين للعام الدراسي  .30

 المالية العامة والتشريع الضريبي. -

 مبادئ االقتصاد. -

 حقوق االنسان. -

و   0230-0233النهرين لالعوام المالية العامة لطلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة  -

0230-0231. 

 .0233-0232كلية المأمون الجامعة االهلية لمادة المالية العامة للعام  .31

 )الفصل الدراسي االول(. 0231-0231كلية القانون الجامعة العراقية  .31

 ماجستير بكالوريوس وطلبة الدبلوم. –المالية العامة  -كلية القانون جامعة بغداد .35
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 .31/7/0221الى  08/30/0222بغداد للسنوات  –الهيئة العامة للضرائب  -وزارة المالية .3

 .0226-0221محافظة صالح الدين  -جامعة تكريت كلية القانون .0

 .0231-0226بغداد  -جامعة النهرين/ كلية الحقوق .1

 .0231-0231بغداد  –الجامعة العراقية/ كلية القانون  .1

 .0231-0231/ كلية القانون جامعة بغداد .5

 .0231-0231رئاسة الجامعة  -الجامعة العراقية .8



 المناصب االدارية التي تم شغلها:

 .0220وكيل مدير قسم االعمال التجارية والمهن في الهيئة العامة للضرائب للعام  .3

 .0220مدير شعبة المسح والتقدير في الهيئة العامة للضرائب عام  .0

 .0225المستمر في جامعة تكريت/ كلية القانون للعام مدير وحدة التعليم  .1

 .0227-0228مدير وحدة الدراسات العليا/ جامعة تكريت في عام  .1

 .0227-0228جامعة تكريت في  –رئيس لجنة تحديد الراتب ومنح القدم  .5

 .0228-0225جامعة تكريت في  –عضو في اللجنة االمتحانية  .8

-0228جامعة تكريت عام  –ت العليا في كلية القانون عضو ومقرر اللجنة االمتحانية للدراسا .7
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 .0231-0230عضو هيئة تحرير في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين  .6
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 ي كلية الحقوق/ جامعة النهرين.ف 0231

 .0231-0231عضو لجنة البحوث الريادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام  .33

-0233، و0233-0232، 0232-0227معاون عميد كلية الحقوق/ جامعة النهرين لالعوام  .30

0230. 

 .0231-0230عميد كلية الحقوق/ جامعة النهرين للعام  .31

 .0238-0231القانون في الجامعة العراقية تدريسي في كلية  .31

 .0237-0238رئيس اللجنة االمتحانية في جامعة بغداد/ كلية القانون  .35
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 التقاضي الضريبي كضمانة دستورية للمكلف بدفع الضريبة. .5

 مخالفة االلتزام باالمتناع عن افشاء االسرار الضريبيية. .8

 لسلطة االئتالف المؤقتة. 57قراءات في االمر  .7

 ي.االعتبار الشخصي للمكلف الضريبي في التشريع العراق .6
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