
 السيرة العلمية 

 عمار فوزي كاظم المياحي0د -:االسم الرباعي واللقب

  23/5/1977 -تأريخ الوالدة :

 مسلم  -:الديانة 

 30/9/2003 -تأريخ اول تعيين :

باحث متخصص في علم المالية العامة والتشريع الضريبي وأحكام  -:االختصاص

 القانون العام واإلداري

 اللغة العربية,اللغة االنكليزية -اللغات التي يجيدها:

  ammarfawzy2000@yahoo.com -:العنوان االلكتروني

 -الشهادات الحاصل عليها :

 بكالوريوس قانون  -

 ماجستير قانون عام  -

  2/1/2005دكتوراه قانون عام     جامعة النهرين / كلية الحقوق في  -

 -االلقاب العلمية وتأريخ الحصول عليها :

 30/9/2009مدرس مساعد في  -

 في لحصوله على شهادة الدكتوراه2/1/2005مدرس  -

 2/1/2008استاذ مساعد في   -

  -المؤهالت:

جامعة النهرين(قسم  – حاصل على شهادة الماجستير من كلية الحقوق -1
القانون العام في تخصص المالية العامة والتشريع الضريبي وبتقدير)جيد 
جدا( في موضوع)اإلعفاءات الضريبية على ضريبة الدخل وفقا لمنظور 

  0قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ

جامعة النهرين قسم القانون  -حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق -2
العام في اختصاص المالية العامة والتشريع الضريبي في موضوع )حق 

mailto:ammarfawzy2000@yahoo.com


االطالع لموظفي اإلدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ 
  0المعدل النافذ 1982( لسنة 113رقم)

ي القانون العام من رئاسة جامعة النهرين حاصل على لقب أستاذ مساعد ف -3
  0وفق تقدير الكفاءة والتمييز العلمي الصادر من الجامعة

(سنوات انقضت في 10خبرة في العمل الجامعي واألكاديمي مدة تزيد على ) -4
   0تدريس مواد القانون العام

   -:اإلدارية بالمناص

والفنية/جامعة للشؤون اإلدارية  -تولي منصب معاون عميد كلية الحقوق -1
  2006/2007النهرين عام 

مدير قسم العالقات واإلعالم والتطوير العلمي في مركز العراق لألبحاث  -2
  0وباحث قانوني متخصص فيه بقواعد القانون اإلداري والمالي

  2007المستشار القانوني العام في قناة بالدي الفضائية عام  -3
لبحث العلمي في الهيئة التشريعية الممثل القانوني لوزارة التعليم العالي وا -4

 0لقانون مجلس الخدمة االتحادي
  0عضو الوفد المفاوض لمفاوضات القرض العراقي الياباني -5
ترشيح جامعة القادسية لي كممثل لجمهورية العراق في اللجنة الدولية  -6

 0للقضاء على التمييز العنصري
ي وزارة التعليم العالي المدير العام للدائرة القانونية واإلدارية والمالية ف -7

  2007/2008والبحث العلمي من عام 
-مدير اإلدارة في الدائرة الثقافية بولندا)وأرشو( سفارة جمهورية العراق -8

  2008/2009بولندا من عام 
انجاز عمليات المصادقة علة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات  -9

  0على التوالي 2004-2005-2006-2007
كممثل  2008المساهمة في انجاز متطلبات القرض الياباني للعراق عام   -10

 0لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في اللجنة الوطنية  2008تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام  -11

 0التي تناقش استحقاقات وزارة التعليم العلي للجمهورية التركية

جامعة بغداد –القانون  كليةواإلداري المساعد في  أستاذ القانون المالي -12

  0ولحد االن 2012اعتبارا من عام 

 

 



 -أهم المؤتمرات العلمية التي شاركت فيها:

 2004مؤتمر التنظيم القضائي لجمهورية العراق االتحادية عام  -1
 2004مؤتمر استقالل القضاء العراقي عام  -2
  2004مؤتمر أصالح النظام الضريبي في العراق عام  -3
  2005المؤتمر الوطني لجامعة طهران للدراسات القانونية عام  -4
  2005المؤتمر الوطني لدراسات القانون اإلداري جامعة أصفهان عام  -5
المؤتمر العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان تطوير العمل  -6

  2006 اإلداري في دوائرها عام
  2008المؤتمر العلمي األول للقانون العام في جامعة بوزنان البولندية عام  -7
المؤتمر الوطني لدراسات الهيئات العمومية في االتحاد األوربي وترويكا  -8

 0برلين  2008األوربية عام 
المؤتمر العام لدراسة آليات مكافحة غسيل األموال في مدينة فروتسواف  -9

 0البولندية 
شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية في اربيل والنجف وبغداد كما  -10

  0على صعيد تنظيم عمل اإلدارة والقانون اإلداري والمالي في العراق

 

  -:انضويت للمشاركة في العديد من الندوات العلمية المهمة

 2006ندوة التعديالت الدستورية على الدستور العراقي النافذ عام  -1
 2006از وقانونها المقترح عام ندوة النفط والغ -2
  2007ندوة تخفيض الدين الحكومي في العراق عام  -3
  2007ندوة األنهار الدولية المارة في العراق عام  -4
  2007ندوة المشاكل الفيدرالية عام  -5
 

  -المؤلفات العلمية:

  -الكتب العلمية:

 1982(لسنة 113في التشريع الضريبي العراقي النافذ الدخل رقم) الوجيز -1
 0المعدل

 0شرح قانون غسيل األموال العراقي النافذ )طور الطباعة( -2
  0اإلدارة الضريبية في العراق ومكافحة ظاهرة التهريب الضريبي -3
  0النظام االقتصادي والقانوني في جمهورية بولندا)طور الطباعة( -4
 



  -طور التأليف:

بإقليم شرح قانون المحافظات العراقي للمحافظات غير المنتظمة  -1
 "وفق قرارات المحكمة االتحادية العليا" 2008(لسنة 21رقم)

التوصيف القانوني لجهاز المخابرات الوطني العراقي وفق نظرية المرفق  -2
  0العام االداري

 

 -البحوث العلمية :

 الجهة الناشرة اسم البحث ت

التصحيح التشريعي لألسعار النفطية العراقية)دراسةة  1

 مقارنة(

الحقوق/جامعةةةة  مجلةةةة كليةةةة

 النهرين)محكمة (

 

اآلثةةار المترتبةةة علةةى فةةرض الضةةرائب ودورهةةا فةةي  2

 تحقيق تنمية االقتصاد

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون 

 المقارن)محكمة(

الحجةةز الضةةريبي فةةي قةةانون ضةةريبة الةةدخل العراقةةي  3

 المعدل 1982(لسنة 133)

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون 

 المقارن)محكمة(

علةةى الةةدخل والضةةرائب العقاريةةة فةةي  المشةةاكل العمليةةة والعلميةةة للضةةرائب 4

 العراق
 وزارة المالية/منشورات الوزارة 

حقةةةوق المؤلةةةف وخضةةةوعها ألحكةةةام قةةةانون ضةةةريبة  5

 المعدل  1982(لسنة 133الدخل العراقي)

 مجلة تنمية الرافدين)محكمة(

الضةةةةةريبة وأمنيةةةةةة الحاسةةةةةبات االلكترونيةةةةةة )بحةةةةةث  6

 مشترك(

مطبوعةةةةةات الهيئةةةةةة العامةةةةةة 

 للضرائب

مشةةةةةةةةكالت نظةةةةةةةةةام مسةةةةةةةةك الةةةةةةةةةدفاتر التجاريةةةةةةةةةة  7

 1985(لسنة 2العراقي)

مجلةةةةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةةةةة اإلدارة 

جامعةةةةةةةةةةةةةةة -واالقتصةةةةةةةةةةةةةةاد

 القادسية)محكمة(

التكليةةف الضةةريبي علةةى حقةةوق التةةأليف الماديةةة وفقةةا  8

(لسةةةنة 113إلحكةةةام قةةةانون الضةةةريبة العراقةةةي رقةةةم)

 المعدل 1982

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون 

المقارن)محكمةةةة(وهو تحةةةت 

 النشر 



 وزارة الثقافة صيغة المقترحة للنظام الفدرالي في العراقال 9

مركةةةةةز العةةةةةراق ل صةةةةةالح  تصحيح أسعار المشتقات النفطية في العراق 10

 االقتصادي 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون  ديون العراق الخارجية)التحديات والمعالجة( 11

 المقارن)محكمة(

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون  مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االستجواب البرلماني في الدستور العراقي النافذ  12

 المقارن)محكمة(

جامعةةةة -مجلةةةة كليةةةة الحقةةةوق النظام القانوني للكفالة المصرفية  13

 النهرين)محكمة(

 مجلة مركز العراق لألبحاث آلية سداد ديون العراق الخارجية  14

تنظةةةةيم الضةةةةريبة اإلسةةةةالمية ودورهةةةةا فةةةةي تطةةةةوير  15

 المجتمعات المعاصرة 

 مجلة الملتقى 

المجموعةةة القانونيةةة لةةوزارة التعلةةيم أعةةداد مشةةروع  16

 العالي والبحث العلمي

 

أعداد مشةروع البنةك الةوظيفي لةوزارة التعلةيم العةالي  17

 والبحث العلمي 

 

مجلةةةةة حةةةةوار الفكةةةةر العةةةةدد  الوظيفة العامة في العراق وتطبيقاتها العملية  18

18/19   

 

 

 

علما أن هناك العديد من الكتب والبحوث العلمية األخرى,هي في طور االنجاز 

  0ومعدة للنشر والطباعة 


