
 

 

 

   

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

   الصالحيبان صالح عبد القادر  د.:     ـم ـــــــــاالســ

    القانون العام:     صــالتـخـص

 تدريسية:        ةالوظيف

   استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

           /جامعة بغداد كلية القانون :     عنوان العمل

 dr_ban_alsalhe@yhaoo.com: يأاللكترونالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 4991_4991  كلية القانون  بغدادجامعة 

 4999 كلية القانون   بغداد جامعة املاجستري

 هالدكتورا

 

 0227 كلية القانون   بغداد جامعة

 ثانيا :التدرج الوظيفي 

  

  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 م0222 كلية القانون مساعد مدرس  1

 م0222 كلية القانون مدرس  0

 سابقا كلية القانون مسؤولة الشعبة القانونية  

ضمان لة وحدة ومسئو 3

والجودة واالداء الجودة

 الجامعي 

 ولغاية  0222من عام  كلية القانون

0212 

 

 0212من  كلية القانون رئيس القسم العام  4

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

   

 

 

 . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 أالنحلد 0222من عام  جامعة بغداد القانون كلية  4

 سابقا كلية الرتاث أجلامعه أجلامعه حماضرة يف كلية الرتاث 0

و حماضرة يف كلية اإلدارة  3

 واالقتصادواالقتصاداالقتصاد

 سابقا ادجامعة بغد

 سابقا جامعة الصادق احماضرة يف كلية القانون سابق 1

 سابقا جامعة الكاظم حماضرة يف كلية القانون 1

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 االن الاوحلد0221منذ عام املالية ألعامه والتشريع املالي املرحلة الثانية  4

  القانون اإلداري املرحلة الثانية/قاعات البحث  0

 0229/0242 أصول البحث املرحلة األوىل 3

 0243-0240 مسنر ماجستري/قسم عام 1

 0243-0240 ادارة عامة املرحلة االوىل 1

 وحلد االن-0243 املالية العامة و التشريع املالي ماجستري / قسم عام 6

 وحلد االن  -0241 عامةادارة  الدكتوراه 7

 

 ( الرسائل  ،االطاريح  ) األشراف خامساً:  



 

 

 

   

 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

املالي الدورالرقابي ل ديوان الرقابة  4

 االحتادي

 

 املالي العراقي 

 0243 العام

يف ظل  النظام القانوني للفحص الضرييب 0

 ذقانون ضريبة الدخل العراقي الناف

 0241 العام

 إشكالياتملوازنة العامة و امبدأ سنوية  3

 دراسة مقارنة – يف العراقتطبيق 

 0246 العام

التنظيم القانوني ملوازنات اهليئات  1

املستقلة و الرقابة عليها يف التشريع 

 دراسة مقارنة  –العراقي 

 0246 العام

 

 

 

 

 ها.التي شارك فيالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حبث ألقاء كلية املعارف اجلامعة  0220 املؤمتر العلمي السادس  4

 حبث كلية املنصور اجلامعة 0229 العاشر املؤمتر العلمي 0

كلية القانون والسياسة  0242 املؤمتر العلمي األول 3

 /دهوك

 حبث

 حضور جامعة النهرين-كلية احلقوق 0242-0229 ؤمتر السنوي األولامل 1

 حضور كمهبيت أحل 0229 احملكمة االحتادية العلياندوة  1

 حضور   ندوات أخرى 6



 

 

 

   

 

 

اثر ضريبة اعادة االعمار يف  7

 االقتصاد العالاقي

 حبث جامعة بغداد -كلية القانون 0240

مقررة لندوات اليت تقيمها كليتنا  8

 صوص اجلودةببخ

   

 حبث جامعة بغداد –كلية القانون  0243 مؤمتر القسم العام / كلية القانون 9

ندوة لتعديل تشريعات البنك  42

 املركزي وقانون املصارف

 ورقة عمل البنك املركزي 0243

 حبث جامعة بغداد –كلية القانون  0240 ندوة التقدير اجلزايف 44

ضمان الندوات اليت يقيمها قسم  40

 اجلودة واالداء اجلامعي 

 حضور جامعة بغداد 0243

ملحقات املوازنة مؤمتر القسم العام / 43

 العامة

 حبث كلية القانون / جامعة بغداد 0243

  حضور كلية القانون / جامعة بغداد 0241 ندوة احلق يف احلياة  41

 ضورح جامعة بغداد–كلية القانون  0246 ندوة االعتماد االكادميي 41

و  األسبابندوة هجرة الشباب  46

 املعاجلات يف الكلية 

 حضور جامعة بغداد-كلية القانون 0246

ندوة عدم كفاية السياسات املالية و  47

 الضريبية يف العراق 

 ورقة عمل بيت احلكمة 0246

 حضور جامعة بغداد–كلية القانون  0246 ندوة البنوك االسالمية 48

 حضور كلية القانون 0246 ندوة-ةجرمية الرشو ندوة 49

 



 

 

 

   

 

 

 حضور كلية القانون 0246 ندوة-اخالقيات التدريس 02

 حضور كلية القانون 0246 مؤمتر قسم القانون الدولي 04

 حبث كلية القانون 0247 مؤمتر الفرع اجلنائي 00

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 0202اجلامعي واألداء أجلوده إدارةدورة  ن االمتحانيةاملشاركة يف اللجا

 0202دورة )إدارة اجلودة(  جلان استالل حبوث 

 حضور ندوة مقومات البحث العلمي يف جامعة بغداجد جلان مناقشة حبوث الطلبة 

حضور ندوات متعددة اليت اقامها قسم ضمان اجلودة يف  جلان اإلرشاد الرتبوي للطلبة

 اجلامعة

 حتسني خمرجات التعليم العاليالوزارية  لجنة العضو  جلنة متابعة وتطوير املناهج العلمية و املواد الدراسية

جلنة متابعة وتقييم االداء ضمن تشكيل التنظيم 

 الداخلي للجودة

 الدكتوراه و املاجستري–املشاركة يف جلان املناقشات 

 لكتبتقييم البحوث و ا جلنة تقويم اداء االمتحانات

املشاركة يف دورة العيادة القانونية بالتعاون مع منظمة 

 العدالة يف متناول اجلميع

 الرتبوي اإلرشادعضو 

 املشاركة يف ورش العمل اخلاصة بعمل شعبة ضمان اجلودة دورة العدالة التصاحلية

 القسم عضو جلان الدراسات العليا و اللجان العلمية يف spssدورة حول برنامج 

 سمالق 

عنوان النظام  عليم املستمر حتتتاملشاركة يف ال

 القانوني ملكافحة الفساد املالي يف العرالاق

 عضو جلنة مراجعة املناهج الدراسية القسم العام

 رئيس جلنة مراجعة كليات القانون يف دياىل و املستنصرية تقييم حبوث 

 مدقق خارجي– األداءضمان اجلودة وتقويم  ألغراض

عضو جلان االمتحانات التنافسية الغراض الدراسات  التعليمية الوطنية  ة االسرتاتيجية عضو جلن

 العليا



 

 

 

   

 

 

معرض –جلنة تقديم االستشارات عن جامعة بغداد 

 بغداد الدولي

 عضو جلنة االتصال و احلصول على االعتمادية

 سة ما بعد الدكتوراهعضو جلنة استحداث درا املشاركة يف ورشة عمل تدريبية عن العدالة و اجلندر

للعام الدراسي  األداءدرجات تقييم  أعلىاحلصول على  اللجان االمتحانية و املراقبة

0202/0202 

 gogal schoolerاملشاركة يف دورتي  املشاركة يف دورة تدريب اللجان االمتحانية

Research gate  

  عضو جلنة جملس حتسني اجلودة لكليات القانون

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

املؤمتر العلمي السادس /كلية  طبيعة القرار الصادر من جلان  0

 املعارف

0220 

دور اإلعفاءات الضريبية واحملفزات املمنوحة من املناطق  0

 االسستثمار  احلره العراقية يف تشضجيع

جملة العلوم القانونية جملة 

 القانون 

0222 

جملة العلوم القانونية/كلية  ن البطالة دور الدولة االنفاقي يف احلد م 3

 القانون 

0222 



 

 

 

   

 

 

املؤمتر العاشر لكلية املنصور  ختصيص اإليرادات يف الدولة الفدرالية  2

 اجلامعه

0222 

املؤمتر العلمي األول لكلية  دور البنك املركزي يف مالية الدولة 2

 القانون والسياسة /دهوك

0202 

 0200 جملة احلوار اثر ضريبة اعادة االعمار يف االقتصاد العراقي 6

جملة العلوم القانونية /كلية  االستثمار و االعفاءات الضريبية 7

 القانون

0202 

 0203 جملة احلوار التقدير اجلزايف لضريبة الدخل يف العراق 2

 0203 احلكمة الضريبة على املصارف التجارية 2

 0203 املؤمتر العلمي السنوي ملحقات املوازنة العامة 02

احلقوق الرتاث جملة  اصدار القرض العام  00

  اجلامعة

0202            

 0206 جملة عاملية اثار رقابة ديوان الرقابة املالية االحتادي  00

اجلامعة –جملة احلقوق  ة العامةالتخصيص املالي يف املوازن 03

 املستنصرية

 

كلية  –مؤمتر الفرع اجلنائي  املوازنة العامة يف ظل ارهاب 02

 القانون

0207 

  

  

  

  

  

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ،  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0227 املعهد القضائي  رشكر وتقديكتاب  4

 0229 كلية املنصور اجلامعه شهادة تقديرية  0

 0244 من عميد الكلية شهادة تقديرية  3

 0244 طلبة الكلية  شهادة تقديرية 1

 0240 رئيس جامعة بغداد املساعد االداري شكر 1

 0244 عميد الكلية كتاب شكر 6



 

 

 

   

 

 

 0240 عميد الكلية (1)شكر 7

 0240 بيت احلكمة كتاب شكر وتقدير  8

 0243 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  9

 0243 عميد الكلية (0كتب شكر) 42

 0243 الوزير كتاب شكر 44

 0243 العميد (0)الشهادة التقديرية  40

 0241 العميد كتاب شكر وتقدير 43

 0241 العميد كتاب شكر وتقدير 41

 0246 النهرين-عميد كليةاحلقوق  كتاب شكر وتقدير 41

اجلامعة –عميد كلية القانون  كتاب شكر وتقدير 46

 املستنصرية

0246 

 0246 مساعد رئيس جامعة بغداد كتاب شكروتقدير 47

 0246 مساعد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 48

 0246 العميد شكر وتقدير 49

اجلامعة –عميد كلية القانون  شكر وتقدير 02

 املستنصرية

0246 

 0246 جامعة تكريت –ميد كلية القانون ع شكر وتقدير 04

 0247 جامعة بغداد -كلية القانون شكر وتقدير 00



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


