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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            عبذ السخار حوذ اًجاد جٌذل:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : abdulsattar hamad engad jandal 

 

 

 ًيٌىيهكاى الىالدة:     

                    

Birth place   : nineveh 

 

       Birth date  : 12/02/1980 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        MScهاجسخير       :Certificationالشهادة    

                                                          

    Prof Assistantأسخار هساعذ   :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :27/11/2005 حاريخ أول حعييي 

 

     جاهعت كركىك / كليت القاًىىهكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: kirkuk university / college of law 

 

 

 telephone no. :07710690069رقن الهاحف 

 

 E-mail :satar_hamad2000@yahoo.comالبريذ االلكخروًي 
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      عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي:  

 

  0عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاًىى عاماالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   public law 

  

 

 الواليت العاهت و الخشريع الوالياالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  financial law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :baghdadCity                                                                      بغذادالوذيٌت :

 :alnahrainUniversity                                                            الٌهرييالجاهعت:
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 : BSc سالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :baghdadCity                                                                      بغذادالوذيٌت :

 :alnahrainUniversity                                                            الٌهرييالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :aljihadSchool                                                 الجهاد للبٌييالوذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدأخرى تم الحصول عميكتب هنا أي شهادات  مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       لخبرة التدريسية في الجامعةرابعا: ا

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2005 القانون القانون الثانية المالية العامة  .1
 2007 القانون القانون االولى االقتصاد  .2
 2006 القانون القانون االولى  المغة االنكميزية  .3
 2007 القانون القانون الثانية زيةالمغة االنكمي  .4
 2013 العموم الساسية القانون االولى االقتصاد  .5
 2014 العموم السياسية القانون الثالثة العالقات االقتصادية الدولية  .6
 المالية العامة و التشريع المالي  .7

الدراسات 
 2016 القانون القانون العميا

8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

 الضريبة عمى الشركات االلكترونية  .1
لمعموم  مجمة كمية القانون

 القانونية و السياسية
2226-4582 2013 6 177 

تقييم النظام الضريبي العراقي)بين   .2
 الواقع و الطموح(

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية و الساسية

2226-4582 2014 10 113 

الطبيعة القانونية لعقد القرض العام   .3
 االجباري

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 القانونية

1140-2073 2013 19 208 

 العود في الجرائم الضريبية   .4
مجمة جامعة االنبار لمعموم 

 القانونية و السياسية
2075-2024 2010 2 123 

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 بمدال تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  Tax Exemptions in The Financial 

Leasing Contracts 
international academic 

conference 2012 جميورية التشيك 

2.  tax system for website companies ijas 2013 جميورية التشيك 

3.  Environmental pollution and the 

role of tax in control, reality and 

ambition 
ijas 2014 المانيا 

4.  Protect the environment through 

tax microtheme confrenece 2013 فرنسا 

5.        microtheme confrence 2014 فرنسا 
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6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  نبات في كمية الزراعة جامعة كركوكو مثل:رئيس قسم العمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2011و الى  2006مسؤول الشؤون العممية في كمية القانون من   .1
 2011و الى  2010مسؤول شعبة االنترنيت في كمية القانون من   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 ابة , تدريب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطمالحظة
 الخدمات  ت
1.        
2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


