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 رغد عبد االمير مظلوم حميد االسم الرباعي : 

 15/1/1980 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 دكتوراه قانون خاص

12/1/2018 

 قانون خاص التخصص العام :                                        

 قانون دولي خاص التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 استاذ مساعد

1/10/2020 

 سنة  12 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 Raghadabed333@gmali.com  البريد االلكتروني :

 جامعة بغداد الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 جامعة بغداد الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

 جامعة النهرين الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 مشكلة انعدام جنسية الفرد في القانون الدولي الخاص )دراسة مقارنة( :عنوان دراسة املاجستير 

مدى انسجام اتفاقيات االتحاد االوربي مع القانون العراقي في اطار  عنوان رسالة الدكتوراه :

 االلتزامات التعاقدية الدولية 
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           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 لغاية االن-2010 جامعة ديالى تدريس ي 1

2    

3    

4    

 

 

 : الجامعات او املعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم  1

 السياسية

  لغاية االن-2010

2    

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  ديالى 1

 السياسية 

املدخل  قانون 

لدراسة 

 القانون 

2010 

كلية القانون والعلوم  ديالى 2

 السياسية 

 2010 علم االجرام قانون 

كلية القانون والعلوم  ديالى 3

 السياسية

 2010 تنفيذ قانون 

كلية القانون والعلوم  ديالى 4

 السياسية

 2011 مدني قانون 

القانون والعلوم كلية  ديالى 5

 السياسية

 2015-2012 عينية قانون 

كلية القانون والعلوم  ديالى 6

 السياسية

قانون دولي  قانون 

 خاص

2016-2022 



 

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

الدولي قانون  القانون  القانون  ديالى 1

 الخاص

2014 

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

الدولي الثاني في مجال امللتقى  1

 العلوم القانونية

 2020 بحث تونس

 2019 بحث تركيا ملتقى اسطنبول الدولي الثالث 2

مؤتمر القانون والعلوم  3

 السياسية

 2022 بحث العراق ديالى

4     

 

 

 

 



 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد الدورةعنوان  ت

1    

2    

3    

4    

 

 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

3    

4    

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العاملية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1 International  

Journal Of 

Innovation 

Creativity and 

Change 

 International لندن

provisions for 

international 

sale contract 

termination 

between 

contractors 

Vol.11Iss.3  

2020 

2020 

2 International  

Journal Of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 The Impact of كندا

Legislative 

Development on 

the 

Constitutionality 

of the Rules of 

Attribution in 

Private 

International 

Law (A 

Comparative 

Study) 

Vol.24Iss.03 

2020 

2020 

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات



  مازال 2021 عمان هيئة العلمية 1

انتهاء العضوية  2020 العراق هيئة علمية 2

2021 

 

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

حصل عليه ما  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

وزير التعليم  كتاب شكر مواجهة كورونا 1

العالي والبحث 

 العلمي

  

2019 

تحقيق النشاطات  2

 البحثية 

وزير التعليم  كتاب شكر

 العالي

 2020 

 2021  رئيس الجامعة كتاب شكر اللجنة االمتحانية 3

 2022  رئيس جامعة كتاب شكر مشاركة مؤتمر  4

 2022  العميد كتاب شكر مشاركة 5

 التأليف والترجمة : -

 

 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة العربية  -1

 اللغة االنكليزية-2

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 بحث منشور  -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      



1-  

2-  

 


