
 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االنبارجامعة 

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

   رياض احمد عبد الغفور:    ـم ـــــــــاالســ

    قانون:          صــالتـخـص

 استاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :

       استاذ مساعد / تدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية :         عنوان العمل

 Riyadh_2828@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1998/1999 كلية احلقوق جامعة النهرين

 2002 كلية احلقوق جامعة النهرين املاجستري

 هالدكتورا

 

 2016 كلية احلقوق طالب دكتوراه/ جامعة النهرين

    أخرى

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االنبارجامعة 

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 : التدريس الجامعي . نياثا 

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

 لغاية االن -2005 جامعة االنبار  كلية القانون والعلوم السياسية 1

2    

3    

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

  2011-2005 مدخل لدراسة القانون القانون 1

 
 2009-2006 احوال شخصية ومواريث  2

 2010-2008 طرائق حبث  3

 2015-2010 حقوق عينية  4

 2019-2015 تنقيذ  5

 ولغاية االن 2017 مدخل قانون  6

 ولغاية االن 2017 احوال شخصية ومواريث/دراسات مسائية  7

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االنبارجامعة 

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : رابعا 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك املستنصريةاجلامعة  2010 تطور الفكر القانوني  1

 مشارك فندق الرشيد 2012 مراجعة التشريعات العراقية 2

 مشارك اربيل/ فندق هيب دي 2013 حقوق االقليات 3

 مقرر كلية القانون/ ج االنبار 2013 قانون االستثمار يف العراق 4

 مشارك حقوق النهرين 2017 دعم ومساندة القوات االمنية 5

6     

7     

 

 . االخرى : األنشطة العلمية خامسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

  سنوات ثالثملدة رئيس الوحدة العلمية 

  مقرر لبعض الندوات واملؤمترات

  جلنة انضباط الطلبة  ملدة مخس سنوات

  

 

 . أو تطوير التعليما: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع سادس 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2012 جملة جامعة القادسية املساعدة عن تقديممسؤولية املمتنع  1

 2014 جملة الشريعة والقانون العرف العقدي / مشرتك مع د.عالء حسني 2

 2013 جملة كلية القانون محاية املعلومات غري املفصح عنها 3

 النشر قيد جملبة حقوق النهرين املسؤولية االجتماعية للشركات 4

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االنبارجامعة 

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :سابعا 

 2005لغاية عام  2000عضو نقابة احملامني من عام    -1

 2005منذ عام  عضو اهليئة التعليمية يف كلية القانون والعلوم السياسية -2 

 2018عضو احتاد احلقوقيني العراقيني    -3

 

 التقدير. و شهادات اجلوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2017 كلية احلقوق/جامعة النهرين كتاب شكر 1

 2009 رئاسة جامعة االنبار كتاب شكر 2

 2016 كلية القانون /دياىل كتاب شكر 3

 2019 جامعة االنبار كتابني شكر من رئيس اجلامعة  4

5    

 

 .أو املرتمجة املؤلفةالكتب : تاسعا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 اجلراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب املدنية الناشئة عنها 1

 قيد النشر الوايف يف املسؤولية املدنية لالطباء 2

 قيد النشر املدخل لدراسة القانون  3

4   

 


