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 باللغة العربية البيانات الشخصية

 رافد كاظم عباس الهاللي االسم الثالثي واللقب:

 البصرة - 1972-10-17 تاريخ التولد , ومسقط الرأس :

 مقابل متوسطة النهضة للبنين. –حي العروبة الثانية  –الديوانية عنوان السكن الكامل : 

  Rafid.Abbas@qu.edu.iq  البريد االلكتروني :              07808466224رقم الموبايل  :       

 

 التعليم / المؤهالت العلمية 

 الشهادات الحاصل عليها
 

 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص

 1994 جامعة بغداد -الهندسة  هندسة نفط البكالوريوس

 1997 بغداد جامعة -الهندسة  هندسة نفط الماجستير

 2016 جامعة ليدز -كلية الهندسة  هندسة حفر االبار النفطية-هندسة نفط الدكتوراه

    

    

 

 معلومات وظيفية 

عدد سنوات الخدمة في الوزارات  تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
 األخرى ان وجدت

21-10-2001 21-10-2001 - 

 

 نتساب جهة اال

 الهندسة الكلية: القادسية الجامعة :

 2009نيسان  تأريخ االنتساب: الكيمياوي :القسم

 

 المناصب 

 تاريخ الحصول عليه المناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عليها

  

 

 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 2001 مدرس مساعد

 2005 رسمد

 2017 استاذ مساعد

  

 

 

 

صورال

 ة الشخصية



 التشكرات واللجان

 اللجان المشارك بها )عدد( التشكرات الحاصل عليها )عدد(

 2 دائمية : 2 من القسم :

 2 غير دائمية 6 من الكلية :

  8 من الجامعة:

 4 من الوزارة:

 جهات اخر:

 لفات والترجمة ؤالم

 او الترجمةتاريخ التاليف  اسم المؤلف او المترجم

  

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركات العلمية 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الندوة او المؤتمر او المشاركة 

 جامعة القادسية 2005 -تشرين الثاني  المؤتمر العلمي الخامس 

 جامعة القادسية -كلية الهندسة  2008 -تشرين الثاني  المؤتمر العلمي االول

 جامعة القادسية -كلية الهندسة  2009 -تشرين االول  لجنة مناقشة في المؤتمر العلمي الثانيعضو 

مشاركة ببوستر في الملتثى الثالث عشر للمستخدمين 
 االوربيين

 بريطانيا -اكسفورد  2013 -كانون االول 

 بريطانيا -كمبرج  2014-ايلول  المؤتمر العالمي الثاني لعمليات التآكل

 كازخستان -أستانا  2014 -تشرين الثاني  مر التقني السنوي الخامس لمنظمة مهندسي النفط المؤت

 العراق–البصرة  2017-12-13 مؤتمر النفط و الغاز الرابع

 مصر  -اسيوط  2020-2-12وICET  11المؤتمر الدولي االول للهندسة و التقنيات المتقدمة 

 

 روابط المواقع البحثية

 طالراب الموقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=gHlKikEAAAAJ&hl=ar&oi=ao 

 

Research 
gate 

https://www.researchgate.net/profile/Rafid_Abbas 

 

مواقع 
في  التدريسيين

 الجامعة 

http://qu.edu.iq/staff/rafidabbas/ 

 

Publons  /https://publons.com/dashboard/records/publication/authored 

 

 وراتالد

No Course name Place Date 

1 CIEH safety certification course. University of Leeds-UK 19th April 2012 
2 Search and save course for engineering. University of Leeds-UK 25th April 2012 
3 Working with literature course for 

engineering. 
University of Leeds-UK 27th April 2012 

4 Welcome to the faculty of engineering 

course. 
University of Leeds-UK 8th May 2012 

5 Effective poster presentation workshop. 

 

University of Leeds-UK 14th May 2012 
6 Giving effective seminar and conference 

presentations workshop. 
University of Leeds-UK 17th May 2012 

7 Starting your research degree workshop. University of Leeds-UK 22nd May 2012 
8 Writing for research students' course. University of Leeds-UK 24th May 2012 

https://scholar.google.com/citations?user=gHlKikEAAAAJ&hl=ar&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Rafid_Abbas
https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/


9 Health and safety induction for lab usage. University of Leeds-UK 24th July 2012 
10 Nano-indentation test training. 

 

University of Leeds-UK 25th July 2012 
11 Working effectively with your supervisor.  University of Leeds-UK 19th September 2012 

12 Preparing for your transfer. University of Leeds-UK 20th September 2012  

13 SEM training held by LEMAS. University of Leeds-UK 16th  October 2012 
14 Introduction to learning and teaching 

(Engineering). 

University of Leeds-UK 23rd October 2012 

15  Training on the nano-scratch test equipment. University of Leeds-UK 4th February 2013  

16 Training on Instron new software. University of Leeds-UK 19th-20th Feb.2013 

17 Powder characterisation course. 

 

University of Leeds-UK 14th-17th May 2013 

18 IPSE poster session for 2nd year PhD. Students. University of Leeds-UK 7th June 2013 

19 Polishing and grinding induction. University of Leeds-UK 27th November 2013 

20 The Final Stages of your Research and Thesis 

Presentation. 

University of Leeds-UK 22nd May 2014 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

Microsoft office 80% 

  

  

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

 %95 االنكليزية 1

   

 

 المواد التي أقوم بتدريسها 

عدد  اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 الكيمياوي الثةالث 4 الرياضيات التطبيقية 1

 الكيمياوي االولى 2 اللغة االنكليزية 2

 الكيمياوي الثانية 2 اللغة االنكليزية 3

 الكيمياوي الثالثة 2 اللغة االنكليزية 4

 الكيمياوي الرابعة 2 اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية 5

 

 البحوث المنشورة 

 رابط البحث التاريخ العدد المجلد اسم المجلة

Procedia 
Engineering 

102 - 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18
7770581500123X 

Society of 
Petroleum 
Engineers 

- - 2014 https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-
172269-MS 

Journal of 
Babylon 
University/E
ngineering 
Sciences 

25 2 2017 https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22
Rafid%20Kadhim%20Abbas%20%22&formQuery=au:%
22Rafid%20Kadhim%20Abbas%20%22&uiLanguage=ar 

Baghdad 23 3 2017 https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22



University , 
Journal of 
Engineering 

Rafid%20Kadhim%20Abbas%20%22&formQuery=au:%
22Rafid%20Kadhim%20Abbas%20%22&uiLanguage=ar 

Babylon 
University, 
Journal of 
Engineering 
science 

16 1 2009 https://www.researchgate.net/publication/318339755
_Effect_of_salt_series_behavior_on_drilling_selected_

deep_wells_in_South_Iraq_basin_and_study_the_strat
igraphic_correlation_between_these_wells 

Al-Qadisiyah 
Journal for 
Engineering 
Sciences 

2 2 2009 http://qu.edu.iq/journaleng/index.php/JQES/article/vi
ew/75 

Journal of 
Babylon 
University/E
ngineering 
Sciences 

10 5 2005 https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=4124&u
iLanguage=ar 

AL-Qadisiyah 
University, 
Journal of 
science 

10 1 2005 http://qu.edu.iq/repository/?p=16015 

 The-ARO 
 Scientific
 of Journal

 Koya
University 

6 1 2018  
http://dx.doi.org/10.14500/aro.10278  

 Engineering
 Failure

analysis 

90 - 2018 https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.03.026https
doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.03.026:// 

Petroleum 
 

5 3 2019 https://doi.org/10.1016/j.petlm.2018.10.003 

Engineering 
Failure 
analysis 

109 - 2020 https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104386 

 

 الهوايات:

 جمع الطوابع و العمالت الورقية

 

 

 

 

http://qu.edu.iq/repository/?p=16015
https://publons.com/journal/87757/
https://publons.com/journal/87757/
https://publons.com/journal/87757/
https://publons.com/journal/87757/
https://publons.com/journal/87757/
https://doi.org/10.1016/j.petlm.2018.10.003
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104386

