
 

  السيرة الذاتية

 االسم : رافي محمد قاسم

 الكلية / المعهد : جامعة الجنوب التقنية / الكلية الهندسية التقنية / قسم هندسة البيئة و التلوث

 البريد االلكتروني :

 التخصص العام : الهندسة المدنية

 التخصص الدقيق : منشأت هيدروليكية

 اللقب العلمي : مدرس مساعد

 وجد( :المنصب )ان 

 .اوال : المؤهالت العلمية 

 تاريخ الحصول عليها الشهادة

 2003 بكالوريوس

 2011 الماجستير

  الدكتوراه

  أخرى

 ثانيا : التدريس الجامعي

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

 17/4/2014من  جامعة الجنوب التقنية الكلية  الهندسية التقنية 1

 ثالثا : المناصب الوظيفية 

 الى -الفترة من  جهة العمل المنصب ت

1    

 رابعا : المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 السنة المادة  القسم ت

 2015-2014 علم االرض هندسة البيئة و التلوث 1

 2015-2014 تلوث التربة هندسة البيئة و التلوث 2



 2015-2014 النفايات الصلبة هندسة البيئة و التلوث 3

 2016-2015 علم االرض هندسة البيئة و التلوث 4

 2016-2015 مكانيك الموائع  هندسة البيئة و التلوث 5

 2016-2015 تلوث التربة هندسة البيئة و التلوث 6

 الرسائل ( التى اشرف عليها ,خامسا : ) االطاريح  

 السنة القسم اسم االطروحة أو الرسالة ت

    

 ورش العمل ( التى شارك فيها ,الندوات  ,سادسا : األنشطة العلمية ) المؤتمرات 

 نوع المشاركة مكان انعقاده السنة العنوان ت

المؤتمر الدولي االول لجامعة  1
 الجنوب التقنية

 -جامعة الجنوب التقنية  2016
 البصرة

 احثب

 سابعا : البحوث المنشورة في مجال التخصص 

 السنة محل النشر البحثأسم  ت

ركيزتين متجاورتين تحت التداخل الحركي بين  1
  أحمال توافقية

 2015 المجلة الدولية للهندسة المدنية 

 2015 مجلة علوم البيئة و الهندسة  تحليل االهتزاز لهيكل مع تداخل التربة و المنشأ  2

لركائز الحفر و دراسة حدودية السلوك الجانبي  3
 الصب

 2016 المجلة االمريكية للهندسة المدنية

 -تربة –تحليل العناصر المحددة للتداخل ركيزة  4
 ركيزة

المؤتمر الدولي االول لجامعة 
 الجنوب التقنية

2016 

 ثامنا : عضوية الهيئات العلمية المحلية و الدولية 

 النشاطات الى -من  درجة العضوية الجهة ت

1     

 .الجوائز و شهادات التقدير  ,تاسعا : كتب الشكر 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة  أو شهادة التقدير ت

 2015 الكلية الهندسية التقنية و تقدير كتاب شكر 1

 2015 الكلية الهندسية التقنية و تقدير كتاب شكر 2

 2016 الكلية الهندسية التقنية و تقدير كتاب شكر 3

 2016 جامعة الجنوب التقنية شهادة مشاركة 4

 عاشرا : الكتب المؤلفة أو المترجمة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 احدى عشر : اللغات

 العربية -1

 االنكليزية -2


