
C.V                         يرة الذاتيةالس 
 البيانات الشخصية

 الطبطبائياالسم الكامل : فراس عدنان عباس  -

 1969 –بغداد   -العراق  الوالدة : وتاريخ محل -

 ة : عراقيةالجنسي -

 الحالة االجتماعية : متزوج -

 عدد االطفال : ثالثة  -

 جامعة القادسية  –قتصاد كلية االدارة واال 2000 –6 -10تاريخ اول تعيين :  -

  األعمال أدارةقسم  –واالقتصاد  اإلدارةكلية  –العنوان : جامعة القادسية  -

 (Firas.a.abbas@qu.edu.iqالبريد االلكتروني ) عنوان  -

 009647810065500رقم الموبايل :  -

 2016 -سورية  –جامعة دمشق  -كلية االقتصاد  –دكتوراه أدارة االعمال  -

 2000 –العراق  –جامعة الكوفة  –واالقتصاد  اإلدارةكلية  – األعمال أدارةاجستير م -

 1994 –العراق  –جامعة القادسية  –واالقتصاد  اإلدارةكلية  – أدارةبكالوريوس  -

  أستاذ  اللقب العلمي :  -

  األعمال أدارةاالختصاص العام :  -

 / ادارة المعرفة االستراتيجية نظم المعلومات :الدقيق االختصاص -

 

 واإلداريةالمهام العلمية 
 2004ولغاية  25/2/2001من  –رئاسة جامعة القادسية  –مدير التخطيط والمتابعة  -

 2004ولغاية   26/8/2001من   –رئاسة جامعة القادسية   –  مدير وحدة االستيراد -

   17/5/2003من  –جامعة القادسية  –واالقتصاد  اإلدارةكلية  – األعمال أدارةرئيس قسم  -

 1/2/2004غاية ول

 2000منذ عام  جامعة القادسية-كلية اإلدارة واالقتصاد-مجلس قسم أدارة األعمال عضو -

              من  – جامعة القادسية  –واالقتصاد  اإلدارةكلية  –معاون العميد للشؤون العلمية  -

 . 2010 -ولغاية آب   8/2007/ 30

من  –لبنان -سكوااالجامعة القادسية مع  في عضو الهيئة العلمية لوحدة التنمية المحلية -

 . أالنولحد  13/9/2007

  2012 – 2007 من –واالقتصادية  اإلداريةللعلوم  –ة القادسية عضو هيئة تحرير مجل -

   2021 - 2019ومن 

جامعة القادسية من  -كلية اإلدارة واالقتصاد -قسم ادارة االعمال اللجنة العلمية في  عضو -

 2020ولحد  18/11/2007

 جامعة القادسية -كلية اإلدارة واالقتصاد -عضو لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال  -

 –جامعة القادسية  –مسؤول وحدة التربية واألنشطة الرياضية في كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 2010ولغاية تموز  2010/ 11/1من 

 ولحد االن   2015 –بغداد  –عضو جمعية ادارة االعمال العلمية العراقية  -

 

 



 

 الخبرات في التدريس
 :  على مستوى الدراسات األولية :اآلتيةالتدريس للمواد 

 نظم المعلومات اإلدارية -

 تكنولوجيا المعلومات االدارية  -

 اإلنتاج والعمليات دارةإ -

 بحوث العمليات -

 +win QSBالتطبيقات الكمية لبرنامج  -

 الكمية األساليب -

 أداريةقراءات   -

 دارةاإلمبادئ  -

 مبادئ المحاسبة -

  التسويق إدارة -

 : الدكتوراه على مستوى الدراسات العليا  :اآلتيةالتدريس للمواد  -

  ادارة المعرفة -

 :  على مستوى الدراسات العليا الماجستير :اآلتيةالتدريس للمواد  -

  نظم المعلومات اإلدارية -

 ادارة االعمال الدولية -

 +win QSBوتطبيقات  بحوث العمليات -

 ة المعرفةادار -

 : تخطيط استراتيجي –الدبلوم العالي على مستوى الدراسات العليا  :اآلتيةالتدريس للمواد  -

 نظم المعلومات االستراتيجية  -

اف عىل عدد من الطلبة عىل مستوى الدبلوم العالي والماجستير ألا** )   (والدكتوراهشر

 

 الخبرات في مجال التدريب
المقامة في  المحاضراتإلقاء  يف المستمرالخاصة بالتعليم المشاركة في العديد من الدورات  -

 خارج وداخل الجامعة .

 . اإلداريالتخطيط واتخاذ القرار  -

 . األعمالفي منظمات  استراتيجيهالقرارات  أهمية -

 الجودة ومعلومات التطبيق . أدارة -

 الكمية واتخاذ القرار . األساليب -

 المكتب . رةاوإدالسكرتارية  -

 م المشاريع .يى وتقيالجدودراسات  -

 والمعايير المتبعة في التقييم . األداءتقويم  -

 . األعمالالحديثة وسبل تطبيقها في بيئة  اإلدارة أساليب -

 . ألمنظمي األداءعلى  ةئتأثير البي -

 . اإلداريالفساد  -

 التخطيط واتخاذ القرارات . -

 اإلدارات العليا والوسطى . -



 أدارة التغيير . -

 أدارة االزمات . -

 رات اإلدارة الوسطى والتخطيط االستراتيجي .مها -

 المصطلحات االدارية والمحاسبية . -

 حقوق وواجبات الموظف . -

 .TOTدورة  -

 

 البحوث المنشورة 
 في العملية التعليمية . وأثرهاالتعليم الجامعي  قانةت -

 الحكومة االلكترونية ) تحديات الواقع وتطلعات المستقبل ( . -

 في المكتبات الجامعية . جودة الخدمة أبعادطبيق ت -

اب ( في جامعة زمشروع شقق التدريسيين ) الع أعمالفي  كيبألشالتحليل  أسلوباستخدام  -

 القادسية .

 القادسية . ألبانمنتج في مصنع  أفضلاستخدام بعض النماذج الخطية في تقدير  -

 والباراسكولوجية في اتخاذ القرار . اإللهيةدور المعلومات  -

 بحث: المعلومات االستراتيجي في قيمة اعمال تكنولوجيا المعلومات دور تخطيط نظام  -
 .العراق لالتصاالت زين شركة في تطبيقي

قيمة اعمال تكنولوجيا المعلومات في شركات االتصال: بحث تطبيقي في شركة زين  -

 . لالتصاالت العراق

سة تطبيقية في درا –أثر نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق المرونة االستراتيجية  -

 العراق –شركة آسيا سيل لالتصاالت 

دراسة تحليلية آلراء عينة من   –تأثير التشارك في المعرفة على النجاح االستراتيجي  -

 جامعة القادسية –تدريسي كلية التربية 

- The Reality of the Application of e-learning on the Quality of information: An Applied Study 

in Alrissala Preparatory School for Girls, Baghdad Iraq 
- The Interactive Role of the Knowledge Management Processes through the Relationship 

between the Strategic Orientation and employees empowerment: Analytical Study in Asiacell 

Company in Al-Diwaniyah Province-Iraq 
- The Relationship between the Management Information Systems and Decision Support 

Systems and its Impact on Making Decision 

 قيد النشر واالنجاز المنجزة ووهناك مجموعة من البحوث     

 

 الجوانب العلمية

واطاريح  البحوث ورسائل الماجستيرالعلمية والترقيات المناقشة والتقويم العلمي للعديد من     

 والدبلوم العالي  الدكتوراه

 

 

 



 ت في المؤتمرات كاالمشار
    ة القادسيةفي كل من جامع األعمال أدارةعلمية متخصصة في وندوات المشاركة في عدة مؤتمرات 

 اربيل  –وجامعة كويه  كربالءجامعة و الكوفةجامعة بغداد وجامعة و

 

 ةلتدريبياالشهادات 
 .1999 –معهد الشرق لتنمية الموارد البشرية  –شهادة في الحاسوب  -

 .2002 –جامعة القادسية  –مركز الحاسبات  –شهادة في الحاسوب  -

 .2004 –جامعة القادسية  –مركز الحاسبات  –ت شهادة في االنترن -

 .2000 –شهادة في طرائق التدريس  -

 2010 -( IC3لحاسب واالنترنت )اختبارات في أساسيات أجهزة وبرامج ا عالمية شهادة -

 (TOEFLشهادة في اللغة االنكليزية ) -

( للتدريب القيادي على مهارات القيادة لممثلين الحكومات المحلية TOTشهادة في ) -

 ( UN – HBITATبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ) –المنتخبة في العراق 

- 2011 

 

 

 مرات والندوات العلميةالمشاركة في المؤتشهادات 

 –شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية  -

2011 

االول لجمعية ادارة االعمال الدولي السنوي شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي  -

 2017 –اربيل  –بالتعاون مع جامعة كويه  –العلمية العراقية 

لكلية االدارة واالقتصاد   -شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العلمي لقسم ادارة االعمال  -

 2017 –جامعة القادسية 

الثاني لجمعية ادارة االعمال الدولي السنوي شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي  -

 .2018 –اربيل  –بالتعاون مع جامعة صالح الدين  –العلمية العراقية 

لكلية االدارة واالقتصاد   -شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العلمي لقسم ادارة االعمال  -

 . 2018 –جامعة القادسية 

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث لجمعية ادارة االعمال  -

 .2019 –بالتعاون مع جامعة السليمانية   –العلمية العراقية 

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لجمعية ادارة االعمال  -

 .2020 –اربيل  –بالتعاون مع جامعة كويه  –العلمية العراقية 

  لقسمي ادارة االعمال واالقتصادشهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السنوي  -

 .2021 –اربيل  – نبيابالتعاون مع جامعة 

 

 
 
 
 



 
 

 الجامعة والكلية الوزارة وعضوية اللجان في 
 ( لجنة   120أكثر من ) -

 

 كتب الشكر والتقدير
 
والبحث  العاليوزارة التعليم و امانة مجلس الوزراء على مستوى( كتاب شكر وتقدير 70أكثر من )   -

 . والجامعة والكلية العلمي

 

 2021و 2019و 2018عية ادارة االعمال العلمية العراقية للعام حاصل على درع االبداع من جم -


