
 

 

 المعلومات الشخصية

 الدكتور فاضل عباس حسن االسم الثالثي

 

 Fadhil.abbass @stu.edu.iq البريد االلكتروني

 فلسفة بإدارة االعمالدكتوراه  الشهادة

 استاذ مساعد اللقب العلمي

 ادارة االعمال االختصاص العام

 ادارة المعرفة + السلوك التنظيمي االختصاص الدقيق

 االعداد والتأليف البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

تعزيز في  وتأثيرهاعلم التنظيمي قدرات الت 2016 الدكتوراه

 بتوسط ادارة المعرفةعملية االبداع 

 العراق بصرةال

عالقة االنشطة النرويجية بالنوعية وأثرها  2002 الماجستير

 على رضا الزبون

 العراق لبصرةا

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

دورة في ادارة 

المخازن اقامتها جامعة 

 وسط لندن 

 1978 اسبوع معهد االدارة الرصافة 

طرائق التدريس 

باستخدام الوسائل 

  التعليمية

 1992 اسبوعين مركز تطوير المالكات 

دورة تأهيلية في 

الحاسبات للمتقدمين 

 للدراسات العليا 

هيئة المعاهد التقنية / 

 بغداد

 1999 اسبوع

دورة الحاسوب 

 للترقيات العلمية 

 2002 اسبوع المعهد التقني / البصرة

 االداريةالمناصب 

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 2004 2002 صميم والخياطةرئيس قسم الت

 2005 2004 + رئيس قسم المحاسبة رئيس قسم تقنيات المواد



 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

ونيا وافاق رادارة الخدمة الصحية الكت

 تطويرها 

 2010مجلة ابحاث ميسان /      

الثقافة التنظيمية توجه معاصر في تطبيق 

 االدارة االلكترونية

 2013مجلة الكوت للعلوم االقتصادية /     

قيم العمل الوظيفي ودورها في تحديد النمط 

 القيادي لدى المديرين

 2016مجلة االقتصادي الخليجي /    

ادارة المعرفة ودورها باستراتيجية 

 النهوض في التعليم الجامعي

 2015مجلة دراسات ادارية /      

الوظيفي واثرها في مستوى قواعد السلوك 

 االدارية الرقابة

   2009مجلة االقتصادي الخليجي /    

تأثير ادارة المعرفة في ابداعات المنتج 

 والعملية

 2017مجلة العلوم االقتصادية /       

 2013/االداري  مجلة التقني        التعليم التقنيقياس جودة الخدمة في 
  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط

 لألبداعجائزة بحر العلوم 

 

 

 2017النجف االشرف / 

تطوير وتأهيل برنامج   المشاركة في  
  ةالعراقيالخبرات 

 2005جمهورية مصر العربية / 

 
 
 

 

 

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

 المعهد التقني العمارةعمادة     2019 -1991  شكر وتقدير ( كتاب 40)      

 + جامعة ميسان    

 + رئاسة صحة ميسان    

 + دائرة زراعة ميسان    

 + الكلية التقنية االدارية    

 عن المشاركة في نشاطات مختلفة

 ماجستير الحصول على شهادة   التقنية تعليمالسيد رئيس هيئة ال  2004-2001        شكر وتقدير( 4)  

 قسم علميئاسة +  ر   

 محاضرات لقاء مساهمة في الل   السيد وزير التخطيط العراقي  2019 شكر وتقدير

 التدريسي المتميز           رئيس الجامعة التقنية الجنوبيةالسيد   2018 تقديرية عن االداء المتميزشهادة 

   مناقشة رسالة ماجستير      وبيةلجنلتقنية اا الجامعةلعلمي ا م.السيد     2019        تقدير كر وش           



 الخبرات التدريسية

 الدراسيةالمرحلة  التي درستها ةاسم الماد

 / معهداالولى ادارة المواد

  + كلية االدارة واالقتصاد ميسان معهد / نية الثا + الموارد البشرية ادارة التسويق

 االولى/ كلية االدارة واالقتصاد ميسان +معهد االولى/  االدارة مبادئ

 واالقتصاد ميساناالدارة كلية + الرابعة /  نية الثا + ادارة المصارف ادارة التسويق

 الثانية معهد التدقيق

 /  معهد ىاول كوميةحمحاسبة 

 / معهد اولى التامين

 

 االشراف على الدراسات العليا

 

 

 

 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تتحدد نشاطاتنا باالتي :  

 ومشاريع بحوث على االشراف -1

 المواد ادارة قسمي في الطلبة

 .والمحاسبة

 مناقشة لجان في المشاركة -2

 في العليا الدراسات طلبة

 الجنوبية التقنية الجامعة

 .البصرة وجامعة

تقييم البحوث العلمية المقدمة  -3

ألغراض الترقيات العلمية 

 .والمشاركة في المؤتمرات

تحكيم استبانات طلبة الدراسات  -4

العليا من  داخل العراق 

 وخارجه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Name : Dr. Fadhil Abbas 

Hassan  

Technical institute of Amara College / Institute : 

 Department : Accounting  

 Position :----- 

 Degree :Doctorate – Assistant 

prof.    Specialization- km  +  

Org. Behavioral 

 

 Other Affiliations : 

Publication 

 E-mail : 

Fadhil.abbass@stu.edu.iq 

 

Education 

B.SC.     Economic &  Administration       Baghdad                   1981 

M.Sc..     Economic &  Administration          Basra                     2002 

Ph.D.     Economic &  Administration          Basra                       2016 

Teaching Activities 

 Material Dep.                 Marketing Management + Material Management                                                                                                                      

Accounting Dep.             Governmental Accounting+ Auditing + Management                                                                                                                                                

Business Administration Dep.   Marketing Management + Human Rescores + 

Bank Management                                                                                                         

mailto:Fadhil.abbass@stu.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Membership of Scientific Communities 

Iraqi Academics Union 

Teachers Union 

Accountants and Auditors Union 

The Committee of Scientific Promotions 

 The committee of  Scientific 

Scholarly and professional Academic Activities and Service 

Health Service Management Electronically and Prospects Development / Journal of 

Misan Research/ 2010 

Rules of Professional Behavior and their Impact on Administrative Control Level/ / The 

Gulf Economist Journal / 2009 

Career Values and its Role in Determining the Type of Leadership for  Managers/ The 

Gulf Economist Journal/ 2016 

Knowledge Management and its Role in Advancement Strategy in the Higher 

Education/ Managerial Studies Journal/ 2015 

The Influence of Knowledge Management in the Improvement for Innovations of 

Product and Process/ Economic Science Journal/ 2017 

   

Role of Organizational Culture in the Contemporary Trend toward Electronic 

Management Applications/ Kut for Economics & Administration Sciences/ 2013 

There are  many Contributions in Different Activities in the Public Sector and many 

Development Courses 



 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

President of Sothern Technical 

University             

2018  Obtain the Certificate 

of the good 

Performance 

Minister of Planning 2019   Appreciation letter      

  Appreciation letter      

 

Publications 

Project book about Knowledge Management 

Project book about Governmental Accounting  

ain Scientific Conferences and Symposi Participation 

Type of Participation Organizer Title  

Innovation Award     Bahraluloom Institute  Bahraluloom Award 

Developing        Egypt  Training Programmed for 

Iraqi Participants 

   


