
 
 

 

 

 

 

 

 معلومات الشخصيال  -:أوال

 العباس عبدالحسين العابدي فاضل عبد -:االسم

   الحالة االجتماعية: متزوج         الشامية 1959تاريخ الميالد:     عراقيالجنسية: 

 العراق -الكوفة / جامعة الفرات األوسط التقنية /الكلية التقنية األدارية -العنوان:

 07801376429    الموبايل       abidy_fadhil@atu.edu.iq  البريد اإللكتروني

 الشهادات العلمية واللقب العلمي    -:ثانيا 

أول ) بتقدير جيد جدا/جامعة بغداد  -/ كلية اإلدارة واالقتصاد   1982بكالوريوس علوم في اإلحصاء  •

 ( القسم  على

 "بتقدير جيد جدا/جامعة بغداد  -/ كلية اإلدارة واالقتصاد    1986ماجستير علوم في اإلحصاء  •

 "بتقدير جيد جدا/جامعة بغداد  -/ كلية اإلدارة واالقتصاد   2001دكتوراه علوم في اإلحصاء   •

  أستاذ  -للقب العلمــي:ا •

 لتقني هيئة التعليم ا 1987/ 11/ 25: مدرس مساعد تاريخ أول تعيين   •

 -: تدريس المواد التالية   -:ثالثا 

 التحليل العددي والرياضات ، التطبيقات الجاهزة ، لغة البرمجة فورتران ، بحوث العمليات  .1

 2007-2004 الكوفــة جامعة/قسم الرياضيات /لطلبة الدراسات العليا Mat lab تطبيق .2

 
لموقع االلكترونيا  
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لطلبة الدراسات   (، تصميم التجارب  اإلحصاء المتقدم ، المحاكاة تدريس )مواد الحاسوب واإلنترنيت، .3

 العليا

 .رئيس وعضو لجان مناقشة طلبة الدكتوراه والماجستير في الجامعات العراقية .4

 األشراف العلمي على طلبة الماجستير في األحصاء الرياضي/جامعة الكوفه  .5

  : البحوث والكتب   -:رابعا

 2012رفه للعلوم الص Mat lab البرمجة بلغة التطبيق تأليف كتاب عن .1

 تاليف ثالث كتب في موقع االمازون لمستودعات الكتب  .2

 بحث في المجالت العراقية والعربية والعالمية)كالرفيت( 28نشر  .3

 المعرفة العامة بالحاسبات  -: خامسا

 2013-  2009رئيس اللجنة القطاعية لتخصصات الحاسوب والمعلوماتية في هيئة التعليم التقني  .1

 . سنة 15مدة أكثر من إدارة مراكز الحاسبات ل .2

 .1996-1992عضو اللجنة األستشارية للبرامجيات في ديوان هيئة التعليم التقني   .3

 ،R-package ,Spss Excel, Visual basic ،C++،Mat lab اإللمام بلغات البرمجة الحديثة و .4

Fortran. 

 . أقامه العديد من الدورات وتصميم البرامجيات الخدمية لدوائر محافظة النجف األشرف .5

 المؤتمرات العلمية والدورات التي شاركت بها  - :سادسا

 1989جمهورية مصر العربية أيار  –القاهرة –مؤتمر جامعة عين شمس   .1

  –دمشق  –اإلتحاد العربي للتعليم التقني  – دورة ومؤتمر عن استخدام الحاسوب في التعليم التقني  .2

 1991سوريا  

األردن  –جامعة أربد األهلية -كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات –مؤتمر الرياضيات والحاسوب  .3

2003 

األردن   –العلوم التطبيقية الخاصة جامعة  -كلية العلوم –المؤتمر األول للرياضيات والعلوم التطبيقية   .4

2004 



 

 2006  –جامعة الزرقاء -كلية العوم وتكنولوجيا المعلومات – المؤتمر األول للرياضيات  .5

 2006/ 12/ 23- 2006/ 4/12فرنسا   (ITC) دورة القيادات اإلدارية والتعلم عن بعد  .6

بأشراف منظمة   (TVET)ثالث ورش عمل عن وضع ستراتيجية للتعليم التقني والمهني في العراق .7

األردن وبمشاركة وزارات)التعليم العالي والبحث العلمي، التربيــة، -/ عمان  2009-2008اليونسكو 

 العمل والشؤون االجتماعية( 

 GTZ  المشاركة في ورش عمل لوضع المناهج التدريبية للتعليم التقني والمهني مع الجانب األلماني .8

 .التعليم التقني عن قطاعية الحاسبات والمعلوماتيه(مصر) ممثل هيئة - القاهره   2012- 2009من 

 2011- 2009دورة تطوير كفاءة القيادات األدارية /األولى )العمداء(/ المجلس الثقافي البريطاني  .9

بعد   -2011العمل بصفة مدرب ومقييم لدورات القيادات األدارية مع المجلس الثقافي البريطاني   .10

قيادات األدارية األولى، حيث أشرفت على دورة العمداء  حصولي على تقييم متميز من دورة ال

 .والمعاونين الثانية، دورة مدراء المدارس المهنية)األولى(

 -2010من  (CMI,CMgr) عضو معهد القيادة اإلدارية البريطاني .11

 

 النشاطات األداريـــــــــة  -: سابعا

سوب الكلية التقنية نجف ، مدير مركز حا1997- 1989مدير مركز حاسوب المعهد التقني/نجف  .1

2002-2005 

   15/1/2014-27/3/2005عميد المعهد التقني/كوفة  .2

حصل المعهد التقني/نجف على المركز األول في مجال أستخدام الحاسوب على مستوى هيئة التعليم   .3

 .ضمن تقييم المركز القومي للحاسبات)الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية( 1994التقني  

عهد التقني /كوفــــة على المركز األول في تقييم األداء على مستوى هيئة التعليم التقني  حصل الم .4

 .2010- 2009ضمن تقييم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 



 

إلدارة المعهد بكل   2013حصلت على تثمين جهود من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي سنة  .5

 .حرص وإخالص 

%( ،عام  95) 2011/ 2010يز لألداء األداري والعلمي للعام الدراسي حصلت على تقييم متم  .6

% للسنوات الثالث 96%( وال يقل عن  100)  2013/ 2012%(، عام  98)        2012/ 2011

   األخيرة

رئيس لجنة أستحداث قسم تقنيات الحاسبات في الكلية األسالمية/نجف ، وقسم تقنيات الحاسبات في  .7

ة/نجف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جهاز األشراف والتقويم كلية الدراسات األنساني

 .العلمي

 ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الكلية األسالمية/نجف لمده ثالث سنوات  .8

 . مدير قسم الشؤون العلمية ومدير قسم العالقات الثقافية في رئاسه جامعة الفرات األوسط التقنية .9

 اعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية وحاليا" عميد الكلية التقنية األدارية /الكوفة مس .10

   التشــــكـرات  -:ثامنا 

 ثمانية  8معالي السيد الوزير:  

                  أربعة وثالثون 34   السيد رئيس هيئة التعليم التقني:

 عمداء ورؤساء دوائر  66السادة العمداء والمدراء:  

 

 


