
 
 

 االسم واللقب: أ.د عباس عبد الحسین كویش فیاض الفریجي 
الموالید: بغداد - 1963  

 المنصب : عمید كلیة الفنون التطبیقیة 
 

 التحصیل االكادیمي:
حاصل على شھادة البكالوریوس من كلیة الفنون الجمیلة جامعة بغداد  -

في الفنون التشكیلیة 1990الخزف عام  -  
–حصل على شھادة الماجستیر من كلیة الفنون الجمیلة  جامعة بغداد في  

1994الفنون التشكیلیة عام   
حصل على شھادة الدكتوراه في الفنون التشكیلیة (الخزف) من كلیة 

–الفنون الجمیلة  2000جامعة بغداد في العام    
 

 المناصب اإلداریة:
طبیقیة للفترة من ون الترئیس قسم التزیین المعماري في معھد الفن

1995 -1997  
معاون العمید للشؤون اإلداریة في معھد الفنون التطبیقیة للفترة من 

2001 -2006  
معاون العمید للشؤون اإلداریة في معھد التكنولوجیا بغداد للفترة من -

2008 -2009  



معاون العمید للشؤون اإلداریة في كلیة الفنون التطبیقیة للفترة من 
2011 -2013  
العمید للشؤون العلمیة في كلیة الفنون التطبیقیة للفترة من معاون 
2014 -2015  

  2014عمید كلیة الفنون التطبیقیة منذ العام 
 

 عضویة الجمعیات والنقابات:
1991عضو في نقابة الفنانین منذ العام  - 	

1991عضو في جمعیة الفنانین التشكیلیین منذ العام  - 	
1993منذ العام عضو في نقابة الخطاطین العراقیین  - 	

1995عضو في نقابة المعلمین منذ العام  - 	
1995عضو في نقابة المصورین العراقیین منذ العام  - 	

2003عضو في رابطة األكادیمیین واإلعالمیین منذ العام  - 	

 
 الجوائز والشھادات التقدیریة:

1 وزارة الثقافة/ دائرة الفنون التشكیلیة. -  
2 نقابة الفنانین.-  
3 الفنانین التشكیلیین.جمعیة  -  
4 وزارة التربیة/ المدیریة العامة لتربیة الرصافة الثانیة.-  
5 جامعة بغداد/ كلیة الفنون الجمیلة. -  
6 جامعة البصرة/ كلیة الفنون الجمیلة.-  



7 جامعة بابل/ كلیة الفنون الجمیلة. -  
8 جامعة واسط/ كلیة الفنون الجمیلة. -  
9 .2009لیین العراقیین عام جائزة اإلبداع من جمعیة التشكی -  
 

 اللجان العلمیة:
1 عضو لجنة اختبار طرائق التدریس. -  
2 رئیس اللجنة القطاعیة للفنون التطبیقیة. -  
3 رئیس لجنة صالحیة التدریس. -  
4 رئیس لجنة الجامعة المنتجة. -  
5 عضو لجنة المناھج في الجامعة التقنیة. -  
6 عضو ھیئة التحریر لمجلة التقني. -  
 

 المشاركات الفنیة في معارض العراق:
1 ، 1992معرض الفن العراقي في دائرة الفنون التشكیلیة في االعوام ( -

1995 ،1996 ،1998 ،1999 ،2000 ،2001 ،2002 ،2008(  
2 ، 1999، 1997، 1993معرض مھرجان تموز/ دائرة الفنون بغداد ( -

2000 ،2002(  
3 )1999، 1997مھرجان بابل الدولي ( -  
4 )1994، 1991ان الواسطي (مھرج -  



5 2003لغایة العام  1991معارض كلیة الفنون الجمیلة منذ العام  -  
6 )2011، 1993جمعیة التشكیلیین العراقیین ( -  
7 معرض الفن العراقي المعاصر. -  
8 .2013ملتقى بغداد للفن التشكیلي  -  
 

 المعارض الشخصیة:
1 1992معرض شخصي أول قاعة الفینیق عمان  -  
2 معرض مشترك قاعة األورفلي - 1993بغداد  -  
3 2010معرض شخصي قاعة حوار  -  
4 .2012معرض شخصي دائرة الفنون التشكیلیة  -  
 

 المشاركات الخارجیة:
1 –معرض الفن العراقي المعاصر  - 1991األردن    
2 –معرض الفن العراقي المعاصر  - 2002دمشق    
3 –معرض الفن المشترك  - 2011الدوحة    
4 –لفن العربي معرض ا - 2013عمان    
5 –معرض الفن العراقي المعاصر  - 2011الشارقة    
6 –معرض الغردقة  - 2014مصر    
7 –المھرجان الدولي للفنون التشكیلیة  - 2014المغرب    



8 –مھرجان القصیة الدولي الثالث  -   2015باریس  
 
 


