
 الجامعة التمنٌة الوسطى /وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 (لدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسنلألستاذ االسٌرة الذاتٌة )

 عبد المحسن ناجً محٌسن مهٌدياالسم الرباعً : 

  بغداد-الهندسٌةالكلٌة التمنٌة  /الجامعة التمنٌة الوسطىمولع العمل الحالً )الدائرة / المسم / الشعبة ( : 

 7102 استاذ اللمب العلمً وتأرٌخ الحصول علٌه : 

 متزوج:  الحالة االجتماعٌة 

                                                      ( خمسة5) -عدد االوالد :

 الزلاق :   الصوٌرة      :  المضاء   واسط  عنوان السكن :  المحافظة : 

                            الدار :

    mohnaj56@yahoo.com:البرٌد االلكترونً            12702111212رلم الهاتف : 

 مواد مركبة –هندسة مٌكانٌن / مٌكانٌن تطبٌمً :  كدلٌوالاالختصاص العام 

 -الشهادات الحاصل علٌها ) بعد مرحلة االعدادٌة ( :

 الجهة المانحة للشهادة      الشهادة    ت 
 الجامعة / البلد        

 سنة التخرج   

 0727 الجامعة التكنولوجٌة / العراق بكالورٌوس  0

 0771 الجامعة التكنولوجٌة / العراق ماجستٌر  7

 7113 العراقالجامعة التكنولوجٌة /  دكتوراه  3

 

  6/7/0727تأرٌخ اول تعٌٌن : 

  : استاذالعنوان الوظٌفً 

 تأرٌخ التعٌٌن فً المكان الحالً :                     

  التعلٌمفً وزارة متصلة   سنة اربعون 11) السنة : الجامعٌة : مدة الخدمة :

                                                                                                             (  /هٌئة التعلٌم التمنًحث العلمً بوال                             

 

 

 

                                                      (1) 

 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن)



 الوظائف التً شغلها :

 الى    من    مكان العمل     الوظٌفة       

   0777  0776  معهد اعداد المدربٌن رئٌس لسم المٌكانٌن 
 0770 0777 المعهد التمنً / الصوٌرة مسإول العلمٌة 

 0771 0773 المعهد التمنً / الصوٌرة مسإول العلمٌة

 0777 0775 المعهد التمنً / الصوٌرة كائن والمعداترئٌس لسم الم

 7101 7113 المعهد التمنً / الصوٌرة استاذ مساعد/عمٌد منتخب

 7101 7101 المعهد التمنً / الصوٌرة 346عمٌد مثبت باالمر الدٌوانً

 7101 7101 الجامعة التمنٌة الجنوبٌة المساعد االداري للجامعة

 7107 7101 الجامعة التمنٌة الوسطى المساعد االداري

 لحد االن 7107 الجامعة التمنٌة الوسطى/ كلٌة التمنٌة الهندسٌة  تدرٌسً / استاذ 

 

 االنجازات:

 تفاصٌل االنجاز                                 نوع االنجاز      

 وتطوٌر تؤسٌس وبناء
 المإسسات التعلٌمٌة

 لسم اعداد المدربٌن  -7المعهد الفنً / كركون   -0المشاركة فً تؤسٌس وبناء وتطوٌر  
ثم اعادة اعمار                        7113 – 0777المعهد التمنً / الصوٌرة من عام   -3وتحوٌله الى معهد   

 ف على بعد تحطمه تماما من لبل العصابات ، االشرا مما ٌراالى احسن  7113المعهد بعد 
 المشاركة فً تؤسٌس .اعمار وصٌانة اغلب المعاهد اثناء تنسٌبً الى الدائرة الهندسٌة للهٌئة

 الوسطىالجامعة التمنٌة الجنوبٌة ثم 

 الدراسات العلٌا .  رة من خالل التدرٌس فً المعهد وفًثالثٌن دوو اثنان تخرج اكثر من تخرٌج طلبة

  حلول مشاكل علمٌة
 وطلبة

 حل ومتابعة مشاكل الطلبة .اخرى فً ة وهندسٌ حلول تشارن فً بحثا" 71اكثر من  انجاز
 منشوره او ممبولة للنشر

 رسم السٌاسة العامة للهٌئة كونً عضو مجلس ادارة الهٌئة لدورات متكررة . رسم سٌاسة

والعلٌا واٌفاد اكثر من موظفا وتدرٌسٌا دراستهم االولٌة  72فً عهدي كعمٌد اكمل اكثر من  تطوٌر كوادر
 عراق .لدورات خارج ال اخرٌن عشرٌن

 خدمة المجتمع والحركة االعمارٌة . ألغراضالمختبر االنشائً  وادارة تؤسٌس وبناء واستٌراد خدمة مجتمع

 تعاون دولً وتدرٌب
 ٌةموشهادات عال كوادر

مدراء صناعة وتخرٌجهم من دورات  01عمٌدا" و 72كمشرف ومدرب تم تطوٌر اكثر من 
البرٌطانً  ركونً حائز على الجار تتطوٌر المٌادات باالشتران مع المركز الثمافً البرٌطانً 

وانتخبت من لبل الٌونسكو والمجلس .الدارة وشهادة المدٌر المثالً من المركز المذكورافً 
عمٌدا و مدٌر اعدادٌة مهنٌة ثم بعدها ثالثون انً فً تدرٌب ثمانٌة وعشرون الثمافً البرٌط

 ثم ومدٌر مركز تدرٌب مهنً تمتد الدورة سنة كامل وتختص بتطوٌر المٌادات العلٌا 

 مدٌر التحرٌر للمجلة مجلة الجامعة التمنٌة الوسطى

  

 

                                                 (2 ) 

 

 

 



 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالستشارات العلمٌة (الخبرات )المشاركة فً الدورات و 

 -: الخبرات

 

 و ورش العمل والندوات والمؤتمرات واالستشارات العلمٌة ( ) المشاركة فً الدورات 

 والتدرٌب على االجهزة المستورة  0727اجتٌاز دورة بناء المعاهد الجدٌدة فً طوكٌو  -0

  0727اللجان االمتحانٌة منذ عام  عضوا او رئٌسا فً -7

 البرٌطانٌة TQاجتٌاز دورات تشغٌل وصٌانة األجهزة المختبرٌة المستوردة من شركة  -3

 والمتمدمةاجتٌاز دورتً طرائك التدرٌس االولى  -1

ورش العمل لبرنامج روابط لتطوٌر التعلٌم التمنً مع اتحاد  ألغلبالمشاركة والحضور  -5
 ، لندنالجامعات البرٌطانٌة والمجلس الثمافً البرٌطانً فً اربٌل، سلٌمانٌة، اسطنبول، عمان

 ، الٌابان المانٌا، برٌطانٌا لتدرٌب على االجهزة المختبرٌة فًاالشراف وا -6

 خبرة فً تمدٌم الدراسات واستحداث االلسام العلمٌة والتخصصات -2

حائز على شهادة الجارتر البرٌطانً وكذلن هوٌة المدٌر المثالً من معهد التدرٌب  -7
 chartered management instituteالبرٌطانً

 الٌونسكومدرب لدورات تطوٌر العمداء والمدراء باالشتران مع ثم  مساعد ممتحن  -7

ترأس اللجنة المطاعٌة االستشارٌة الهندسٌة ورئٌس المجموعة االستشارٌة للتخصصات  -01
 المٌكانٌكٌة

 االشراف على طلبة الدراسات العلٌا -00

 ، رئٌس لسم ، عمٌد ، تدرٌب ، تدرٌسمسإول علمٌة  مسإول ورشة ،متدرج من  -07

 رئٌس لجنة او عضو فٌها – طلبة الدراسات العلٌال رسائل كثٌرة منالشة -03
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 المؤتمرات والندوات 

 التارٌخ الدولة اسم المؤتمر او الندوة ت

وهندسة المواد للهندسة المٌكانٌكٌة والمعادن  ًالثان المإتمر 0
 )مشارن ببحث(

جامعة الكوفة / كلٌة 
 الهندسة

/7/01ف707ً
7117 

 مركز تطوٌر المالكات الندوة المتخصصة االولى للمطاع الهندسً 7
 

771/7/2 
 7/00/7116فً

محافظة النجف  المإتمر العلمً العاشر للهٌئة 3
 االشرف

فً  2/35/6121
07/1/7112 

الفكر العرالً فً بناء المشاركة فً الندوة العلمٌة )دور رواد  1
 الفرد والمجتمع (

 5/6/7117 جامعة واسط

 7117 الهٌئة مشاركة فً مإتمر البحوث للهٌئة  5

فً 72/5313س/ السلٌمانٌة مإتمر الهٌئات الثالثة فً السلٌمانٌة 6
70/6/7117 

 71/3/7117-73 الكلٌة التمنٌة/بغداد المإتمر العلمً الحادي عشر 2

 71/01/7117-07 جامعة المادسٌة العلمً الثانً لكلٌة الهندسة/ الماء بحثالمإتمر  7

 7117 الهٌئة  االول مإتمر اصالح التعلٌم العالً 7

 7101اذار   مإتمر اصالح التعلٌم العالً الثانً 01

 معهد الطبً التمنً/ المإتمر العلمً الدولً الثالث لالختصاصات الصحٌة والطبٌة 00
 منصور

73-71/3/7116 

 01/7101-07 الكلٌة التمنٌة/النجف المإتمر الهندسً الدولً  07

 00/07/7103-01 جامعة واسط المإتمر العلمً التخصصً الثانً 03

 7105 الجامعة التمنٌة الوسطى الطبٌةو الصحٌة لالختصاصات الدولً الثانً ًالمإتمر العلم 01

والمواد  ًتكنولوج المإتمر العلمً الدولً الخامس للناتو 05
 وتطبٌماهاالمتمدمة 

 1/00/7105-3 الجامعة التكنولوجٌة
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن)

 الى –التارٌخ من  المكان الدورات وورش العمل العلمٌة ت

المشاركة فً ورشة مع الشركات االنكلٌزٌة  0
 المختبرات ألجهزةالمصنعة 

-70/7 لندن
75/7/7111 

 اسبوع التكنولوجٌة لجامعةا ةالكاثودٌدورة الحماٌة والتآكل  7

 تنظمهاالمشاركة فً ورشة العمل والندوة التً  3
 االلمانٌة (GTZ)وكالة 

 02/5/7117  الماهرة

 اسبوعٌن معهد تكنولوجٌا/ بغداد  المختلفةالتدرٌب على الورش   1

اجهزة السباكة وفحوصات الرمل وطالء دورة  5
 المعادن 

 الٌابانٌة لكشركة توٌوكٌمب
 الٌابان

من  ٌوم 15
0/2/0727 

 اسبوعٌن نً / كركونالمعهد التم اللغة االنكلٌزٌةدورة  6

 اسبوعٌن مركز تطوٌر المالكات اولٌة فً طرائك التدرٌسدورة  2

 اسبوع المعهد الفنً / الصوٌرة البرمجة االولٌة بلغة بٌسندورة  7

 30/7/7102-72 الكلٌة التمنٌة االدارٌة/بغداد دورة تحسٌن وتطوٌر اداء المٌادات كمدرب 7

معهد التمنً/بعموبة وبالتعاون مع ال تشغٌل وصٌانة االجهزة المختبرٌةدورة  01
 TQ-equipmentشركة االنكلٌزٌة

 اسبوع

 اسبوعٌن معهد تكنولوجٌا/ بغداد رسم منظومات التكٌٌفدورة  00

 ٌوم واحد المركز المومً لالستشارات الهندسٌة اعمال تكٌٌف الهواء 07

للحاسبات االلكترونٌة / لدراسة  التؤهٌلٌةالدورة  03
 الدكتوراه

 اسبوع دٌوان الهٌئة

 شهر 7 الصناعةمعمل الحلٌب/ وزارة  تفرغ فً المصانع  01

 اسبوعٌن مركز تطوٌر المالكات متمدمة طرائك تدرٌسدورة  05

 اسبوع لجامعة التكنولوجٌةا تكنلوجٌا اللحامدورة  06

 اسبوعٌن مركز تطوٌر المالكات الرمل والصهر للمعادن دورة  02

 اسبوع مركز تطوٌر المالكات اعداد التجارب المختبرٌةدورة  07

المختبرات الجدٌدة فً المعاهد التدرٌب على  07
 الستة

 ٌوم 7 المعهد التمنً / العمارة

 ٌوم 01 مصر CNCالتدرٌب على مكائن البرمجة  71

 ٌوم 01 المانٌا ةالتدرٌب على المختبرات الجدٌد 70

 ٌوم 01 مركز تطوٌر المالكات دورة المسح الكمً 77
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 

 الى –التارٌخ من  المكان الدورات وورش العمل االدارٌة والمٌادٌة ت

المشاركة فً ورشة تدرٌب وتطوٌر كوادر  0
 الهٌئة بالتنسٌك مع مركز التدرٌب البرٌطانٌة

فً  5777/02/2 االردن / عمان
للفترة من  00/1/7112
06 – 07/1/7112 

 ٌوم 3 مركز تطوٌر المالكات ادارة الولت  7

 7117 المعهد الوطنً للتطوٌر االداري / بغداد دورة التطوٌر االداري 3

تدرٌب وتطوٌر كوادر الهٌئة واكمال دورة  1
 والعلمٌة العلٌا المٌادة االدارٌة

تركٌا / بالتنسٌك مع روابط مجموعة 

  UKومركز المٌادة والتدرٌب البرٌطانٌة 

07 – 02/3/7101 

  DQP     تطوٌرالعمداءدورة  5
Dean  Qualify Program   

من ثم العراق ثم تركٌا فً  لندن  بدأت
بالتعاون مع المجلس  00/7117/ 03

 الثمافً البرٌطانً
 سبعة ورش عمل ادارٌة

 لمدة سنة

 

 -العموبات االنضباطٌة :

 التارٌخ السبب نوع العموبة

 ــــــــــ ـــــــ ال توجد
   

   

 

 شكر وتمدٌر وتثمٌن جهود . ثمانٌن( 80من ) اما التشكرات فحائز على اكثر

 -:اجادته للغات الحٌة  

 ممتاز (   )    جٌد جدا                   )      (  جٌد        ) ـــــ ( االنكلٌزٌة      

 ممتاز (       )جٌد جدا                     (     )جٌد         (       )االخرى        

 -اجادته لمهارات الحاسوب :  

 ممتاز  )     (   جٌد جدا        ) ــــ (  جٌد                  (      )       

 

                                             (6)     

 



 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن)

 -عدد طلبة الدراسات العلٌا ) الماجستٌر والدكتوراه ( الذٌن اشرف علٌهم وجهة انتسابهم:

 كلٌة التمنٌات الهندسٌة /بغداد -ماجستٌر  -7        كلٌة الهندسة –جامعة النهرٌن ماجستٌر  -0 

 -:البحوث المنشورة والمنجزة  

 التارٌخ جهة النشر عنوان البحث ت

 0771 رسالة الماجستٌر االجهادات فً التوصٌلة الرابطة 0

هٌئة التعلٌم  –مجلة التمنً  انتاج طرف صناعً التصادي لبتر لدم جزئً 7
 التمنً

0777 

 0777 مجلة التمنً النفطٌة  المنشآتبدائل عن الحشوات التملٌدٌة فً  3

هٌئة التعلٌم  –مجلة التمنً  فً االعضاء المٌكانٌكٌة المثمبةتحلٌل االجهادات  1
 التمنً

7110 

5 Mechanical response to laminate of symmetric 
construction Reinforcing fibers  

 7117 المإتمر العلمً / جامعة الكوفة

6 Developed composite material and their 
mechanical failure characteristics     

 7113 رسالة الدكتوراه

وجهة نظر طلبة االعدادٌات فً محافظة واسط نحو المنزلة  2
 االجتماعٌة لبعض المهن والمجاالت التً ٌرغبون العمل فٌها

 7116 مجلة المادسٌة / جامعة المادسٌة

7 Dynamic Penetration in to glass Polyester 
Laminated   

 7117 مجلة جامعة ذي لار

 7117 مجلة جامعة واسط دراسة  اسباب انخفاض المستوى العلمً للطلبة 7

دراسة اسباب بعض الظواهر السلوكٌة الخاطئة ) الغش ،  01
 التدخٌن ( لدى بعض الطلبة

 7117 مجلة جامعة ذي لار

00 Vibrations of rotor shaft system for composite 
horizontal machine using Rayleigh's approach 

المإتمر العلمً / كلٌة الهندسة / 
 جامعة المادسٌة

7117 

07 Influence of carbon content on elevated 
temperature fatigue  properties of different steel 
alloys  

الهندسة والتكنولوجٌة / الجامعة 
 vol.30.No.8التكنولوجٌة    

7107 

03 Effect of temperature on fatigue strength of 
transition life of aluminum alloys  

الهندسة والتكنولوجٌة / الجامعة 

 vol.30.No.6التكنولوجٌة    
7107 

فً االلسام الداخلٌة  المشاكل التً ٌعانً منها الطلبة واثر السكن 01
 على تحصٌلهم الدراسً فً المعهد التمنً / الصوٌرة

مجلة المادسٌة فً االداب 
 والعلوم التربوٌة

7107 

تحسٌن وتطوٌر االداء لمتسنمً المسإولٌة المٌادٌة فً هٌئة  05
 التعلٌم التمنً / المعهد التمنً الصوٌرة نموذج تطبٌمً

 7105 مجلة واسط / العلوم االنسانٌة

                                                                  (7) 

 



 ) السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن(

 
06 Thermal conductivity Enhancement by using Nano- material             

 In phase change material for latent heat thermal energy                     
 storage system                                                                                             

Saussrea Issn:0373- 2525 
 vol.5(6)pp 48-55,2015 

02                   Hot press joining optimization of polyethylene to aluminum ally AA6061-T6 
lapjoint   using design of experiments' 

Web:http:// enj.org/issn:0125-828  

 7102ممبول للنشر 

07 STUDYING MAGNESIUM ADDITION ON MECHANICAL                          
 PROPERTIES FOR COMPOSITE HYPEREUTECTIC ALLOYS18%                
SILICONE  USING ADHESIVE                                                                         
 WEAR                                                                                                               

 

 المجلة العرالٌة للهندسة المٌكانٌكٌة 
 وهندسة المواد /جامعة بابل/كلٌة

 7102الهندسة  

07 Erosion corrosion behaviors of various metals                                       
At different variable PHD                                                                           

 جامعة ذي لار / مجلة الهندسة 
7102 

 

  -االشراف على الدراسات العلٌا والمنالشات :  

 االمر االداري التارٌخ ماجستٌر / دكتوراه عنوان الرسالة او االطروحة اسم الطالب والجامعة

 كشكولمهٌمن جعفر 
 لسم هندسة المٌكانٌن

 جامعة النهرٌن -كلٌة الهندسة

Improvement of penetration 

Resistance of  Multilayer         
Composite  Plate using in -      
Plane forces                                

 فً 06ع /أ / 7هـ /  7117 ماجستٌر
 /0/7112 
 
 

 72/3730 5/01/7105 ماجستٌر الكلٌة التمنٌة الهندسٌة / بغداد   مصطفى احمد علوان

فً 577 جامعة بابل/كلٌة الهندسة منالشة طالب ماجستٌر
70/0/7105 

منالشة طالب 
 ماجستٌر

جامعة بابل/كلٌة 
 الهندسة

فً 610 جامعة بابل/كلٌة الهندسة منالشة طالب ماجستٌر
76/0/7105 

منالشة طالب 
 ماجستٌر

بابل/كلٌة جامعة 
 الهندسة

فً 073 جامعة تكنولوجٌة/كلٌة الهندسة منالشة طالب ماجستٌر
2/1/7106 

منالشة طالب 
 ماجستٌر

جامعة 
تكنولوجٌة/كلٌة 

 الهندسة

منالشة طالب ماجستٌر ) تصمٌم وتطوٌر 
 سٌطرة الكترونٌة ومٌكانٌكٌة(

منالشة طالب  73/3/7101 كلٌة الهندسٌة / جامعة بابل
ماجستٌر ) 

تصمٌم وتطوٌر 
سٌطرة 

الكترونٌة 
 ومٌكانٌكٌة

كلٌة الهندسٌة / 
 جامعة بابل

منالشة طالب الماجستٌر ) فراس علً 
 جاسم(

فً 073 07/5/7106 ماجستٌر الجامعة التكنولوجٌة
2/1/7106 

 

 

(8) 

 

 



 ) السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن(

 

 -ملحك الخبرات والنشاطات السٌاسٌة والمجتمع المدنً السابمة والحالٌة : 

 المهام          البلد    الى    من    طبٌعة النشاط   اسم المؤسسة / الجهة ت

 رئٌس اللجنة المطاعٌة الهندسٌة      هٌئة التعلٌم التمنً 0
 للمعاهد           

 رئٌس اللجنة لكافة العراق 7107 7101
 المعاهد 

 مشاركة ورش عمل مع الشركات     هٌئة التعلٌم التمنً 7
 االجنبٌة         

70/7/ 
7111 

0/01/ 
7111 

 العراق
 ولندن

 عضو مشارن لندن

 مشارن ورش عمل روابط مع      هٌئة التعلٌم التمنً 3
 المركز الثمافً البرٌطانً

06/1/ 
7112 

07/1/ 
7112 

 عمان ،
 لندن

 عضو مشارن

 االشراف على طلبة الدراسات      هٌئة التعلٌم التمنً 1
 العلٌا

 مشرف العراق 7106 7112

 بحث فً  02نشر اكثر من      هٌئة التعلٌم التمنً 5
 االختصاص وفً مشاكل الطلبة

 باحث العرق 7106 0771

 دورة 07اجتٌاز بنجاح اكثر من      هٌئة التعلٌم التمنً 6
 تطوٌرٌة

 االردن ،مصر، 7106 0727
 الٌابان،برٌطانٌا،

 المانٌا ،العراق

 مشارن

 دورة من  37خرجت اكثر من      هٌئة التعلٌم التمنً 2
 طلبة المعاهد

 تدرٌسً العراق 7101 0727

 عمٌد عملت كممرر ، رئٌس ،لسم،     هٌئة التعلٌم التمنً 7
 تدرٌب،تدرٌس،مساعد رئٌس جامعة

 كركون،بغداد، لحد االن 0727
 ،البصرة الصوٌرة

 مسإول او تدرٌسً

 عضو، مشرف العراق 7106 7101 منالشة طلبة الدراسات العلٌا     هٌئة التعلٌم التمنً 7
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 -وتثمٌن الجهود :كتب الشكر والتمدٌر 

 السبب التارٌخ كتاب الشكر والتمدٌر ت

 شكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة التمنٌة 0
 الجنوبٌة

 اخالص وكفاءة فً العمل  30/7/7101

 عن كتاب الشكر والتثمٌن 2/7/7101 لدما لمدة شهر 7

 لمجلس ادارة الهٌئةالجهود الكبٌرة خالل عضوٌتً  3/2/7103 شكر وتمدٌر من السٌد رئٌس الهٌئة 3

 عن كتاب الشكر والتمدٌر 2/7103/ لدما لمدة شهر 1

 كسب الدعاوي الممامة ضد وزارة التعلٌم 03/7/7103 شكر وتمدٌر من وزارة التعلٌم 5

 عن كتاب الشكر من الوزارة 31/7/7103 لدما لمدة شهر 6

  منحً زمٌل الجارتر االداري البرٌطانً 2
 ) تثمٌن الجهود (      

نجاح فً دورة التطوٌر االداري للمركز الثمافً  00/2/7107
 البرٌطانً

 تثمٌنا للتموٌم السنوي عالً االداء 01/5/7101 شكر وتمدٌر من الوزارة /جهاز االشراف 7

الجهود المبذولة فً تطوٌرالعملٌة التربوٌة فً   05/3/7101 شكر وتمدٌر من مجلس المحافظة 7
 المحافظة

 6/7/7117الى استاذ مساعد  6/7/7117 ترلٌة  01

 للجهود المبذولة فً اعمال اللجنة االمتحانٌة 31/6/0727 شكر وتمدٌر 00

للجهود المبذولة فً الكشف عن سراق االسئلة  77/6/0773 شكر وتمدٌر 07
 االمتحانٌة

 االمتحانات النهائٌةللجهود المبذولة فً حسن سٌر  70/2/0773 شكر وتمدٌر 03

 الجهود المبذولة لبل االلتحاق بالخدمة العسكرٌة 30/01/0773 شكر وتمدٌر 01

الدور البناء فً منالشة تمارٌر تمٌٌم ومتابعة اداء  71/0/0776 شكر وتمدٌر 05
 المعاهد

اللجنة   –الجهود المبذولة فً طبع الدلٌل االحصائً  31/6/0773 شكر وتمدٌر 06
 ٌةاالمتحان

 الجهود المبذولة فً الهندسٌة/ مإسسة المعاهد الفنٌة  07/00/0776 شكر وتمدٌر 02

 المساهمة فً ساعات التموٌة المجانٌة المسائٌة 3/07/0776 شكر وتمدٌر 07

المجانٌة  ةالتموٌمٌالجهود المبذولة فً ساعات  05/3/0772 وتمدٌر شكر 07
 المسائٌة

مجلس المعهد رإساء االلسام للجهود  الى اعضاء 30/3/0772 تهنئة 71
 المبذولة

 المبذولة الجهود فً المجال العلمً والتربوي 07/0/0777 وتمدٌر شكر 70

 الجهود المبذولة اعداد وتهٌئة الدلٌل االحصائً 77/6/0777 وتمدٌر شكر 77

 الجهود المبذولة فً انجاز االعمال الموكلة به 7/5/0771 وتمدٌر شكر 73

 الجهود المبذولة خالل تولٌه مسإول العلمٌة  01/01/0770 وتمدٌر شكر 71

 0770-0771الجهود المبذولة خالل العام الدراسً  07/07/0770 وتمدٌر شكر 75
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 احتفالٌة ٌوم الهٌئة العلمً إلنجاحه 01/1/0771 وتمدٌر  شكر 76

 بكم طما ٌناالجهود االستثنائٌة والمتمٌزة فً تؤدٌة  07/01/0771 وتمدٌر شكر 72

 بوالع التعلٌم التمنً التوعٌةالجهود المٌمة فً لجنة  71/7/0771 وتمدٌر شكر 77

 لدم مدته شهر واحد عن كتاب شكر وتمدٌر 71/7/0771 لدم شهر 77

 بمناسبة الحصول على درجة الماجستٌر 73/0/0771 درجة اضافٌة  31

من السٌد رئٌس الجامعة التكنولوجٌة مرفمة مع امر  03/0/0771 تهنئة 30
 الحصول على الماجستٌر

 منح لدم سنة لحصول على درجة الماجستٌر 03/7/0771 لدم 37

دمحم  ند. مازمناسبة انتهاء تكلٌف السٌدر رئٌس الهٌئة  31/7/7111 شكر وتمدٌر 33
 علً

 لدم شهر عن كتاب شكر وتمدٌر 5/7/7110 شكر وتمدٌر 31

حسن  لد. داخبمناسبة انتهاء تكلٌف السٌد رئٌس الهٌئة  77/5/7117 شكر وتمدٌر 35
 جرٌو

 لدم شهر واحد عن كتاب شكر وتمدٌر 75/6/7117 لدم 36

للجهود المضنٌة اثناء مرض عمٌد المعهد السٌد شولً  02/7/7117 شكر وتمدٌر 32
 دمحم هادي

تثمٌن جهود عن تمرٌر فرٌك العمل ولحسن سٌر  76/07/7117 تثمٌن جهود 37
 االمتحانات

تمدٌر لما لمسناه من جهود لرفد المعهد وتطوره والحفاظ  3/6/7111 شكر وتمدٌر  37
 على المستهلن

 شهر عن كتاب شكر وتمدٌر لدم 5/2/7111 لدم 11

 الجهود المبذولة فً اعمال اللجنة المطاعٌة الهندسٌة 77/2/7111 شكر وتمدٌر 10

 خدمة المسٌرة التربوٌة والعلمٌة العدادٌة الصوٌرة المهنٌة 71/1/7116 شكر وتمدٌر 17

 الدكتوراهالجهود العلمٌة فً انجاح المحاضرات العلمٌة/  77/00/7116 شكر وتمدٌر 13

 للجهود المبذولة فً تطوٌر المعهد وتحمٌك االمانة العلمٌة 0/3/7112 شكر وتمدٌر 11

 لدم شهر عن كتاب الشكر والتمدٌر 7/1/7112 لدم  15

 الجهود المخلصة فً انجاح معرض منتجات الهٌئة 07/1/7112 شكر وتمدٌر 16

 التدرٌبللمشاركة فً انجاز الخطة  07/0/7112 شكر وتمدٌر 12

 الجهود المٌمة لالشراف على رسالة طالب ماجستٌر 7/6/7117 شكر وتمدٌر 17

 جهود متمٌزة وعمل كبٌر لحمالت االعمار والبناء 00/00/7117 شكر وتمدٌر 17

 لدم شهر عن كتاب شكر وتمدٌر 73/00/7117 لدم 51

شكر وتمدٌر /عمٌد كلٌة  50
 جامعة بابل -الهندسة

 دفع مسٌرة الدراسات العلٌا وترصٌنها 76/7/7105فً 0170

شكر وتمدٌر /عمٌد كلٌة  57
 جامعة بابل -الهندسة

 دفع مسٌرة الدراسات العلٌا وترصٌنها 73/3/7105فً 7077

شكر وتمدٌر/ عمٌد معهد  53
 الصوٌرة

 النجاز بحث ٌخدم الطلبة 72/01/7101فً 2/72/767

 النجاز االجتماع االول للهٌئة فً رحاب جامعتنا 06/3/7105ف7337ً شكر وتمدٌر من رئٌس الهٌئة 51

شكروتمدٌر من رئٌس الجامعة  55
 الوسطى

 الجهود المبذولة لرئاسة لجنة منحة الطلبة 77/7/7106فً 7207
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 (المحٌسنالسٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً )

 

شكر وتمدٌر من رئٌس جهاز االشراف  56
 والتموٌم العلمً

النجاز عمل النشاطات الطالبٌة للجامعة التمنً  31/6/7105فً 0670ج /
 الوسطى

شكر وتمدٌر من رئٌس لجنة التعلٌم العالً  52
 والبحث العلمً

  6/2/7105فً 175

شكر وتمدٌر من رئٌس جهاز االشراف  57
 والتموٌم العلمً

 للحصول على المركز االول دعم النشاطات الطالبٌة 7106/ 77/7فً 672

شكر وتمدٌر من رئٌس جهاز االشراف  57
 والتموٌم العلمً

 ةالمنطمبطولة خماسً كرة المدم لجامعات  حال نجا شهادة تمدٌرٌة
 الوسطى 

من امٌن عام مجلس محافظة  شكر وتمدٌر 61
 بغداد 

 لتفانٌه فً انجاز االعمال الموكلة الٌه 71/5/7106فً  110/6512

 اداء الواجبات ًالمتمٌزة فتثمٌنا لجهودهم  5/6/7106فً 3312م.ر/ وتمدٌر من مجلس محافظة  شكر 60

كهرو شكر وتمدٌر من رئٌس لسم هندسة  67
 /جامعة تكنولوجٌةةمٌكانٌكٌ

 ود فً منالشة طالب ماجستٌرتثمٌنا للجه 73/5/7106فً 567ص ن م/

شكر وتمدٌر من وكٌل الوزارة للشإون  63
 االدارٌة

تثمٌنا للجهود المبذولة فً البرنامجٌن)الحرص  72/6/7106فً  1/07151ق/
 الجامعً والعمل التطوعً(

للجهود المبذولة فً الماء محاضرات فً لسم التمنٌات  03/2/716فً  2/72/7770 شكر وتمدٌر من معهد التكنولوجٌا 61
 المٌكانٌكٌة

ورشة عمل مسإولً الجوالة  ًالمتمٌزة فالجهود  70/1/7106ولغاٌة 07/1 شهادة تمدٌرٌة من جامعة ذي لار 65
 الجامعات العرالٌة

 بمناسبة احتفالٌة ٌوم الجامعة 1/1/7106 شهادة تمدٌرٌة من الجامعة التمنٌة الوسطى 66

د المبذولة من خالل مشاركتكم فً مإتمر العلمً للجهو 71/3/7106-73 شهادة تمدٌرٌة من الجامعة التمنٌة الوسطى 62
 الدولً الثالث 

 تثمٌنا لمشاركتكم فً مهرجان السفٌر الخامس هـ 0136شوال 2-5 شهادة تمدٌرٌة من امانة  مسجد الكوفة 67

معرض  لإللامةلمشاركة اخوتنا من البٌت الثمافً  71/5/7105 شهادة تمدٌرٌة من معهد الصوٌرة 67
 متمٌز للكتاب على حدائك المعهد

 ورشة عمل )االمن واالمان الحٌوي( 6/5/7105 شهادة تمدٌرٌة من المعهد الطبً/بغداد 21

من عضو لجنة التعلٌم العالً  رشكر وتمدٌ 20
 النٌابٌة

 نجاحه فً انجاز العملٌة االمتحانٌة لهذا العام تؤٌٌدعن  6/2/7105فً 175

من عمٌد معهد الفنون شهادة تمدٌرٌة  27
 التطبٌمٌة

المشاركة والحضور فً المإتمر العلمً الدولً )  7102/ 07-03/3
 االزٌاء والمجوهرات مهارة تمنٌة وابداع(

 ةبالمسإولٌاداء العمل والشعور العالً  6/0/7102فً 750 نًغاشكر وتمدٌر من مكتب النائب وفاء الدو 23

الجهود المبذولة فً شطب المواد كونً رئٌس للجنة  3/01/7106فً 2/35/07777 من رئٌس الجامعة رشكر وتمدٌ 21
 المركزٌة

شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الهندسة /جامعة  25
 بابل

ترصٌن الحالة العلمٌة وللجهود الفاعلة من خالل  7/00/7106فً  7131
 المشاركة من منالشات الدراسات العلٌا

 لدم شهر عن كتاب شكر وتمدٌر منح 5/7/7106فً 2/35/00020 لدم 26

 للجهود المبذولة معضو للجنة منحة الطلبة 2/35/7207 شكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة 22

 عن شكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة 70/7/7102فً  7737ش/ لدم 27

 فً لجنة الشطب للجهود 7/7/7102فً 2/35/00730 من رئٌس الجامعة شكر وتمدٌر 27

 للجهود لالرتماء بالنشاطات الطالبٌة 71/2/7102فً 7173ج ر/ رئٌس جهاز االشراف شكر وتمدٌر 71
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن )

 -المكافئات :  

 السبب التارٌخ كتب المكافئات ت

 حماٌة األسئلة االمتحانٌة والكشف عن العابثٌن بها   4/7/1983 مكافاة ساعة 1

 الهٌئة –جهود لٌمة لمنتسبً الدائرة الهندسٌة  20/7/1985 مكافاة مالٌة 2

ومتابعة منتسبً الدائرة الهندسٌة الجهود الكبٌرة ل 3/2/1986 مكافاة مالٌة 3
 لاألعما

 الجهود المتمٌزة 31/12/1986 كافاة مالٌةم 4

 المكلف بها لألعمالالجهود المتمٌزة  24/4/1990 مكافاة مالٌة 5

 الجهود المبذولة المتمٌزة 15/9/1991 مكافاة مالٌة 6

 للجهود المبذولة 6/11/2002 مكافاة مالٌة 7

 الجهود المبذولة وتمٌٌمات رئاسة الهٌئة 3/12/2002 مكافاة مالٌة 8

 المبذولة فً العملالجهود  22/12/2002 مكافاة مالٌة 9

 الجهود المبذولة فً انجاز البحوث 31/12/2002 مكافاة مالٌة 10

 الجهود المبذولة 4/2/2003 مكافاة مالٌة 11

 اداء اعمال معاون وكالة بدون ممابل مخصصات منصب 25/2/2003 مكافاة مالٌة 12

 رئٌس واعضاء اللجان المطاعٌة 31/7/2004 مكافاة مالٌة 13

 واسط –الجهود المبذولة العمار المعهد / تنمٌة االلالٌم  3/8/2006 مكافاة مالٌة                                14

 واسط –الجهود المبذولة العمار المعهد / تنمٌة االلالٌم  6/10/2006 مكافاة مالٌة                           15

 واسط –الجهود المبذولة العمار المعهد / تنمٌة االلالٌم  11/12/2006 مكافاة مالٌة                           16

 عمان –للمشاركة فً الدورة المكملة لروابط  12/4/2007 مكافاة مالٌة                           17

 واسط –الجهود المبذولة اعمار المعهد / تنمٌة االللٌم  11/5/2008 مكافاة مالٌة                           18

 واسط –الجهود المبذولة اعمار المعهد / تنمٌة االللٌم  24/7/2008 مكافاة مالٌة                           19

 واسط –الجهود المبذولة اعمار المعهد / تنمٌة االللٌم  29/9/2008 مكافاة مالٌة                           20

 واسط –الجهود المبذولة اعمار المعهد / تنمٌة االللٌم  30/11/2008 مكافاة مالٌة                           21
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 (السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً المحٌسن)

وورش العمل والمحاضرات التى تم حضورها اثناء اشغال منصب المساعد ندوات الدورات وال

 االداري للجامعة التمنً الوسطى

 التارٌخ المكان والمحاضراتالدورات والورش  ت
عالمات فً الجامعة دورة اسلوب التعامل لموظفً وحدات االست 0

 31/1/7105-76للفترة من
 76/1/7105 معهد اعداد المدربٌن التمنٌن

-ورشة عمل خاصة بعرض النتائج النهائٌة للمسح )مجلس الوزراء 7
 العام معاون واالمٌن

 1/5/7105 معهد االدارة الرصافة

 77/1/7105 بغداد -معهد تكنولوجٌا ورشة عمل 3

 77/1/7105 بغداد -معهد تكنولوجٌا )علٌه السالم ( حضور ندوة لمناسبة والدة االمام علً 1

 1/5/7105 كلٌة الفنون التطبٌمٌة ٌئة بالتعاون مع وزارة البٌئةمإتمر التصمٌم والب 5

 1/5/7105 رئاسة الجامعة حضور دورة االتكٌت والبروتكول  6

وعاللتهما حضور محاضرة عن اشكالٌة الجمال والجمٌل وتبنٌها  2
 الحضاري اواثرهم

 01/5/7105 معهد الفنون التطبٌمٌة

 07/5/710 هٌئة التعلٌم التمنً   بٌن التعلٌم التمنً والمطاع الخاص ندوة فً العاللة 7

 00/6/7106 جامعة بغداد ندوة )تكرٌم اٌتام الحشد الشعبً( 7

 05/6/7105 المدربٌنمعهد اعداد  مإتمر العلمً االول للتخصصات التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 01

 31/6/7105  مجلس هٌئة 00

 77/01/7105 رئاسة الجامعة IREX ( التوظٌفندوة)محاضرة حول مراكز  07

 7/00/7105 ن.ت.ط/بغداد (الولائٌة ءاتاواإلجر ءالكولٌرا الوباندوة ) 03

 01/00/7105 معهد االدارة التمنً علٌه السالم ) الوالدة ( – محاضرة عن االمام الحسٌن 01

 71/07/7105 ن.ت.ط/بغداد الثانً للكتاب السنوي النوعًحضور المعرض  05

 73/7/7106 معهد طبً بغداد مإتمر 06

 03/7/7106 مسجد الكوفة الثالثة للجامعات العرالٌة المرآنٌةالمسابمة  02

 7/07/7105 رئاسة الجامعة ( ندوة)التعلم بدون ورق 07

 77/01/7105 رئاسة الجامعة حضور محاضرة حول مراكز التوظٌف 07

 07/00/7105 معهد الطبً /بغداد حضور فعالٌات الموسم الثمافً الثانً 71

   مدٌر تحرٌر مجلة الجامعة التمنٌة الوسطى 70

 01/0/7106س ف71ً جامعة بابل/ن.هندسة  تمٌٌم رسالة  77

 76/1/7106-75 كلٌة الفنون التطبٌمٌة مإتمر البحوث العلمٌة   73

 70/1/7106-07/1 لار يجامعة ذ الجوالة للجامعات العرالٌة  ًمسإولورشة عمل  71

 7/5/7106 وزارة التعلٌم العالً ندوة السٌاسات العامة 75

 01/1/7106 معهد االدارة الرصافة معرض االحصاء السنوي وافتتاح مختبر اللغات 76

 00/5/7106-01 بغدادكلً تمنً هندسٌة/  المإتمر الهندسً االول لبحوث الدراسات العلٌا 72

 71/00/7105فً 7317 جامعة تكنولوجٌة تمٌٌم بحث  77

 76/1/7106-75 كلٌة الفنون التطبٌمٌة المإتمر العلمً الثانً لتخصصات الفنون التطبٌمٌة 77

 07/5/7106-00 معهد اعداد المدربٌن التمنٌن المإتمر الوطنً للتعلٌم والتدرٌب التمنً والمهنً 31

مركز  -لسم الشإون المانونٌة اجتماع مع مسإولً الوحدة المانونٌة لمعاهد وكلٌات الجامعةحضور  30
 الجامعة

02/5/7106 

 01/5/7106 كلٌة تمنٌة الهندسٌة/بغداد المإتمر الهندسً االول لبحوث الدراسات العلٌا 37

 00/5/7106 التمنٌٌنمعهد اعداد المدربٌن  المإتمر الوطنً للتعلٌم والتدرٌب التمنً والمهنً 31

المعرض السنوي لنتاجات المنتسبٌن ومشارٌع الطلبة للعام الدراسً  35
7105/7106 

 07/5/7106 معهد الفنون التطبٌمٌة

 77/01/7102 معهد اعداد المدربٌن التمنٌٌن ندوة )التولً والتبري فً مدرسة عاشوراء( 36
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 المحٌسن()السٌرة الذاتٌة للدكتور عبد المحسن ناجً 

 -عضوٌة اللجان فً هٌئة التعلٌم التمنً والجامعة التمنٌة:      

 تارٌخ االعفاء تارٌخ التكلٌف نوع العضوٌة اللجنة

 رئٌس المجموعة االستشارٌة لتخصصات
 المٌكانٌن فً اللجنة المطاعٌة الهندسٌة

 2009-2004 رئٌسا"
 2010ومن 

2006 
 لحد االن

 لحد االن 22/10/2007 عضوا" عضو مجلس ادارة الهٌئة
                                  

  -عضوٌة اللجان فً الجامعة التمنٌة : 

 تارٌخ التكلٌف نوع العضوٌة اللجنة
 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" كان المركزٌةلجنة االس

 6/3/2016فً  7/18/3010 "رئٌسا لجنة الترفٌعات المركزٌة

 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" الخدمات لجنة احتساب واضافة

 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" لجنة احتساب الشهادات

 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" لجنة منح المخصصات

 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" لجنة النمل والتنسٌب المركزٌة 

 6/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا" لجنة تبسٌط االجراءات

 3/3/2016فً  7/18/3010 رئٌسا شطب الموجوداتلجنة 

 24/8/2015ف7/18/8960ً رئٌسا" لجنة اجر المثل

 16/2/2016ف7/18/2177ً رئٌسا" لجنة منحة الطلبة

 6/3/2016ف7/18/3010ً عضوا" لجنة التعٌٌنات المركزٌة

 24/8/2015فً 7/18/8975 عضوا" مجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً 

 24/8/2015فً 7/18/8974 عضوا" اللجنة االستشارٌة للفعالٌات االنتاجٌة 

 12/8/2015فً 7/18/8507 عضوا" لجنة تحدٌد الٌات المبول الخاص من الدراسات الصباحٌة

 15/7/2015فً 7/18/7473 عضوا" )لجنة ادارة الصندوق( بخصوص انشاء صندوق لجمع التبرعات المختلفة

 18/1/2015فً 7/18/483 عضوا" االٌفادات خارج العراقلجنة تنظٌم 

 10/2/2015فً 7/18/1390 عضوا" اللجنة المركزٌة للمراجعة والمصادلة على االحالة للعمود

 25/12/2014فً 3289ش/ عضوا" الهٌئة المشرفة على الدراسات المسائٌة

 لجنة لغرض دراسة موضوع المالن ونمل الدرجات الوظٌفٌة والموجودات الثابتة 
 من الهٌئة الى الجامعات

 19/3/2015فً 7/18/2489 عضوا"

 لجنة لدٌم دراسة مفضلة بخصوص ممترح منح شهادة الدبلوم التمنً للطلبة
 المرلنة لٌودهم 

 6/4/2015ف7/18/3002ً عضوا"

 معامالت النجاز المعمول بها فً كلٌات ومعاهد الجامعةلجنة دراسة االجراءات 
 من خارج وداخل الجامعة 

 26/3/2015فً  7/18/3075 عضوا"

 93 -الماضٌة : السبعةدرجة تموٌم االداء للسنوات  

  المحٌسن. عبد المحسن ناجً دأ. -االسم :                                                                        

  بغداد -الكلٌه التمنٌه الهندسٌه                                                                        
   

             07817044707  موباٌل                                                                                     
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