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 نجم الدين يوسف محمود احمد االسم

 مدرس مساعد   اللقب العلمي

 الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة الميكانيكية / فرع هندسة الميكانيك العام مكان العمل

 6891 -بغداد  المواليد

 أعزب الزوجيةالحالة 

 عراقي الجنسية

 العربية )اللغة االم( / االنكليزية )مستوى جيد( اللغات

 najmuldeen@uotechnology.edu.iq البريد الرسمي

 najimaldeen_86@yahoo.com البريد الشخصي
 

 سنة التخرج بلد الدراسة الجامعة القسم التخصص الشهادة

 2162 العراق التكنولوجية الهندسة الميكانيكية ميكانيك تطبيقي ماجستير هندسة ميكانيكية

 2119 العراق التكنولوجية الهندسة الميكانيكية ميكانيك عام بكالوريوس هندسة ميكانيكية

 (12)عدد  

 رقم وتاريخ االمر سبب الحصول على الشكر والتقدير الجهة المانحة

 رئيس القسم
كفاءة الحاسوب  نظرا للجهود المبذوله في تهيئة وتنظيم المختبرات ألداء امتحان

 2161-2165لطلبة الدراسات العليا 
 2165-8-3في  2119هـ م ك /  1

 2165-3-21في  981هـ م ك /  1 نظرا للجهود المبذولة في تهيئة المعدالت التراكمية للمرحلة الرابعة رئيس القسم

رئيس الجامعة 

 التكنولوجية
 2165-2-2في    1447 2162-2163للعام نظرا للجهود المبذولة في عظوية اللجنة االمتحانية 

 2165-6-21في  239هـ م ك /  1 2162-2163نظرا للجهود المبذولة في عظوية اللجنة االمتحانية للعام  رئيس القسم

رئيس الجامعة 

 التكنولوجية

نظرا للجهود المبذولة في عضوية اللجنة الجامعية الداء امتحان كفاءة الحاسوب 

 2165-2162العليا للعام لطلبة للدراسات 
 2162-62-26في  62512

 رئيس القسم
نظرا للجهود المبذوله في تهيئة وتنظيم المختبرات ألداء امتحان كفاءة الحاسوب 

 2165-2162لطلبة الدراسات العليا 

 2169هـ م ك /  1

 2162-61-62في 

رئيس الجامعة 

 التكنولوجية
 2162-2-26في  2982 بناية القسم بعد اعادة تأهيلهانظراً للجهود المبذوله في تهيئة وافتتاح 

 رئيس القسم
نظراً الكمال اعداد ملف اتحاد جامعات الدول العربية والملف التقويمي لجودة االداء 

 ودليل الطالب ودليل القسم
 2162-2-62في   229هـ م ك /  1

 2163-61-1في  2121هـ م ك /  1 العراقية للحاسبات في القسمنظراً ألنجاز مهمة اصدار شهادة امتحان الشهادة  رئيس القسم

 2163-8-69في  2219هـ م ك /  1 نظراً ألنجاز امتحان الشهادة العراقية للحاسبات في القسم رئيس القسم

 2163-1-21في  6912هـ م ك /  1 نظراً ألنجاز مختبر الحاسبات في القسم رئيس القسم

 2163-5-1في  6222هـ م ك /  1 المتميز في القسمنظراً للعمل  رئيس القسم

 "13" , مجلة الهندسة والتكنولوجيا / الجامعة التكنولوجية , المجلد يكية لصلب النانوبينايت المراجع حراريا  الخواص الميكان  ,
 .3131,  3العدد 

 "3, العدد  31المجلد " , مجلة كلية الهندسة / جامعة النهرين , تصميم منظومة متكاملة تعمل كحفارة )عازقة( ارض زراعية  ,
3131. 

 4102شؤون االدارية بالتعاون مع قسم العلوم التطبيقية , قسم ال –/ الجامعة التكنولوجية  دورة الوظيفة العامة. 

 4102بغداد ,  –/ الكلية التقنية االدارية  دورة أدارة الجودة الشاملة واأليزو. 

 4102الجامعة التكنولوجية ,  –/ مركز التعليم المستمر  دورة طرائق تدريس. 

 4104غة االلنكليزية , / معهد كلوبال لتعليم الل دورتين كفاءة باللغة االنكليزية. 

 4112الجامعة التكنولوجية ,  –/ مركز الحاسبة االلكترونية  دورة كفاءة الحاسبة. 
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 التكليف االداري 

 وتاريخه االمر رقم التكليف تفاصيل ت

 9112-6-98في  819د.ع /  3132-3132عضو اللجنة المركزية الختبار كفاءة الحاسوب لطلبة الدراسات العليا للعام  1

 9112-4-9في  1192هـ م ك /  2 عضو لجنة ادخال االيميل الرسمي لموظفي وتدريسي القسم 2

 9112-3-9في  696هـ م ك /  3 9112-9114عضو لجنة اعداد المعدالت التراكمية لطلبة المرحلة الرابعة للعام  3

 2015-2014 للعام االمتحانية اللجنة شعبة لجنة عضو 4
-19-94في  4994م ك /  هـ 2

9114 

 9114-11-3 في 9982/  ك م هـ 2 الرئيسية للبناية الجديدة االنترنت منظومة اعمال على المشرفة اللجنة عضو 5

 9114-8-3 في 9384/  ك م هـ 1 القسم في التشويش اجهزة لنصب الفنية اللجنة عضو 6

7 
-9114 للعام العليا للدراسات لطلبة الحاسوب كفاءة اختبار ألدارة الجامعية اللجنة عضو
9112 

 9114-9-2 في 422/ ع.م.م

 9114-6-4 في 1629/  ك م هـ2 وملحقاتها الحاسبات لفحص الفنية اللجنة عضو 8

 9114-3-94 في 839/  ك م هـ 2 للقسم الرئيسية البناية وتهيئة الحاسبات مختبرات نقل لجنة عضو 9

 9113-19-11 في 3366/  ك م هـ 2 9114-9113 للعام االمتحانية اللجنة شعبة لجنة عضو 11

 9113-8-19 في 9444/  ك م هـ 1 القسم في الذكية البطاقة على التدريب لجنة عضو 11

 9113-8-9 في 9344/  ك م هـ 9 9114-9113 الدراسي للعام الجامعي واالداء الجودة ضمان شعبة في عضو 12

 9113-8-9 في 9391/  ك م هـ 2 الحاسوب كفاءة امتحان الجراء الكاميرات مواصفات تحديد لجنة رئيس 13

 9113-6-13 في 1443/  ك م هـ 2  9114-9113 للعام العليا للدراسات للمتقدمين  الحاسوب كفاءة اختبار ادارة لجنة عضو 14

 9119-11-14 في 9648/  ك م هـ 2 القسم في االلكتروني الموقع تطوير لجنة عضو 15

 

 في القسم تدريسها المواد الدراسية التي يتم: 
  تصميم مكائنI المرحلة الثالثة ,. 

 .مختبر مقاومة مواد , المرحلة الثانية 

  مختبر ميكانيكI .المرحلة االولى , 

 SolidWorks 

 ANSYS (APDL) 

 Auto CAD (2D) 

 MDesign (For Mechanical Engineering) 

 Windows XP , 7 & 8 (Operation System & Formatting) 

 Network Operation System  

 Microsoft Office (All Version) 

 Microsoft Front page 2003 

 Adobe Reader Collection  

 Emails communication 

 Internet Browsing   

 وبرتبة ممارس 4112نقابة المهندسين العراقية منذ  عضو. 

  4110عضو غرفة تجارة بغداد العراقية منذ. 


