
 عبد الجلٌل مطشر محسن النوري 

 1965 -7-23مٌسان 

 .جامعة بغداد  -كلٌة الفنون الجمٌلة  –تدرٌسً فً قسم التصمٌم 

انعكاس )) جامعة بغداد باطروحة  -كلٌة الفنون الجمٌلة  –دكتوراه فلسفة تصمٌم قسم التصمٌم 

 .  2015 -2014(( التنوع الفكري على المنجز الطباعً فً الواقعٌة والتجرٌد

التنوع التقنً ))جامعة بغداد  برسالة  -كلٌة الفنون الجمٌلة  –قسم التصمٌم  ماجستٌر تصمٌم طباعً

 . 2003-2002( (ودوره فً اظهار القٌم الجمالٌة التصمٌمٌة 

جامعة بغداد بمشروع تخرج  -كلٌة الفنون الجمٌلة  –بكالورٌوس تصمٌم طباعً قسم التصمٌم 

 -1994(( سم  70فً  50ملصقات سٌاحٌة دٌنٌة عن العتبات المقدسة فً كربالء والنجف قٌاس ))

1995 . 

 50فً  35لهجري قٌاس تقوٌم للعام ا)) دبلوم تصمٌم من معهد الفنون الجمٌلة بغداد مروع التخرج 

 . 1985 – 1984((صفحة  12سم 

 . 2002ولغاٌة  1989معلم للتربٌة الفنٌة 

 .المشاركة بمعارض االنشطة الفنٌة لوزارة التربٌة 

 . 2003ولغاٌة  1995محترف تصوٌر ومونتاج وتصمٌم طباعً فً المطابع االهلٌة 

طاع الخاص والحكومً ومنها كتب وزارة نتاج العدٌد من النتاجات الطباعٌة لحساب الق,تصمٌم وم

 .2002ولغاٌة  1995التربٌة 

.  2014عضو اللجنة الوطنٌة لمناهج الرٌاضٌات والحاسوب فً وزارة التربٌة 

. 2014خبٌر علمً لكتاب االوفسٌت للمرحلة الثانٌة اعدادي تعلٌم مهنً 

 . 2002ولغاٌة  1989المشاركة فً معارض االنشطة المدرسٌة لوزارة التربٌة للمدة من عام 

 .2005-2004مقرر قسم الخط والزخرفة للعام الدراسً 

 . 2007-2006مقرر قسم التصمٌم للعام 

 .عضو جمعٌة التشكٌلٌن العرافٌٌن

 .2003عٌة الفنون البصرٌة المعاصرة عضو مؤسس جم



ناشط مدنً ومشرف ومنفذ للكثٌر من مشارٌع منظمات المجتمع المدنً التً اشرفت علٌها جمعٌة 

.  2008ولغاٌة  2003الفنون البصرٌة المعاصرة 

ولغاٌة  2008للسنوات من الوطنً للتعبئة والتغلٌف التابع لوزارة الصناعة  كزخبٌر استشاري للمر

2010  .

. بة العدٌد من البحوث تناولت حلول لمشاكل تعانً منها صناعة التعبئة والتغلٌف تاك

 لشركات وزارة الصناعة منها الشركة العامة للصناعات الكهربائٌةالتصامٌم من تصمٌم العدٌد 

 .وشركة ابن سٌنا 

االشغال والبلدٌات وزارة –الدورة التدرٌبٌة حول تمكٌن المجتمع من المشاركة فً االنتخابات 

.  2004.وصندوق االمم النتحدة االنمائً للمراة 

.  2005دورة تدرٌبٌة لتطوٌر مهارات الحاسوب وزارة االشغال والبلدٌات 

.  1989رات التربوٌة وزارة التربٌة اهدورة تطوٌر الم

.  2008ٌر مهارات اللغة العربٌة جامعة بغداد دورة تطو

.  2007دورة تطوٌر وتعلم مهارات البرمجة والتشغٌل الجهزة الحاسوب المركز القومً للحاسبات 

.  2016ورشة عمل كرافٌكٌة جامعة طهران كلٌة الفنون الجمٌلة 

. 2008دورة طرائق التدرٌس جامعة بغداد 

.  2009المؤتمر العلمً لكلٌة الفنون الجمٌلة المشاركة فً 

.  2017الشؤون الثقافٌة دار  –عضو لجنة تحكٌم اختٌار ملصق عن االهوار 

.  2010بغداد –الفنون الجمٌلة كلٌة  –المعرض الشخصً االول 

. االستعداد لمعرض شخصً ثانً  حالٌا 

 

 

 


