
 الذاتية السيرة 

 ناهض محمود علي اسماعيل شورنك   االسم الراباعي واللقب: 

  1960 –البصرة    محل وتاريخ الوالدة:

 كردي     القومية :

 مسلم    الديانة :

 ذكر     الجنس:

 مسلم    الديانة :

 ذكر     الجنس:

 مجلس البحث العلمي/مركز بحوث الفضاء والفلك  -   10/7/1983   تاريخ اول تعيين : 

 قسم الهندسة الميكانيكية  -  1/4/1998 تاريخ النقل الى الجامعة التكنولوجية:

  21/7/2004تاريخ النقل الى قسم هندسة المواد في الجامعة التكنولوجية : 

 هندسة ميكانيك    التخصص العام :

 حراريات   التخصص الدقيق:

  أستاذ مساعد   اللقب العلمي :

 19/09/2016  تاريخ الحصول على اللقب: 

 المرحلة االولى  –تدريس مادة الرسم الهندسي والميكانيكي    العمل الحالي: 

 المرحلة الثالثة  –تدريس مادة التحليالت الهندسية والعددية     

 للدراسة االولية . –رئيس شعبة اللجنة االمتحانية     

 لحاصل عليها: الشهادات ا

  1982بكالوريوس هندسة ميكانيكة /كلية الهندسة/ جامعة بغداد / -

ماجستير هندسة ميكانيكية / ديناميك الموائع/ قسم الهندسة الميكانيكية/الجامعة  -

 1992التكنولوجية/

 2011قسم الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية/ دكتوراه هندسة ميكانيكية/ حراريات / -

 العربية / االنكليزية / الكردية  -   اللغات التي يتقنها: 

 لحد االن .  -1998تدريس مادة الرسم الهندسي والميكانيكي  لالعوام  -   :التدريسية الخبرات

 لحد االن  – 2013تدريس مادة التحليالت الهندسية والعددية لالعوام  -

  2004 – 1998التدريس في مختبرات قسم الهندسة الميكانيكية لالعوام  -



  2005-2004التدريس في مختبرات قسم هندسة المواد للعام  -

  2005-2004تدريس مادة الميكانيك الهندسي ) ستاتك وداينمك( للعام  -

 مركز بحوث الفضاء/ مجلس البحث العمل في مشروع المرصد الفلكي الوطني العراقي /  -  الخبرات العملي واالدارية: 

  1988-1983العلمي للفترة   

 .  1997-1988العمل في مركز البتاني/ هيئة التصنيع العسكري للفترة  -

العمل في مركز االدريسي لالستشارات الهندسة / وزارة االسكان واالعمار للفترة  -

1997-1998  

في قسم الهندسة الميكانيكية / العمل كمدير ادارة ومسؤول الشؤون المالية والمخزنية  -

 .  2002-1999الجامعة التكنولوجية للفترة 

 ،  2011/2012،  2004/2005عضو اللجنة االمتحانية للدراسة االولية للعام الدراسي  -    اللجان:

    2012/2013  ،2013/2014  

 ،  2011/2012عضو لجنة الشؤون الطالبية واالرشاد التربوي للعام الدراسي   -

    2012/2013  ،2013/2014  ،2014/2015 . 

 ولحد االن  2015/2016،  2014/2015رئيس اللجنة االمتحانية للدراسة االولية للعام  -

 . للفصل الدراسي االول . 2005-2004مقرر قسم هندسة المواد للعام الدراسي  -    التكليفات :

 الثاني  للفصل الدراسي 2005-2004مدير تسجيل قسم هندسة المواد  -

 .  2014الى  2011مسؤول وحدة تدقيق وثائق الخريجيين للدراسة االولية للفترة من  -

 ولحد االن .  2014رئيس شعبة اللجنة االمتحانية من  -

  2004المشاركة في دورة طرائق التدريس / مركز التعليم المستمر/ الجامعة التكنولوجية  -    الدورات :

  2004الحاسبة/ اسوب/ مركزالمشاركة في دورة كفاءة الح -

 البحوث المنشورة : 

1- Experimental and Finite Element Analysis on Rounded 

Corners Square Shape Tube Hydroforming Process. 

Eng. And Tech. Journal, Vol.32, No.9(A),2014. 

2- Finite Element Analysis of Suppression the Vibration of Dish 

Using Closed Loop Control System. 

Eng. And Tech. Journal, Vol.34, No.8(A),2016. 

3-  Comparative study of performance and emission characteristics between 

spark ignition engine and homogeneous charge compression ignition engine 

(HCCI) . To be Published in Al-Khwarizmi Journal. 

4- Experimental investigation of the effect of exhausts gas recirculation (EGR) 

on Nox-Smoke trade-off for SIE fueled with blends of gasoline/bioethanol) 



To be Published in Journal of Al-Rafidain University College . 

 

 العنوان: 
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 nahid.mahmood60@gmail.com    البريد االلكتروني :
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