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 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 414500049 الرقم الوظيفي ياسر شكر محمود عبدهللا  االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 جامعة الموصل جهة العمل

 قوى حرارية  التخصص

 07736977137 الجوال 07701626885 عملهاتف ال

 yaseralmola@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 حرارية قوى  العراق جامعة الموصل 8002 الماجســــتيـر

 هندسة ميكانيكية العراق  جامعة الموصل  7991 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 

 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مهندس ميكانيك
 8002-8002 جامعة الموصل

 لحداالن -8002 جامعة الموصل تدريسي
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 ـةالبحوث واألنشطة الـعـلـمـي رابـعـاً:
 

 حساب معامل انتقال الحرارة لحزمة من األنابيب المزعنفة المغمورة  7

 في طبقة مميعة ضحلة

8 Mechanical refrigeration system performance using R600a and R134a under liquid 

suction heat exchanger effect- Part I: System simulation 

 

2 Effect  of adding heat exchanger to refrigeration system for different refrigerants 

using EES software 

 

4 
دراسة تجريبية لمعرفة الفرق بين عدد نسلت المبني على قطر االنبوب وعدد نسلت المبني على قطر الحبيبات في 

 الطبقات المميعة الضحلة 

 الكتب والمؤلفات:

7 
 ال يوجد

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

7 
 المساهمة في االعمال االغاثية في الموصل 

8 
 بئر ماء في الموصل  17حفر 

2 
 مساجد في الموصل  70إعادة اعمار 

4 
 المساهمة في اعمال التنظيف في الجامعة 

7 
 نموية الخاصة بالشباباالشتراك في البرامج الت

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

7 
 8072 موتمر كلية الهندسة قسم الميكانيك الثاني 

 
اء هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية قدرات أعض  

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

7 
 8070 دورة الهندسة القيادية 

8 
 8070 دورة انماط الشخصية 

2 
 PMD Pro 8072دورة ادارة المشاريع التنموية 

4 
 8072 دورة كتابة المشاريع
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قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

الرسالة عنوان اسم الباحث م  تاريخ التسجيل 

7 
   ال يوجد

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

7 
   ال يوجد

 
 


