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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:

 

 414500553 الرقم الوظيفي عبدالرحمن حبو دمحم حبو الحبو االسم
 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 الهندسة الميكانيكيةقسم  –كلية الهندسة  –جامعة الموصل  جهة العمل

 قوى حرارية – هندسة ميكانيك التخصص

 ۰۹٦٤۷٥۱۱٦۳٥٦٦۰ الجوال ۰۹٦٤۷۷۳٦۹۷۷۱۸٥ العمل هاتف

             abidhabbo19@gmail.com               abidhabbo20@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 
 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 

 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قوى حرارية العراق جامعة الموصل ۲۰۰٤ الدكـتــــوراه

 الطاقة واالحتراق انكلترا جامعة ليدز ۱۹۹۰ الماجســــتيـر

 ميكانيك عام العراق جامعة الموصل ۱۹۸۷ البكالوريـوس
 

 العمليةالخبرات ثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى االن - ۱۹۹۷من  كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية

قسم الهندسة -كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو اللجنة االمتحانية
 ۲۰۰۱-۱۹۹۸ الميكانيكية

دسة قسم الهن-كلية الهندسة –جامعة الموصل  رئيس اللجنة االمتحانية
 الميكانيكية

۲۰۰۸-۲۰۱۰ 

قسم الهندسة -كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو مجلس القسم
 الميكانيكية

-۲۰۱۷وكذلك  ۲۰۱۳-۲۰۱٤
۲۰۱۸ 

 قسم الهندسة-كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو اللجنة العلمية
 الميكانيكية

-۲۰۱۷وكذلك  ۲۰۱۳-۲۰۱٤
۲۰۱۸ 

 و هيئة التدريسسيرة ذاتية لعض
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 ۲۰۱۲-۲۰۱۱كذلكو۲۰۱۱-۲۰۱۰ كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو لجنة انضباط  الطلبة

رئيس وعضو في لجان مناقشة  
 مشاريع المرحلة الرابعة

 قسم الهندسة-كلية الهندسة –جامعة الموصل 
 الميكانيكية

۱۹۹۷-۲۰۱۸ 

 قسم الهندسة-كلية الهندسة –جامعة الموصل  عضو في لجنة ارشاد الطلبة
 الميكانيكية

۲۰۱۲-۲۰۱۳ 

 قسم الهندسة-كلية الهندسة –جامعة الموصل  الميكانيكية رئيس قسم الهندسة
 الميكانيكية

 ومستمر -۲۰۱۸

   
 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

نمذجة اداء التوربينات الغازية الصناعية و تطبيقها على محطة د. غالب يونس قهوجي ، د. عبدالرحمن حبو دمحم :  ۱
 ۲۰۰٥في  ۱۳المجلد  ٤العدد ن مجلة هندسة الرافدي/ التوليد الغازية في الموصل

التقييم الحراري و االقتصادي الستخدام منظومة تبريد :د. غالب يونس قهوجي ، د. عبدالرحمن حبو دمحم  ۲
في  ۱٦المجلد  ٥العدد   مجلة هندسة الرافدين/  امتصاصي لرفع القدرة الناتجة من التوربينات الغازية

۲۰۰۸ 
 

تاثير اضافة االيثانول الى الكازولين المرصص على اداء حمن حبو دمحم ، حسن سعيد حمودي :د. عبدالر  ۳
 ۲۰۱۰في اب  ۱۸المجلد  ٤العدد   مجلة هندسة الرافدين/ محرك احتراق داخلي يعمل بشمعة القدح

 
محرك تاثير مغنطة الوقود في اداء د. عبدالرحمن حبو دمحم ، حسن سعيد حمودي ، رعد علي خليل :  ٤

 ۲۰۱۱في  ۱۹المجلد  ٦العدد     مجلة هندسة الرافدين /احتراق داخلي يعمل بالشرر
استخدام القانون الثاني للثرموداينمك لتحليل خالد ابراهيم حسن ، مروان فخري :د. عبدالرحمن حبو دمحم ،  ٥

التنمية /الجامعة  مجلة الهندسة و / الطاقة المتوفرة في وحدة غازية ذات مبادل حراري ذو موقع بديل
 ۲۰۱۲في  ۱٦المجلد  ٥العدد    المستنصرية

تخمين الطاقة الحرارية المهدورة من التوربينات الغازية  د. عبدالرحمن حبو دمحم ، عبدالكريم يونس فتحي : ٦
 ۲۰۱۱  مجلة تكريت للعلوم الهندسية / من المحطة الغازية في الموصل

المؤتمر  / طاقة المتوفر في  وحدة غازية ذات مبادل حراري ذوموقع بديلتحليل الد. عبدالرحمن حبو دمحم : ۷
 ۲۲/۱۲/۲۰۱۲  الهندسي االول / جامعة االنبار

تصميم منظومة توليد ثنائية الضغط لمحطات التوليد د. عبدالرحمن حبو دمحم ، ماهر صعب سالمة :  ۸
 ۲۰۱۳رين الثاني تش ۲۱-۱۹  المؤتمر الهندسي االثاني / جامعة الموصل /المركبة

مجلة هندسة  / تحسين اداء وحدات مال عبدهللا الغازية باستخدام تقنية البخارد. عبدالرحمن حبو دمحم:  ۹
 ۲۰۱۳في  ۲۱المجلد  ٤العدد   الرافدين

تقييم اداء الوحدات التوليدية المركبة باستخدام تقنية حقن د. عبدالرحمن حبو دمحم ، شهد سالم الحيالي:  ۱۰
 ۲۰۱٤في  ۲۲المجلد  ٥العدد   مجلة هندسة الرافدين /ارالبخ

دراسة نظرية لتقييم اداء محرك احتراق داخلي يعمل بنظام د. عبدالرحمن حبو دمحم ، نور الدين صالح خضر  ۱۱
مجلة الهندسة و التنمية /الجامعة  /القدح و باستخدام مزيج من الكازولين مع الوقود الحاوي على االوكسجين

 ۲۰۱۸تموز   صريةالمستن
تقييم  اداء الوحدات التوليدية المركبة للطاقة الشمسية د. عبدالرحمن حبو دمحم ، هالة عبدالكريم جاسب:   ۱۲
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  قيد التقييم    مجلة الهندسة و التنمية /الجامعة المستنصرية /  المتكاملة

وضغط عالي  /   ةة تعمل عند درجات حراراداء محطات بخاريد. عبدالرحمن حبو دمحم ، معن سعدالدين الدباغ:  ۱۳
  قيد االنجاز

تحليل حراري اقتصادي لمحطة مركبة غازية متكاملة / قيد د. عبدالرحمن حبو دمحم ، د. عمار يونس الراوي :  ۱٤
 االنجاز

فترة االحتراق على اداء و انبعاثات محرك تاثير د. عبدالرحمن حبو دمحم ، نورالدين صالح خضر ، ياسر شكر :  ۱٥
 رباعي االشواط يعمل بالشرارة باستخدام خليط الكازولين والوقود الحيوي / قيد االنجاز

 الكتب والمؤلفات:

 ال يوجد ۱

 المواد التدريسية : الدراسات االولية
 ديناميك الحرارة : المرحلة الثانية  ۱
 الثالثةمكائن احتراق داخلي : المرحلة  ۲
 تلوث البيئة : المرحلة الرابعة ۳
 محطات قدرة : المرحلة الرابعة ٤
 االشراف على المختبرات للمراحل كافة  ٥
 ۲۰۰۳ولغاية  ۱۹۹۹مكائن احتراق داخلي /كلية الزراعة / قسم المكننة الزراعية للسنوات  ٦

 المواد التدريسية : الدراسات العليا (الماجستير)
 لحرارة المتقدمديناميك ا ۱
 مكائن احتراق داخلي ۲

 
 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 
 

 اقامة دورات تقوية مجانية لطلبة الدراسات االولية لمادة مكائن االحتراق الداخلي / المرحلة الثالثة  سنويا ۱
 التدريب على استخدام برنامج اكسل و استخدامه  ۲
 امج اوتو كاد و برامج اخرى لالستفادة منها في البحوث العلميةالتدريب على استخدام برن ۳
 المشاركة في اعمار قسم الهندسة الميكانيكية معنويا و ماديا بعد التحرير ٤
 التبرع بكتب علمية عديدة الى مكتبة القسم ٥
 المشاركة في لجان تكافل الطلبة لسنوات عديدة  ٦
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 شارك فيه يالتالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

 ۲۲-۲۱جامع��ة االنب��ار / الم��ؤتمر الهندس��ي االول لكلي��ة الهندس��ة للفت��رة م��ن  ۱
 ۲۰۱۱كانون االول 

۲۰۱۱ 

لكلي��ة الهندس��ة  الث��اني/ الم��ؤتمر الهندس��ي ا كلي��ة الهندس��ة–الموص��ل جامع��ة  ۲
 ۲۰۱۳كانون االول  ۲۱-۱۹للفترة من 

۲۰۱۳ 

 

قدرات أعضاء هيئة التدريسسابعاً: دورات تنمية   

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

۱۸/۱۰/۱۹۹۷ جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  ۱  
۳/۱/۲۰۱۳ جامعة الموصل –طرائق التدريس الجامعي  ۲  
۸/٥/۲۰۰۰ جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  ۳  
٤/۱۱/۲۰۱۲ جامعة الموصل –برمجيات الحاسوب  ٤  
 ٦/٥/۲۰۱۸ جامعة الموصل –غة العربية سالمة الل ٥
 ۲۰۱٤   ۲۰۱٤مرشح لبرنامج تطوير المالكات التدريسية خارج العراق  ٦

 
 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

 حسن سعيد حمودي أمين  ۱
 

مبخرة بإضافة مادة أداء محرك احتراق داخلي يعمل بنظام ال
 ۲۰۰۸ اإليثانول لوقود الكازولين المرصص

داخلي يعمل بنظام القدح و باستخدام خالئط  تقييم اداء محرك عبدهللا شمس الدين حمزة ۲
 الكازولين والميثانول

۲۰۰۹ 

التقييم الحراري الستخدام نظام الوحدات المركبة لوحدات  عمر طالل ابراهيم ۳
سيطةالتوليد الغازية الب  

۲۰۱۰ 

باستخدام تقنية حقن البخارالمركبة يم أداء الوحدات الغازية يتق شهد سالم إبراهيم الحيالي ٤  
 

۲۰۱۲ 

تصميم منظومة توليد بخار ثنائية الضغط لوحدات التوليد  ماهر صعب سالمة الجغيفي  ٥
 المركبة  للطاقة

۲۰۱۳ 

المركبة المتكاملة بالطاقة الشمسيةتقييم اداء الوحدة التوليدية  هالة عبدالكريم جاسب ٦  ۲۰۱۳ 
دراسة نظرية لتقييم اداء محرك احتراق داخلي يعمل بنطام  نورالدين صالح خضر ۷

القدح باستخدام خليط الكازولين مع الوقود الحاوي على 
 االوكسجين

۲۰۱٤-۲۰۱۸ 

تصميم مولدة بخار باسترجاع الحرارة وتطبيقاتها على  وليد صالح  دمحم حسن ۸
 وحدات محطة القيارة الغازية

۲۰۱۹-۲۰۲۰ 
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قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

حسن سعيد حمودي  ۱
 أمين

أداء محرك احتراق داخلي يعمل بنظام المبخرة بإضافة مادة 
 ٤/٦/۲۰۰۸ اإليثانول لوقود الكازولين المرصص

عبدهللا شمس الدين  ۲
 حمزة

داخلي يعمل بنظام القدح و باستخدام خالئط  محرك تقييم اداء
 الكازولين والميثانول

۳/۱۱/۲۰۰۹ 

التقييم الحراري الستخدام نظام الوحدات المركبة لوحدات  عمر طالل ابراهيم ۳
 التوليد الغازية البسيطة

۸/۱۰/۲۰۱۰ 

 دراسة نظرية لتقييم اداء محرك احتراق داخلي يعمل بنطام نورالدين صالح خضر 
القدح باستخدام خليط الكازولين مع الوقود الحاوي على 

 االوكسجين

۳۱/۱۰/۲۰۱۷ 

 ۹/۱۱/۲۰۱۷ تقييم اداء الوحدة التوليدية المركبة المتكاملة بالطاقة الشمسية هالة عبدالكريم جاسب ٤
مقارنة انواع مختلفة من المشتتات الحرارية بزعانف مثقبة و  احمد عبدالعزيز محسن ٦

 شكالعلى عدة ا
۱٦/۱۱/۲۰۱۷ 

دراسة عددية لمقارنة تاثير مولدات الدوامات ذات اشكال  وسام نزار بشير ۷
هندسية مختلفة على المشتتات الحرارية ذات القنوات 

 المايكروية المستطيلة

۲۳/۱۱/۲۰۱۷ 

عملية انتقال الحرارة و هبوط الضغط خالل عملية  مقارنة نجاح عبدهللا احمد ۸
 ة الطور في انبوب عموديتكثيف موائع ثنائي

۲۸/۱/۲۰۱۸ 

مقارنة اداء منظومة تبريد امتصاصية تعمل بالطاقة المتبددة  سيف سهيل يوسف ۹
 محرك سيارة باستخدام محاليل تثليج مختلفة من ماء تبريد

۲٦/٤/۲۰۱۸                  

 


