السيرة الذاتية

االســـــــم :ماهر يحيى سلوم
تاريخ الميـالد 7:تموز  - 1691بغداد
التخصص العام :هندسة ميكانيك
التخصص الدقيق :ميكانيك تطبيقي  -سيطرة
اللقب العلمي :دكتوراه
اللغات :العربية –االنكليزية – الماليزية (مبتدى)
البريد االلكترونيalabasy 2001 @ yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية.
ت

البلد

الشهادة

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

ثانياً  :التدريس الجامعي.
ت

اجلهة (الكلية  /املعهد)

اجلامعة

الفرتة من  -اىل

صفحة  1من 7

ت

اجلهة (الكلية  /املعهد)

اجلامعة

الفرتة من  -اىل

ثالثاً ( :األطاريح ،الرسائل) التي أشرف عليها.
ت

اسم األطروحة

القسم

ماجستري /
دكتوراه

السنة

Smart sensing variable of well
petrol safety valve
Stabilizing current of pole
melting furnace using smart
hydraulic system

صفحة  1من 7

ت

القسم

اسم األطروحة

ماجستري /
دكتوراه

السنة

رابعاً  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنة

مكان انعقادها

نوع املشاركة

خامساً :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.
ت

اسم البحث

حمل النشر

السنة

صفحة  3من 7

سادساً :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.
ت

السنة

اسم اهليئة

نوع العضوية

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى.
ت

نوع النشاط1

مكان النشاط

السنة

(داخل  /خارج) الكلية

 1نوع النشاط :بحثي  /صناعي  /تسويقي  /تبادل خبرات علمية ...وما شابه.

صفحة  4من 7

ثامنا :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القسم

املادة

السنة

1
1
3
4
CAM
5
9
7
8

6
11
Plc
11
11

صفحة  5من 7

. البحوث المنشورة داخل وخارج العراق:ًتاسعا
جهة إصدار اجمللة

اجمللد

Springer

SAGE

العدد

اجمللة العلمية

عنوان البحث

The International
Journal of Advanced
Manufacturing
Technology
Journal of Intelligent
material system
&structures

Magneto-rheological
directional control
valve

Trans Tech Publications,
Switzerland

Advanced
material Research

Springer

The International
Journal of Advanced
Manufacturing
Technology

University Malaysia

The International
Journal of
Mechanical &
materials
Engineering
International Journal of
Innovation,
Management and
Technology

ت

Design & modeling
magneto rheological
directional control
valve
Experimental test of
Magneto-Rheological
Directional control
valve,
Finite element
modeling &
simulation of
proposed design
magneto -rheological
valve
Simulation & design
optimization of
magneto rheological
control valve
Intelligent MagnetoRheological Fluid
Directional Control
Valve

. الجوائز وشهادات التقدير، كتب الشكر:ًعاشرا
السنة

7  من9 صفحة

اجلهة املاحنة

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

ت

ت

اجلهة املاحنة

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

السنة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب
Magneto-rheological directional control valve

ثاني عشر :التدرج الوظيفي.
ت

الوظيفة

اجلهة

الفرتة من  -اىل

صفحة  7من 7

