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 ةالذاتي ةالسير

  ماهر يحيى سلومـم:   ـــــاالسـ

  1962 تاريخ الميـالد:

 هندسة ميكانيكية: العام خصصالت

  ميكانيك تطبيقي / سيطرة هيدروليكية:  الدقيق خصصالت

 استاذ مساعد :لقب العلميال

 عربية، االنكليزية، ماليزية ) بشكل متوسط( اللغات:

  drmahir@kecbu.uobaghdad.edu.iq:كترونيااللالبريد 

: oogleGرابط الباحث العلمي من 

https://scholar.google.com/citations?user=khSTdAYAAAAJ&hl=en 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 1984 اهلندسة بغداد العراق بكلوريوس هندسة  1
 1999 اهلندسة بغداد العراق هندسة ماجستري  2
 2011 اهلندسة امليكانيكية العلوم املاليزية ماليزاي دكتوراه هندسة  3

 

 التدريس الجامعي. ثانياً : 

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 حماضر خارجي 2005-1999 بغداد قسم امليكاترونكس /كليه اهلندسة اخلوارزمي   1
 حلد االن مالك دائم -2006 بغداد قسم امليكاترونكس /كلية اهلندسة اخلوارزمي   2
3     
4     
5     

mailto:drmahir@kecbu.uobaghdad.edu.iq
https://scholar.google.com/citations?user=khSTdAYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=khSTdAYAAAAJ&hl=en
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 .( التي أشرف عليهاالرسائل طاريح،األ) ثالثاً : 

 السنة ماجستري / دكتوراه القسم اسم األطروحة ت

1  Smart Sensing of Variable Pressure for 

Oil Well Safety Valve  2014 ماجستري  ميكاترونكس 
2  Control Of Arc Furnace Pole Using 

Proportional Hydraulic Valve 
 2014 ماجستري  ميكاترونكس 

3  Performance Of Remote Control 
Pneumatic Elevator Using PLC  2015 ماجستري  ميكاترونكس 

4  Proportional Hydraulic Control System of 

Overrunning Variable Load Actuator  2016 ماجستري  ميكاترونكس 

5  
Variable speed and force of a hydraulic 

press using proportional valve and 

pressure sensor 

 2016 ماجستري  ميكاترونكس 

6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات رابعاً :  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

1  Reconstruction and manufacture of 
high-tension transformers at 1992.  

 تقديم ورقة عمل بغداد/ العراق 1992

2  First national conference for 
mechanical engineering 2000 مشاركة حبث العراق / الكوفة 

3  The International Conference on 
Manufacturing Science and 
Technology (ICMST 2011) 

 مشاركة حبث سنغافورة 2011

4  The 4th Regional Conference on 
Manufacturing 2011 مشاركة حبث اندونيسيا 

5  The international conference on 
physics and engineering 2013 مشارك حبث  بغداد / العراق 

بعلوم الروبوت والذكاء العريب الثاين املؤمتر   6
 االصطناعي

 ورقة عملمشارك  االردن عمان  2013

7  4th International Conference on 
Aerospace, Mechanical, Automotive and 
Materials Engineering 

 مشارك حبث كوالملبور/ ماليزاي 2015

ندوة تطبيقات الطاقات املتجددة و دورها يف تنمية   8
 اجملتمع 

 حضور فقط بغداد 2015

كليه هندسة  2011من  العديد من الندوات يف القسم والكلية  9
 اخلوارزمي

 مشاركة وحضور

10      
 

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

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

1     
2     
3     
4     
5     
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 العلمية المحلية والدولية.عضوية الهيئات سادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

1     
2     
3     
4     
5     
 

 .االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط 1نوع النشاط ت

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثامنا: 

 السنة املادة القسم ت

 2005-1999 منظومات CAM  امليكاترونكس/ اولية  1
 2003-2001 متحسسات  / اولية امليكاترونكس  2
 2004-2001 نظرية مكائن  / اولية امليكاترونكس  3
منظومات هيدروليكية  + تصنيع مؤتمت / اولية امليكاترونكس  4

 وهوائية
وحلد  -2011

 االن
 2014-2012 منظومات ذكاء اصطناعي / دراسات عليا  امليكاترونكس  5
 حلد االن-2013 امتتة صناعية وانسان ايل + تصنيع مؤتمت / دراسات عليا امليكاترونكس  6

                                                 
 .نوع النشاط: بحثي / صناعي / تسويقي / تبادل خبرات علمية... وما شابه 1
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  ً  .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعا

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

1  Finite element 
modelling and 
simulation of proposed 
design magneto-
rheological valve 

The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

 54 Springer 

2  Magneto-rheological 
directional control 
valve 

The International 
Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology 

 58 Springer 

3  Simulation and Design 
Optimization of 
Magneto-Rheological 
Control Valve 

International 
Journal of 
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
(IJMME) 

 املاليزية UMجامعة  6 2

4  Design and Modelling 
Magneto-
Rheological directional 
control valve 

Journal of 
Intelligent 
Material Systems 
and Structures 

 23 saga 

5  Experimental test of 
Magneto-
Rheological directional 
control valve 

Advanced 
material 
Research 

 سنغافورة 383 

6  Intelligent Magneto-
Rheological Fluid 
Directional Control 
Valve 

International 
Journal of 
Innovation, 
Management and 
Technology 

 سنغافورة 4 4

7  Stabilizing Gap of 
Pole Electric Arc 
Furnace Using Smart 
hydraulic system 

Al-Khwarizmi 
Engineering 
Journal 

 كليه هندسة اخلوارزمي 11 1

8  Smart Sensing for 
Variable Pressure of 
Oil Well Safety Valve 
Using Proportional 
Pressure Control 
valve 

مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 احتاد اجلامعات العربية 22 2 للدراسات والبحوث الهندسية

9  Machine vision 
application in 
manufacturing: 
inspection of 
dimensions 

المجلة العراقية للهندسة 

الميكانيكية وهندسة 

 المواد
مقبول  

 للنشر
 جامعة اببل

10       
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 الجوائز وشهادات التقدير.كتب الشكر، : عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

1  Bronze medal. 
(ITEX 2010)  

International Invention,  th21
Innovation and Technology 

Exhibition (ITEX 2010) 
2010 

نشر اكثرمن ثالث حبوث  يوم العلم/ جائزة  2
 عامليةيف جمالت 

 2012 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 2012من  بغدادرئيس اجلامعة  العديد من كتب الشكر   3
 2011من  عميد كلية هندسة اخلوارزمي  العديد من كتب الشكر   4
 2013من  عميد الكلية  من شهادات التقدير  جمموعة  5
6     
7     
8     
9     

10     
11     
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  
Magneto-Rheological Directional Control Valve 

Concept and Design 2013 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 

 .التدرج الوظيفي ثاني عشر: 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 1992-1985 منظمة الطاقة الذرية العراقية  مهندس تصاميم ميكانيكية   1
 2001-1992 شركة سعد / هيئة التصنيع العسكري مدير قسم تصاميم ميكانيكية   2
 2005-1999 قسم هندسة امليكاترونكس / جامعة بغداد حماضر خارجي   3
 2011 -2006 جامعة بغدادقسم هندسة امليكاترونكس /  مدرس مساعد على املالك الدائم   4
 2015- 2011 قسم هندسة امليكاترونكس / جامعة بغداد مدرس   5
 وحلد االن  2015 قسم هندسة امليكاترونكس / جامعة بغداد استاذ مساعد   6
عميد للشؤون االدارية المعاون   7

 2015-2013 كليه اهلندسة اخلوارزمي / جامعة بغداد واملالية 

8     
 


