
السيرة الذاتية 
 

  -المعلومات الشخصية1

عالء مشجل علي  أالسم:

 الكيمياوية الهندسة قسم – التكنولوجية الجامعة مكان العمل:

 1963مّحل الميالد:

 الجنسية:عراقية

 

  - اللقب العلمي/مدرس2

 

  - االهتمامات البحثية3

 مركبات البوليمر مع الجسيمات النانوية العضوية واالعضوية   •
 اختبارات التاكل على المعادن المختلفة  •
 تحضير المركبات المعدنية الممغنطة •
 طالء المعادن الكهربائي و الالكهربائي   •

 

 - الشهادات4

 التأريخ االختصاص العام الشهادة الجهة المانحة             

ريوسوبكال جامعة بغداد   1998  هندسة كيمياوي 

 2005 هندسة كيمياوي ماجستير جامعة بغداد 

 2015 هندسة كيمياوي دكتوراه جامعة بهانك-ماليزيا 



 

 - الدراسة ما بعد الدكتوراه5

اليوجد  •

 - المناصب اإلدارية6

 اليوجد    •

•    
 

 - المنح والزماالت7

     )2015 – 2012أجازة دراسية الى ماليزيا للحصول على شهادة الدكتوراه ( •

•    
 

- الخبرات االكاديميه 8

-الدراسة االوليه 1   

   االدارة الصناعية مرحلة رابعة  •

•    
   
- الدراسات العليا   2

•    

•    

 " الغير أكاديمية "- خبرات العمل9

 اليوجد   •

•     

 

 - الجمعيات والنقابات10

 نقابة المهندسين    •

•    
 

 - التكريمات وأوسمة الشرف11



 .عدد من كتب الشكر والتقدير من السيد رئيس القسم خالل سنوات الخدمة الجامعية •
•  

 (اللغات والحاسبة) -المهارات12

 اللغة العربية واالنكليزية •

• Office, Window 

 -المنشورات/الكتب13

 -اإلشراف على طلبة الدراسات العليا1  

•    

•    

  -المقاالت2  

 المقدمة للنشر  

• Synthesis of magnetic CNTs nanohybrids and application in chromium 
removal from aqueous solutions 

• Preparation and characterization of polymeric membrane using magnetic 
CNTs.    

   

   المقبولة للنشر   

    

•    

•  

   المنشورة 
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 -الكتب المؤلفة والمترجمة3

•    

•    

•  

 - النشاطات األكاديمية األخرى14
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 - المؤتمرات والدورات التدريبية 15

 

 


