
 السيرة الذاتيــة:

كيمياء العام في ال ختصاصاالالكيمياء الجامعه المستنصريه  قسمالشكري ح مهدي الاستاذ مساعد د. ص

عضوية ال وتشخيص بوليمرات عضوية  تحضيركيمياء البوليمرات )الصناعية والدقيق في اختصاص 

خدم في التطبيقات الصناعية. كذلك في تحتراق تسلال ومقاومة عاليةهجينة ذات مواصفات حرارية 

 جهزة الطيفيةاالللمركبات البوليمرية باستخدام  تشخيص التركيب الجزيئي

            University الجامعــة الماليزيــة للعلوم  -كيمياء البوليمرات دكتوراه في  : السيرة الدراسية - .

Sains Malaysia       بكلوروس في ,  5991جامعــة بغداد  –ماجستير في الكيمياء ,   3002عام

 .  5995جامعــة بغداد  -الكيمياء العامة 

قسم  –الدراسات العليا  ومستمر حاليا , مقرر 3001المهام المكلف بها: تدريسي في قســم الكيمياء من 

, باحث أقدم في 3052- 3055المستنصرية للعلوم  , مدير تحرير مجلة3059- 3052الكيمياء من 

الجامعة  – ,باحث اقدم في مدرسة الكيمياء 3052-3002ية العلوم كل –البوليمرات  وحدة ابحاث

 3002-5992الماليزية للعلوم 

  ) P), GPC, 31N and 15C, 13F, 9H, 1FTIR, NMRاالجهزة المستخدمة في مجال البحث هي - 

SEM, EDX, TGA, DSC, DTA, TMA, OPM, LOI tester and UL94. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae (CV) 

Assistant Professor Dr. Salah Mahdi Al-Shukri,  Department of Chemistry, 

Al-Mustansiriya University, General specialization in Polymer chemistry 

(preparation and diagnosis of hybrid organic inorganic polymers with thermal 

specifications and high resistance to combustion used in industrial 

applications. Also in diagnosing the molecular structure of polymeric 

compounds using spectroscopic devices.  

 .Biography: Ph.D. in polymer chemistry - Universtiy Sains Malaysia in 2003, 

Masters in Chemistry- Baghdad University 1995,  BA in General Chemistry - 

Baghdad University 1991. 

Assigned tasks: Teaching in the Chemistry Department from 2005 and 

currently continuing, Postgraduate Course - Chemistry Department from 

2014-Current,  Managing Editor of Al-Mustansiriya Journal of Science 2011-

2018, Senior Researcher in the Polymer Research Unit - College of Science 

2006-2013, Senior Researcher in the School of Chemistry - University of 

Science Malaysia 1998-2004 

 The devices used in the research field are: FTIR, NMR (1H, 9F, 13C, 15N and 

31P), GPC, SEM, EDX, TGA, DSC, DTA, TMA, OPM, LOI tester and UL94. 

 

 


