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1- Fabrication of schottky diode of poly(para- Amino Benzlehye  ( 2011يجهت اوسك نالبحاث انعهًيت )

 كاَىٌ االول انًجهذ انهشابع

 دساست انتىصيهيت انكهشبائيت الغشيت سقيقت يٍ يشكباث انفثانىسياَيٍ انًشىب بانكشوو  يجهت انًثُى نهعهىو انصشفت -2

(2014) 

دساست بعض انخىاص انكهشبائيت نبىني كحىل انفايُيم انًشىب بًادة كهىسيذ انهيثيىو  يجهت انًثُى نهعهىو  -3

 (2012)انصشفت

دساست خىاص انتقىيى نذايىد شىتكي باستخذاو اغشيت سقيقت يٍ بىني كحىل انفايُيم انًشىب ب كهىسيذ انهيثيىو يجهت  -4

 (2013)  انًثُى نهعهىو انصشفت

ساست بعض انخىاص انفيضيائيت نًياة انششب في يحافظت انًثُى  يجهت اوسكههبحاث انعهًيتد  -5  (2011) 

6- Quantitative measument of the radioactivity from the truffles growing naturally in samawa 

desert(October (31) issue,VOL 2 (2014)   ijar India 

دساست بعض انخىاص انعاصنيت نهبىنيًش بىني ستاسيٍ انًشىب بًادة كاوسيذ انخاسصيٍ  يجهت انًثُى نهعهىو انصشفت   -7

2016 

8- Study of the Electrical Characteristics of Poly para –Amono Bennzaldehyde as Schottky 

diode solar cells application (October(31)issue,VOL 3 (2015) ijar India 

9- Study of Radon Concentrations and the Radiation Doss Eversion salt samples extracted 

from samawa slattern- IRAQ   ( ijar- August 2017  ) India 

10 – Asudy on the conductivity pf polyaniline polymer  (IOP conf . series: Materials Science and 

Engineering 571 (2019) 012089  doi:10.1088/1757-899X/571/1/012087  

11-Synthesis and Characterisation of Polytetrafluoroethylene 

Composite for Electrical Insulation and Dielectrics  ICEST 2020 

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1090 (2021) 012104 

IOP Publishing 
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12-Evaluation of Heavy Metal Accumulation in Sawa Lake Sediments, 

Southern Iraq using Magnetic Study 
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