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 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا
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 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
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 المشاركة 
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بوستر 

 حضور(
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 الهيثم
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دراسة تأثير االيون المركزي لمعقدات الدايثين على الزحزحة الطيفية  2

 لحزمة أمتصاص التشبع

 

( 2)8مجلة بغداد للعلوم مجلد

 (472-465ص)
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دراسة تأثير التلدين  على الخواص التركيبية والتحسسية ألغشية   3

SnO2  لغازCO2   

 

(   2)8مجلة بغداد للعلوم مجلد

 (478-473ص )
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4 Study The effect of halogen group from the legend to 

the Dithiolene Nickel  on spectral shifting of saturable 

absorber 

المؤتمر العلمي نشر في وقائع 

 سامراء -الرابع كلية التربية

2011 

5. Preparation semiconductor thin films of SnO2 as a 

sensor for atmosphere pollution gases( H2S, NO2, H2)  

نشر في وقائع المؤتمر العلمي 

 سامراء -الرابع كلية التربية
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6 

Foil of PMMA doping by BDNi-ClI complexes used 
as Passive Q-swtich Nd+2:YAG lase 

نشر في وقائع المؤتمر العلمي  

الثالث /كلية العلوم/ جامعة ديالى  

 /ايار 7-   6
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7 
تحضير أغشية رقيقة لبوليمر البولي سلفونيك أنيلين ودراسة خواصها 

 الفيزياوية

مؤتمر  المرأة  نشر في وقائع 

العلمي االول وزارة العلوم 

 والتكنولوجيا

2012 

دراسة تأثير نوع قاعدة الترسيب على الخواص الكهربائية ألغشية  8

SnO2  

 

 مجلةالكوفة للفيزياء

لكوفة األول عدد خاص بمؤتمر ا

 تشرين األول 7-6للفيزياء 

2013 
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 تحضير غشاء بوليمري يستخدم كمتحسس لغاز األمونيا

عدد خاص بمؤتمر النسوي الثاني 

 كلية العلوم للبنات

2016 

10 

ذات تطبيقات   تحضير مركب الدايثين واستخدامه كمادة بلورية سائلة

 كهروبصرية

في وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

 ة العلوم جامعة كربالءلكلي

 

2016 
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