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 عدد البحوث

منشور ام  نوع البحث عنوان البحث ت
 غير

 منشور

 تاريخ النشر العدد جهة االصدار اسم المجلة

 تأثٌر الغمر بالماء المغلً فً االجهاد  1
 واالنفعال لمتراكب راتنج الفٌنول نوفوالك

 مجلة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  منشور مشترك
 والتطبٌقٌة

 كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة ابن الهٌثم

3 25/9/2511 

دراسة تأثٌر الغمر باالٌثانول والتولوٌن فً الخواص المٌكانٌكٌة  2
 والتوصٌل الحراري

 لمادة متراكبة من راتنج البولً استر الغٌر 
 UPمشبع  

 مجلة ابن الهٌثم للعلوم الصرفة  منشور منفرد
 والتطبٌقٌة

 كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة ابن الهٌثم

24 14/12/2515 

تأثٌر دقائق السٌلٌكا النانوٌة على بعض الخصائص الفٌزٌائٌة لخلٌط  3
 متراكب البولً

 ٌورثان / البولً استر 

 27/9/2515 27 بغدادكلٌة العلوم جامعة  المجلة العراقٌة للفٌزٌاء منشور مشترك

4 Physical behavior of  
 Polupropylene/ low density polyethylene 
blends 

 الجامعة المستنصرٌة مجلة كلٌة التربٌة منشور مشترك
 كلٌة التربٌة

3 2515 

5 Effect of nano sio2 particles on 
 some physical properties of 

( UP/PU ) blend composite 

 26/11/2515 2361 الجامعة التكنولوجٌة مجلة الهندسة والتكنولوجٌا قبول نشر مفرد

6 Study the effect of immersion in 
Boiled water on some echanical and thermal 
properties of ovolac 
composite 

  AIP comfrerence proceeding منشور مشترك
Redistr bution subject to AIP  

المؤتمر االول للفٌزٌاء التطبٌقٌة 
 وعلم المواد فً تركٌا انتالٌا

 15/1/2512 

7 Study the effect of mixing Zirconium ZrO2 
Powder ratios 

 

 28/9/2516 1321 جامعة الكوفة /كلٌة العلوم مجلة الكوفة للفٌزٌاء قبول نشر  مشترك

8- Effect of Gamma irradiation and ZnO nano 
particles on the A .C electrical conductivity of 
polyaniline 

 
 

 جامعة بغداد الجامعة العراقٌة للفٌزٌاء قبول نشر مفرد

9 Investigation of chitosan / PEO reinforced with 
AgNPs for Antibacterial activity prepared by 
solution casting method . 

 PEO 22 9 12/2519 منشور مشترك

15 Antibacterial activity of chitosan / PAN blend 
prepared at different ratios . 

  AIP confrerence proceeding منشور مشترك
Redistr bution subject to AIP  

  11/12/2519 



 3عدد البراءات : 

 

 التصنيف العراقي التصنيف الدولي تاريخ منح البراءة رقم البراءة عنوان البراءة

(  IRجهاز قٌاس المنسوب للسوائل باستخدام متحسسات )  1

 الماٌكروي الالخطٌة والمسٌطر

3752 28/11/2513 HOIG7/55 
H54L14/55 

18 

 منظومة قٌاس وتتبع زاوٌة الشمس باستخدام 2
 خالٌا شمسٌة ومسٌطر ماٌكروي

4547 19/15/2514 GO/P3/44 
G55B19/55 

25 

 GO9B25/52 22/3/2516 4513 أسئلة االمتحانات االلكترونٌةمنظومة  3
GO6F17/35 
HO5K7/12 

15 

 G51d5/55 25 23/8/2525 6297 جهاز قٌاس االجهاد للعضالت عن طرٌق متحسسات باٌولوجٌة ومسٌطر ماٌكروي 4

 

  



 (3)   المؤتمرات             

 مدٌنة انطالٌا /تركٌاالمؤتمر األول للفٌزٌاء التطبٌقٌة وعلم المواد فً  .1

 المؤتمر التأسٌسً لمنتدى المخترعٌن العراقٌٌن .2

 المؤتمر التأسٌسً لمخترعٌن لوزارة النفط .3

 

 (8اللجان  )

 

 ( 2شهادات تقديرية  ) 

 

 ( 33حضورالندوات )
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