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 : انًنشىسج انثحىث انعهًيح

1- re – use of polyvinyl formal(pvf) – bitumen and PVF-phenol to improve the 

adhesion characteristics for aluminum joints 

2- A study of Adsorption of Crystal Violet from Aqueous Solution on Polyester 

3- Improved Mechanical Properties of New Melamine Prepared Resins 

4- A study of Adsorption of Crystal Violet from Aqueous Solution on Kaolin 

5- Monitoring Some Biochemical Parameters in Serum of Pregnant Women 

6- Adsorptive Removal of Congo red from Aqueous Solution by Cellulose 

fibers Desorption Equilibrium and Kinetics 



7- A Kinetics and Mechanisms Study of Congo red, Eosin B and Neutral red 

Adsorption from Aqueous Solutions on Kaolin 

8- Removal of Rhodamine B from aqueous solution using adsorption 

technique thermodynamic and kinetic studies 

9- A study of Adsorption of Pb and Cr from Aqueous Solution on Chaff 

10- Adsorptive Removal of Congo red from Aqueous Solution by Cellulose 

fibers Desorption Equilibrium and Kinetics 

 16   :انتشكشاخ

 

 التىجذ : انعقىتاخ

 

 انجىائض

درع جاهؼت االصكٌذريت / كليت الؼلىم / جوهىريت هصر الؼربيت ) ػي الوشاركت في  

 الولتقى الطالبي االبذاػي الرابغ ػشر والحصىل ػلى الوركز االول (


