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1 Study the optical properties of znxcd1-xS thin films prepared by chemical bath deposition CBD 

and the effect of annealing temp.  

3 Structural and optical properties od Cd5.0 Zn5.0S : Sn nano crystalline thin films deposited by 

chemical bath temp.  

4 Studying the effect substrate and annealing temp. on the optical properties of Cu2Sn3 thin film 
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3 Study the optical properties of znxcd1-xS thin films prepared by chemical bath deposition CBD 

and the effect of annealing temp.  

4 Structural and optical properties od Cd5.0 Zn5.0S : Sn nano crystalline thin films deposited by 

chemical bath temp.  

6 Studying the effect substrate and annealing temp. on the optical properties of Cu2Sn3 thin film 
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