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 2كتة وتقدَر

انثحىث انًُشىرج
عنوان البحث
Growth technique and
some physical
properties of InSb
Single crystal
Electrical properties of
CdS:Zn thin films
under annealing

منفرد او مشترك

اسم المجلة

يشترك

Baghdad
Science
Journal

يشترك

The 4th
international
scientific

المجلد

الصفحات

8

pp.141-147

انراتع

Pp809-814

السنة
2011

2011

انراتع

2011

conference of
salahddin
university Erbil
The 4th
international
scientific
conference of
salahddin
university Erbil
Journal of
Electron
Device

temperatures

يشترك
Effect of Sulfide on
CdS thin films
prepared by spray
pyrolysed
يشترك

2012

pp750-754

Vol12

2012

pp761-766

Vol.12

Journal of
Electron
Device

و يشترك

2105

Pp85-90

Vol
(13)

Iraqi Jurnal
of physics

يشترك

2012

Pp 10051011

Vol 20
No.3

يُفرد

Pp 3-7

Vol.11

Jurnal of
Babylon
university
/pure and
applied
Science
Iraqi Journal
of applied
physics

Pp 62-71

Vol. 59

International
letters of
chemistry ,
physics and
astronomy
يؤتًر انجايعح
انًستُصرَح

يشترك

2015

2015

2015

يُفرد

يشترك

Evaluation of AC
Conductivity for Lead
Silicate Glass From
Dielectric
measurements
Investigation of
optical properties of
PbS/ CdS thin films by
thermal evaporation
Structural and
photolumincess
properties of CdO
doped TiO2 thin films
prepared by pulsed
laser deposition
The Effect of
annealing
Temperature on the
structural and the
electrical properties of
CdSSe thin films
Characterization of
(CdO)1x(ZnO)x thin
films prepared by
pulsed laser deposition
for solar cell
applications
Structural and optical
properties of (CdO )1x(SnO2)x thin films
papered by pulsed
laser deposition
Effect of compositional
and annealing
tempeartures on te
structural and
photoluminceses
properties of
nanostructural

TiO2:CuO films
Prapered by PLD
2015

Pp 10601070

Vol.3

International
Journal of
Advanced
Research

يشترك

2015

Pp 128-133

Vol.23

International
Journal of
Engineering
Trends and
technology

يشرك

2015

Pp 9-14

Vol.3
impact
factor
3.05

International
Journal of
scientific
engineering
and reseaech
(IJSER)
International
Journal of
current
engendering
and
technology

يشترك

Vol.5,
Issu2,
Impact
factor
5.611,

International
Journal of
Science and
research
(IJSR

يشترك

Vol.5

Iraqi Journal
of Science

يُفرد

Vol.2,
Issu2, ,
Impact
factor
5.611,

International
Journal of
New
Technology
and research
(IJNTR)

يشُرك

2015

2016

Vol.5
,No.2

pp.22242233,

2016

2016

pp.22242233

يشترك

UV photovoltaic
detectors based on Bi
doped TiO2 fabricated
by Pulse Laser
deposition
The Influence of Bi
content on the
structural and optical
properties of Thin
TiO2(1-x):Bix Films
prepared by Pulse
laser Deposition
Structural and
Electrical properties of
CdO doped TiO2 Thin
Films prapered By
pulsed laser Deposition
Structural of carbon
nanotubes grown by
arc-discharge
technique under argon
,N2 and O2
atomsphere at
different conditions
Dispersion Parameters
of Thermally
Deposited Thin
Lithium floride Films
at Different Annealing
Temperatures
Dispersion Parameters
of Thermally
Deposited Thin
Lithium floride Films
at Different Annealing
Temperatures , ,
Fabrication of PdNPs
Doped TiO2 nanotubes
by electroless
deposition as
Hydrogen sensor.,

هل أسندت إلٌك أنشطة داخل القسم ؟
– 1عضوا في اللجنة االمتحانية لمقررية الدراسات العليا
 -2عضوا في اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني لقسم الفيسياء
 -3عضوا في اللجنة التحضيرية المؤتمر العلمي لقسم الفيسياء وهندسة الخوارزمي

هل أسندت إلٌك أنشطة فً لجان الطالب؟
--1لجنة متابعة طاال ب كتتورا وماسستير
 -2لجنة المتقدمين للدراسات العليا (الماسستير)
-3لجنة الموسم الثقافي

