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ُدِسعذ فٟ ٘زا اٌؼًّ د٠ٕب١ِى١خ ٔمً ا٦ٌىزشْٚ خالي ٔظبَ ِىْٛ ِٓ و١ٛثذ )ٔمطز١ٓ و١ّز١ٓ ِمزشٔز١ٓ( ِمزشْ ِغ رشأضعزٛس         

و١ّخ ِمزشٔخ اٌٝ لطج١ٓ(.  إر اعزخذاَ اٌٙبٍِزٟٛٔ اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌضِٓ اٌزٞ ٠ظف ؽبلخ إٌظبَ اٌزٞ ٠زؼّٓ  ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد )ٔمطخ

ا٤لزشاْ ا٤ٌىزشٚعزبر١ىٟ ث١ٓ اٌى١ٛثذ ٚرشأضعزٛس ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد.  رُ اشزمبق ِؼبدالد اٌؾشوخ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ ٌىً ِؤصشاد 

ؤعزخذاَ رّض١ً ٘ب٠ضٔجشن ٌغشع اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼبدالد اٌؾشوخ اٌزفبػ١ٍخ اٌخبطخ ثبػذاد اٌٙذَ ٚاٌخٍك ٌىً اعضاء إٌظبَ ٚرٌه ث

أشغبي إٌمبؽ اٌى١ّخ ٌٍى١ٛثذ ٚرشأضعزٛس ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد ِٚؼبدالد اٌؾشوخ اٌخبطخ ثذٚاي اٌزجبدي اٌّشرجطخ ثٙب ٚوزٌه اٌظ١غخ 

ى١ّخ اٌزبثؼخ ٌزشأضعزٛس ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد.  رُ ِؼبٌغخ ٔظبَ اٌخبطخ ثؾغبة اٌز١بس اٌزٞ ٠ٕفك ِٓ اٌمطت ا٠٤غش ػجش إٌمطخ اٌ

وٛرب ِٓ اٌشرجخ اٌغبدعخ إر رُ رؼ١١ٓ ٔغجخ  -ِؼبدالد اٌؾشوخ ثؤعزخذاَ رمش٠ت اٌؾضِخ اٌؼش٠ؼخ ٚؽٍٙب ػذد٠بً ثؤعزخذاَ ؽش٠مخ سأظ

ُ ؽغبة أػذاد أشغبي إٌمبؽ اٌى١ّخ اٌخبطخ اٌخطؤ فٟ اٌطش٠مخ ػٕذ وً خطٛح ص١ِٕخ. ثب٤عزفبدح ِٓ ؽً ٔظبَ اٌّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ ر

خ ثبٌى١ٛثذ ٚوزٌه رشأضعزٛس ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد وذاٌخ ٌٍضِٓ, ثب٤ػبفخ اٌٝ اٌز١بس اٌزٞ ٠ٕفك ِٓ اٌمطت ا٠٤غش اٌٝ إٌمطخ اٌى١ّخ اٌزبثؼ

 ٌزشأضعزٛس ا٦ٌىزشْٚ اٌّفشد وذاٌخ ٌٍضِٓ.
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فـٟ  اً ٚوـجـ١ـشبً ِـٙـّـ اً دٚس ٟ رـؤدٞـاٌـز اٌـؼـذ٠ـذ ِـٓ ِـؼـبِـالد اٌـٕـظـبَ ٚاٌـغـ١ـطـشح  فـٟ ٘ــزا اٌـجؾـش, رـّـذ دساعـخ رـؤصـ١ـش

  خ ػـٍـٝ ِـؼـبدالدػــزـّـذد اٌـذساعـا. لــذ QDLاٌـٕـمـطـخ اٌـىـّـ١خ  رـؾذ٠ـذ رـشوـ١ـض وـضـبفـخ اٌـؾـبِـالد فـٟ ِـٕـظـِٛـخ ٌـ١ـضس

 GaInAsP/InPِـٓ ٔـٛع  QDLدالد ػـٍـٝ باٌـّـؼـٖ اٌـٕـّـٛرط اٌـٕـظــشٞ اٌـّـشــزـمـخ ِـٓ ِـؼـبدالد اٌـّـؼـذي. ؽـجـمـذ ٘ــز

  بِـظثـشٔـ ٔـظـش٠ـخ ِـٓ خـالي ؽـٍـٙــب رـؾـٍـ١ـالً ثـٛاعـطـخ  , ٚرـُ أعـشاء ِـؾـبوـبح 1.55µmّـً ثـطـٛي ِـٛعـٟ ـ, اٌـزٞ ٠ـؼـ

.Mathematical اٌّـؼـبِـالد ِـٓ خـالي اٌـزـؾىُ فـٟ لـ١ـّـزـٙب ػـٍـٝ  خ ٌـذساعـخ رـؤصـ١ـشـاٌـّـؼـبدالد اٌـٕـظـش٠ ِـذاأعــزخـذ

ؾـبِـالد ٌـٍ ّغز٠ٛبداٌ شـغـبيأٚ  OCL))وـضـبفـخ اٌـؾـبِـالد اٌـؾـشح فـٟ ؽـجـمـخ اٌـؾـظـشاٌـجـظـشٞ  :وــً ِــٓ 

 ـخـغـبئـشٍـمـطـغ اٌـؼـشػٟ ٌــ١ـٙـب اٌـّـفـٟ اٌـؾـبٌـخ اٌـزٟ ٠ـىـْٛ ف : . لــذ رٕـبٌٚـذ اٌذساعخ عـبٔجــQDٓ١فـٟ   اٌـّـؾـظـٛسح

رـؤصـ١ـش   دساعخ شة فـ١ـٙـب ِـٓ اٌـؾـذٚد اٌـظـفـش٠خ. وـزٌـهـِـؤصـش, ٚفـٟ اٌـؾـبٌخ اٌـزـٟ ٠ـمـز االِـزـظـبص اٌـذاخـٍٟ ٌـٗ ِـمـذاس

اٌـّـؼـبِـالد فـٟ   ذساعـخ دٚس ٘ـزٖاٌػـبفـخ اٌـٝ رٌـه لــذِـذ ئ. ثٗاٌـؼــزــجـخ ِٚـشوـجـبرـ خ رـ١ـبسـضـبفاٌـّـؼـبِـالد ػـٍٝ وـ

  خ اٌـؾـشاسحـؤصــ١ــش٘ـب ػـٍـٝ ِـذٜ دسعـِـٓ خـالي ر QDLٌفؼـب١ٌــخ   𝑇𝑚𝑎𝑥  رـؾـذ٠ــذ دسعــخ اٌـؾـشاسح اٌـؼـظـّـٝ

دسعـخ  ّْ إ ؽـ١ـشٌـزـؤصـ١ـشاد اٌـؾـشاس٠ـخ ػـٍـٝ فـؼـبٌـ١ـبد اٌـؾـبِـالد فــٟ اٌـّـٕـظـِٛـخ, . رـُ دساعـخ اQDL ٌـٍـّـٕـظـِٛـخ

ح خ اٌـّـؼــزـّـذـاٌـخـغبئـش اٌـذاخٍـ١ ػــٕـذ أ٘ـّـبي رـؤصـ١ـش :اٌـٕـمـطـخ اٌـىـّـ١خ دسعـذ ػـّـٓ ؽـبٌـزـ١ـٓ اٌـؾـشاسح اٌـّـّـ١ـضح ٌـٍـ١ـضس

ت ٚاٌـغـ١ـطـشح ـ١ـشوـزـاٌـزؾـىـُ ثبٌـؼـذ٠ـذ ِـٓ ِــؼـبِـالد اٌ شـرـؤصـ١ اٌـخـغـبئــش. ٖٚعـٛد ٘ـز  ٚػـٕـذ ػـٍـٝ وــضـبفـخ اٌـؾـبِـالد

, ٕـمـبؽ اٌـىـّـ١ـخٍـخ ٌــؾـ١ـغـطـاٌىـضبفـخ اٌ اٌؼٛاًِ اٌـزـٟ رـّـذ دسعـزٙـب: ٖٝ اٌؼـذ٠ـذ ِـٓ اٌـؼـٛاِـً. ِـٓ ٘ـزـٍــذ ػـمـؽـج

ٚ  االرؾـبد االشـؼـبػٟ اٌـزــٍـمـبئٟ  ػـبدحااٌـىـّـ١ـخ, ِـؼـبِـً اٌؾـظـشاٌـجظـشٞ, صِـٓ مـطـخ ـِـزٛعـؾ ؽـغـُ اٌـٕ

 خـغـبئـشاٌـّـشٔبْ.
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, ؽ١ش رُ رؾ١ًٍ عٍٛن داٌخ اٌّٛعخ ٔظش٠با٠ٕشزب٠ٓ ٌٍغبص اٌّضبٌٟ  فٟ ٘زٖ اٌشعبٌخ  رُ دساعخ  ثؼغ خظبئض رىض١ف ثٛص

ا٠ٕشزب٠ٓ, ٚ٘زٖ اٌغٙٛد ٟ٘  -رىض١ف ثٛص أٔزبطع ِٓ عٙٛد اٌّظ١ذح اٌخبسع١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٚدساعزٗ رؾذ رؤص١ش صالصخ أٔٛ

ح ِٕفشدح أٚ ِزذاخٍٗ ِغ ) اٌغٙذ اٌّزٕبغُ, عٙذ اٌشج١ىخ اٌجظشٞ, ٚثئش اٌغٙذ اٌّضدٚط( ٚرُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌغٙٛد ثظٛس

رُ  .ٜثؼؼٙب, رُ رضج١ذ ل١ّخ اٌالخط١خ ػٕذ ل١ُ ِؾذدح  ػٍٝ ؽٛي ِغبي اٌذساعخ  ِٓ أعً دساعخ رؤص١ش اٌؼٛاًِ ا٤خش

ػٍٝ عٍٛن داٌخ اٌّٛعخ ٚرٛص٠غ اٌغٙذ, ؽ١ش رُ اعزخذاَ عٙذ ِزٕبغُ ثظٛسح  ALدساعخ رؤص١ش ِؼبًِ ا٢ٔب٠ضٚرشٚثٟ 

ِغ عٙذ اٌشج١ىخ اٌجظشٞ ٌىٟ ٠زُ دساعخ ٘زا اٌّؼبًِ, ٚلذ ٚػؾٕب رؤص١ش ٘زا اٌّؼبًِ فٟ ِٕفشدح ٚ ِشح اخشٜ ِزذاخ٣ 

ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٘زا اٌّؼبًِ ٚ اٌطبلخ ٚاٌغٙذ اٌى١ّ١بئٟ.  ٚلذ رُ اعزخذَ اٌغٙذ  إٌٝ ثب٦ػبفخرٛص٠غ اٌغٙذ ٚداٌٗ اٌّٛعخ  

ؼبًِ اٌغٙذ اٌّزٕبغُ ِثؼذ رضج١ذ  qعٙذ اٌشج١ىخ اٌجظشٞ اٌّزٕبغُ اٌّزذاخً ِغ عٙذ اٌشج١ىخ اٌجظشٞ ٌذساعخ رؤص١ش ِؼبًِ 

AL  ,ٚػؾٕب ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ,  إٕٔب ثب٦ػبفخػٕذ ل١ُ ِؼ١ٕخ, ٚ ٚػؾٕب ا٠ؼآ رؤص١شٖ فٟ عٍٛن داٌخ اٌّٛعخ ٚرٛص٠غ اٌغٙٛد

ٚعٍٛن داٌخ  ػٍٝ ؽج١ؼخ Aث١ٓ اٌغٙذ اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌطبلخ ِغ ٘زا اٌّؼبًِ.  ٚلذ رُ دساعخ رؤص١ش ِؼبًِ ِشوض ا٤ٔزشبس 

اٌؼٛاًِ ػٍٝ عٍٛن  ٘زٖاٌّٛعٗ ٚاٌغٙذ , ٚؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٘زا اٌؼبًِ ٚاٌطبلخ ٚاٌغٙذ اٌى١ّ١بئٟ.  ٚرُ ِالؽظخ رؤص١ش 

 أ٠ٕشزب٠ٓ. -رىض١ف ثٛص إٔزبطداٌخ اٌّٛعخ ٚرٛص٠غ اٌغٙذ ٚثزبٌٟ ٌٙب رؤص١ش فٟ 
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 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

تأثير اىتزاز الجسر وتكوين البوالرون الصغير عمى عممية انتقال الشحنة بين دراسة موضوع الرسالة ىو 
فونون قوي.  –المانح والقابل في االنظمة الجسرية الجزيئية. وليذا الغرض تعاممنا مع اقتران الكترون 

الت الحركة لسعات الدوال الكمية لمنظام الجسري مع معادلة نمط االىتزاز واستخدمنا ليذا الغرض معاد
التعامل مع تقريب الحالة المستقرة والتقريب الساكن تم اعطاء بخصوص  الديناميكي الكالسيكي لمجسر.

صيغة لحساب طاقة البوالرون وتقدير تأثيرىا عمى عممية انتقال الشحنة الديناميكية بين المانح والقابل 
 .النظام التي تؤثر فييا وبارامترات
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 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

( ػ١ٕخ ِبئ١خ وزٌه رُ 45فٟ ٘زٖ اٌذساعخ لّٕب ثم١بط رشو١ض اٌجٛسْٚ فٟ ١ِبٖ ٚرشثخ ِؾبفظخ رٞ لبس ؽ١ش رُ عّغ )      

ػ١ٕخ ؽ١ٕ١خ ِٓ الؼ١خ ِؾبفظخ رٞ لبس ٚٔٛاؽ١ٙب عٕٛة اٌؼشاق , ٚاعزخـــــذِٕـــب ٌزٌـــــه ؽش٠مخ اٌم١ــــبط ( 66عّغ )

 0.801اٌٍٟٛٔ اٌىبس١ِـــٓ  ؽ١ش رُ اػبفخ اٌىبس١ِٓ اٌٝ اٌؼ١ٕبد . فؾظٍٕب ػٍٝ أػٍٝ رشو١ض ٌٍجٛسْٚ فٟ اٌؼ١ٕبد اٌط١ٕ١خ )

ppm ٌزشو١ض اٌجٛسْٚ رُ ل١بعٙب ثطش٠مخ اٌىبس١ِٓ ٌٍؼ١ٕبد اٌط١ٕ١خ فٟ ٔبؽ١خ آي غش٠ظ ٚالً ل١ّخ  –( فٟ وشِخ ثٕٟ عؼ١ذ

وزٌه اعزخذِٕب ؽش٠مخ اٌم١بط اٌٍٟٛٔ اٌىبس١ِٓ ٌم١بط رشو١ض  ( ppm 0.368()2آي اثشا١ُ٘  ) –ع١ذ دخ١ً 

 / mg 1.057اٌجٛسْٚ فٟ اٌؼ١ٕبد اٌّبئ١خ , فؾظٍٕب ػٍٝ اػٍٝ ل١ّخ ٌزشو١ض اٌجٛسْٚ ٌٍؼ١ٕبد اٌّبئ١خ )

L ) ( , ٚالً ل١ّخ ٌزشو١ض اٌجٛسْٚ رُ ل١بعٙب ثطش٠مخ اٌىبس١ِٓ فٟ 1ِشوض ) –فٟ ِٕطمخ وشِخ ثٕٟ عؼ١ذ

 .( mg / L 0.251(  )(1اٌؼّب٠شح  –اٌؼ١ٕبد اٌّبئ١خ فٟ ِٕطمخ اٌفٙٛد 
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 : كممة 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

)ق ا  أيمان الا    ق اا  مددنياةأانتقال اإللكـترون ضمـن نـظام نقاا  كمياة متداددر مرت  اة     اة خصائص دراسـة نـظرية ل قدمنا

وأخا نا تارتي ين لمن قاة اطسات اررد  اادر الترتي اات ياتاو  تيا  نق تاين  ُيدد خزان لإللكترونات، وق  ين أيسرين، هماا مصادر لإللكتروناات   

 وتاي ر ،خصاـائص تميياة اطنتقاال لإللكتارونتركزت الدراسة تيا  تاي ير  اارامترات النظاام تيا  و خر ياتو  تي  أر   نقا  كمية كميتين، واآل

   في من قة اطست ارر في ك  الترتي ين   ددد النقا  الكمية تيك الخصائص

ستو  مؤ ر منفرد لكل مان النقاا  الكمياة، وقاد أُخا  تم صياغة اإلنمو ج النظر   استخدام تقري  اإللكترون المنفرد، و لك  تخصيص م

 تي ير المستويات اطلكترونية المستمرر لألق ا   نظر اطتت ار، ايث تم توضاي  تي يرهماا ضامن تقريا  ازماة ال اقاة الدريضاة هاو اضاافة قيماة

 ؤ رر  خيالية لكل من مستويي ال اقة لينقا  الكمية والتي تم ل التدريض في كل من مستوياتها الم

تم الاصول تي  مدـادطت الاركة األسـاسيـة التي تخص سدات اطاتمالية ليدوال الموجياة المقا ياة لكاـل مان مساتويات النظاام  وأن 

 ليق ا  األيمان، وكا لك اساا  التياار ءالمييتمكنا من اسا  ااتمالية  منهاو الال التايييي لمدادطت الاركة تم  استخدام تقنية تاوي ت ط  س،

    اآلني المار في الق   األيمن ومددل التيار ،اآلني

  أن خصائص اطتتماد الزمني لنقل الشانة في النظام يوصف من خ ل ت قة مددل التيار اآلني الماار فاي الق ا  اطيمان وجهاد اطنايااز المساي

 والتي تكون كاآلتيد 

 صرف األومي في االة ترتي  من قة است ارر تاتو  نق تين كميتين ن اظ الت 

 ال خ ي )ال أومي   في االة ترتي  من قة است ارر تاتو  ار   نقا  كمية ن اظ التصرف 
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 الخالصة

دسعتتذ ؽشو١تتبد ١ٌتتضس راد اٌزغ٠ٛتتف اٌشتتبلٌٟٛ ٚاٌجبػتتش عتتطؾ١ب ًثٛعتتٛد اٌجتتشَ اٌّغتتزمطت ٔتتٛع إٌمطتتخ اٌى١ّتتخ  

بعزخذاَ أّٛرط ٠زىْٛ ِتٓ عتذ ِؼتبدالد رؤختز ثٕظتش االػزجتبس رتؤص١ش ػتذد ِتٓ ِؼتبِالد اٌغت١طشح ػٍتٝ وتً ِتٓ ث

رؼذاد اٌؾبِالد فٟ ِٕطمخ اٌزشؽ١ت ٌٍّشوجز١ٓ اٌّغزمطجز١ٓ ٚوزٌه فٟ ِٕطمخ إٌمطخ اٌى١ّتخ فتٟ اٌؾبٌتخ االسػت١خ . 

 جشَ اٌٝ االعفً ثٙزٖ اٌّؼبِالد ثطشق ِخزٍفخ .ٌمذ رؤصش اٌّغبي اٌّغزمطت اٌّشرجؾ ثؾبٌزٟ اٌجشَ اٌٝ االػٍٝ ٚاٌ

ثذا ٚاػؾبً  اْ ا١ٍ٘غ١خ اٌخشط ٠ّىٓ اْ رؼتّذ اداح عذ٠تذح فتٟ رم١ت١ُ اٌؾبٌتخ اٌؾشو١تخ ٌٙتزا إٌتٛع ِتٓ ا١ٌٍتضساد عتٛاء 

 اٚ فٛػ٠ٛخ . خأوبٔذ ِغزمشح اٚ دٚس٠خ اٚ ال دٚس٠

و١بد عذ٠ذح ٌتُ ٠ىتٓ إٌظتبَ لتبدسا ً ػٍتٝ اثتذائٙب لبدد ػ١ٍّخ رؼ١ّٓ ر١بس اٌؾمٓ ٌٍّشوجز١ٓ ِؼب ً اٚ ٤ؽذّ٘ب اٌٝ ؽش

 ؽ١ّٕب ٠ؼًّ ا١ٌٍضس ِٓ دْٚ ِؤصش خبسعٟ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ ػذد دسعبد اٌؾش٠خ فٟ ٘زا االّٔٛرط خّغخ .
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 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

وبعض المعامالت اليندسيـة عمى مواقـع  النسبة الذىبيــةدراسـة تأثيــر  :عنوان البحث األول  -1
 . في اليـاف البمورة الفوتونيـة التشــتت

 جية النشر او القبول لمنشر : مجمة أبحاث البصرة _ العمميات    

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 لبحث الثالث :عنوان ا -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

ِٖ اٌشعبٌخ دساعخ أزشبس ٔجؼخ وبٚع١خ لظ١شح ص١ِٕبً فٟ ا١ٌب  Photonic Crystalف اٌجٍٛسح اٌفٛر١ٔٛخ )رُ فٟ ٘ز

Fibers .) اٌالخط١خ. ُؽـٍّذ ِؼبدالد  رؤص١ش ِؼبِالد ا١ٌٍف ػ١ٍٙب ِضً االِزظبص, اٌزشـزذ ٚاٌزؤص١شادوّب دسط

اٌّىبٟٔ ٌٍٕجؼخ اٌىبٚع١خ داخً ا١ٌٍف ثؤعزؼّبي اٌطش٠مخ اٌط١ف١خ أٚ وّب  -ششٚدٔىش اٌالخط١خ ٌؾغبة اٌزغ١ش اٌضِبٟٔ

(. رؼّٕذ اٌذساعخ رؤص١ش رشر١ت SSFM()Split-Step Fourier Methodفٛس٠ش إٌّفظٍخ اٌّشؽٍخ )رغّٝ ؽش٠مخ 

اٌجٍٛسح اٌفٛر١ٔٛخ ٟٚ٘ ػذد اٌفغٛاد اٌٙٛائ١خ اٌّؾفٛسح ٚاٌّغبفخ ث١ٓ اٌفغٛاد ٚلطش رٍه اٌفغٛاد ػٍٝ ِؼبِالد ا١ٌٍف  

( فٟ وً     ً االٔىغبس اٌفؼبي أٚ اٌّؤصش )ِضً االِزظبص ٚاٌزشـزذ ٚاٌالخط١خ ٚاٌّغبؽخ اٌفؼبٌخ أػبفخ اٌٝ ِؼبِ

ِٓ لٍت ا١ٌٍف ٚغالفٗ ٚوبْ رٌه ثؾً ِؼبدٌخ ِبوغ٠ًٛ فٟ ا١ٌبف اٌجٍٛسح اٌفٛر١ٔٛخ ثؤعزخذاَ ؽش٠مخ اٌفشٚلبد اٌّـؾذٚدح 

(. ُؽغجَذ اٌم١ُ اٌخبطخ ثبٌؾظٛي ػٍٝ FDFD()Finite Difference Frequency - Domainفٟ ٔطبق اٌزشدد )

فٟ اٌزشزذ اٌظفشٞ ٚؽغبة اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍزشزذ اٌظفشٞ اٌضٕبئٟ ٚرطج١ك إٌغجخ اٌز٘ج١خ ٌٍؾظٛي ػٍٝ طفش٠ٓ 

(. أٚػؾذ 1.6180339887رشـزز١ٓ طفش١٠ـٓ ٟٚ٘ ٔغجخ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌفغٛاد اٌٝ ٔظف لطش اٌفغٛاد ٚاٌجبٌغخ )

اٌالخط١خ فٟ ا١ٌٍف ٚاٌجمبء لشة اٌزشزذ  اٌذساعخ اْ أزشبس إٌجؼخ ٠ؼزّذ و١ٍبً ػٍٝ االِزظبص ٚاٌزشـزذ ٚاٌزؤص١شاد

اٌظفشٞ ٌؼّبْ أزشبس إٌجؼخ ِٓ دْٚ خغبسٖ. أُصجـَذ اْ اٌزشـزذ ٚاٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍزشـزذ اٌظفشٞ ٠ؼزّذاْ وـ١ٍُبً 

ِٖ اٌفغٛاد ٚاٌّغبفخ ث١ٕٙب, ٚاْ ظب٘شح  ػٍٝ وً ِٓ ػذد اٌفغٛاد اٌٙٛائ١خ اٌّؾفٛسح فٟ ا١ٌٍف ٚػٍٝ ٔظف لطش ٘ز

ٍٟ اٌّغؤٌٚخ ػٓ اعزّشاساالٔزشبس رزؤصش أ٠ؼبً. ؽـُـممذ إٌغجخ اٌز٘ج١خ فٟ اٌجٍٛسح اٌفٛر١ٔٛخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ االٔؼىبط اٌى

ًَ ػٍٝ ٔغجخ ر٘ج١خ عذ٠ذح لذس٘ب )  ( إػبفخ اٌٝ إٌغجخ اٌغبثمخ أ٠ؼبً.2طفش٠ٓ ٌٍزشـزذ, ٚؽـُِظ
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 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

 Effect of Cobalt’s Chloride on the Electrical ألول :عنوان البحث ا -1
Properties of Poly (O-Toluidine) 

 International Journal of Materials Science and جية النشر او القبول لمنشر :    
Engineering 

 

 Effect Of Cobalt’s Chloride On The Optical عنوان البحث الثاني : -2
Properties Of Poly (O-Toluidine) And Study Of It’s Organic/Inorganic 

Solar Cell 

 كممة : 150البحث عمى ان التزيد عن  نبذة عن 

 وٍٛس٠ذ ِٓ ِٓ ثٛاعطخ اٌجٍّشح اٌى١ّ١بئ١خ ٚرش٠ٛجخ ثٕغت ؽغ١ّخ ِخزٍفخPoly(O-Toluidine) (POT اٌذساعخ اشزٍّذ رؾؼ١ش اٌجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ )

زٖ اٌذساعخ ٠ٚظب وزٌه ؽؼش فٟ ٘   Polyurethane (PU) %(. اٌجٌٟٛ ٠ٛسص5 ,%10 ,%20 ,%30 ,%40ٓ١) Cobalt chlorideاٌىٛثٍذ 

 Polyvinyl alcoholِٓ اٌجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ ٚثٌٟٛ ف١ًٕ اٌىؾٛي  blend polymersرُ رش٠ٛجخ ثٕغت ٚص١ٔخ ِخزٍفخ ِٓ اٌجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ ِٚٓ صُ ِض٠ظ 

طش اٌى١ّ١بئ١خ ثٕغت ؽغ١ّخ ِخزٍفخ رُ رؾؼ١شح. شخظذ اٌج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح ثزم١ٕبد ِخزٍفخ ثؾ١ش اعزخذَ ٌؼ١ٍّخ ِؼشفخ اٌّغب١ِغ اٌفؼبٌخ ٥ٌٚا

ثبالػبفخ اعزخذَ   (XRD)( ث١ّٕب اعزخذَ ٌزؾ١ًٍ رشو١ت اٌج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح عٙبص ؽ١ٛد االشؼخ اٌغ١ٕ١خ FT-IRؽ١ف )االشؼخ رؾذ اٌؾّشاء

اص ٌفؾض ؽج١ؼخ اٌغطؼ ٌالغش١خ اٌجٌّٛش٠خ اٌّؾؼشح ثؼذ رشع١جٙب ثٛاعطخ عٙبص اٌجشَ.  رُ دساعخ اٌخٛ  (SEM)اٌّغٙش االٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ

فٌٛذ ػٕذ ٔغجخ اٌزش٠ٛت -اٌىزشْٚ 2.66اٌجظش٠خ ٌٍج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح ثؾ١ش اظٙشح اٌذساعخ أخفبع ل١ّخ فغٛح اٌطبلخ ٌٍجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ ٌزىْٛ 

ت. فٌٛذ ٚوزٌه اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌٍجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ فمذ ٔمظذ ل١ّخ فغٛح اٌطبلخ ثؼذ ػ١ٍّخ اٌزش٠ٛ-اٌىزشْٚ 3.2% ثؼذِب وبٔذ ٌٍجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ إٌمٟ 30

 optical)وذاٌخ ٌالؽٛاي اٌّٛع١خ ثبالػبفخ ٌذساعخ اٌزٛط١ٍ١خ اٌجظش٠خ (k)ِٚؼبًِ اٌخّٛد  (n)وزٌه رُ دساعخ وً ِٓ ِؼبًِ االٔىغبس

conductivity)   وذاٌخ ٌطبلخ اٌفٛرْٛ. رُ دساعخ اٌخٛاص اٌىٙشثبئ١خ اٌىٙشثبئ١خ ثؾ١ش اظٙشد وً اٌج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح ثؼذ رشع١جٙب ػٍٝ لٛاػذ

 اللطبة اٌّشط١خ اٌّزذاخٍخ ثؤْ ٌٙب عٍٛن شجٗ ِٛطً. اِب ثبٌٕغجخ ٌٍزٛط١ٍ١خ اٌىٙشثبئ١خ فمذ رُ ؽغبثٙب ثذسعبد ؽشاسح ٚٔغت رش٠ٛت ِخزٍفخِٓ ا

ثؾ١ش اظٙشد اٌذساعخ ص٠بدح ٚاػؾخ فٟ ِمذاس اٌزٛط١ٍ١خ. ٚثٕفظ اٌّغبي فمذ ؽغجذ ِمذاس اٌطبلخ اٌفؼبٌخ ٌٍج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح.  شٍّذ ٘زٖ 

ثبعزخذاَ ؽش٠مخ ؽالء   (n-type silicon)خ ٘ٛ رؾؼ١ش خال٠ب شّغ١خ ثٛاعطخ رشع١ت اٌج١ٌّٛشاد اٌّؾؼشح ػٍٝ لٛاػذ ِٓ اٌغ١ٍىْٛاٌذساع

ٌٍخال٠ب اٌّؾؼشح اٌزٟ رُ اخزجبس٘ب فٟ اٌظالَ ٚرؾذ اػبءح   (I-V) فٌٛز١خ(-. اظٙشد دساعخ خٛاص )ر١بس(spin coating method)اٌجشَ

دح فٟ ِمذاس وفبءح رؾ٠ًٛ اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌٝ وٙشثبئ١خ ٌٍجٌٟٛ رٌٛذ٠ٓ ثؼذ رش٠ٛجخ ثٕغت ؽغ١ّخ ِخزٍفخ ِٓ وٍٛس٠ذ ص٠ب mW/cm² 100ِمذاس٘ب 

ِمذاسح  (short circuit current)% ِغ ر١بس دائشح لظ١ش3.01% ٌزىْٛ 30اٌىٛثٍذ ثؾ١ش وبٔذ افؼً وفبءح رؾ٠ًٛ عغٍذ ػٕذ ٔغجخ اٌزش٠ٛت 

mA/cm² 22.999  ح اٌّفزٛؽخٚفٌٛز١خ اٌذائش(open circuit voltage)   ِمذاس٘ب V0.48 ٚػبًِ ٍِٝء(Full Factor FF) 0.284  وزٌه .

 فٌٛذ ٌٙب ا٠ؼب.   -اٌخال٠ب اٌشّغ١خ اٌّؾؼشح ِٓ اٌجٛاٌٟ ٠ٛسص١ٓ اٌّشٛة ٚاٌج١ٌّٛشاد اٌّّضٚعخ فمذ دسعذ ١ِضح اٌز١بس
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 Preparation of Zinc Oxide (ZnO) Thin Films عنوان البحث بالمغة االنكميزية :

Using (Sol – Gel) Technique and the Study of Optical Properties and 

Applications as A Sensor Gas 

 أ . م . د. حسين فالح حسين  اسم مشرف الطالب األول :
 استاذ مساعد الدرجة العممية :

 أ . م . د. حمزة بكر سممان اسم مشرف الطالب الثاني :
 استاذ مساعد  الدرجة العممية :

 لجامعي( :المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر ا

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العممية االسم ت
جامعة البصرة/كمية  فيزياء االغشية الرقيقة استاذ إبراىيم عجيل دد. خال 1

 التربية لمعموم الصرفة
جامعة البصرة /كمية  فيزياء البوليمر استاذ عمي حسين دد. ولي 2

 التربية لمعموم الصرفة
 كمية التقنية الجنوبيةال كيمياء البوليمر استاذ مساعد عبدالرزاق سمطان د. عبدالوىاب 3
جامعة البصرة/كمية  فيزياء البوليمر استاذ مساعد فالح حسين  ند. حسي 4

 التربية لمعموم الصرفة
جامعة البصرة / كمية  فيزياء الحالة الصمبة استاذ مساعد بكر سممان ةد. حمز  5

 التربية لمعموم الصرفة

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

ودراسح  (ZnO)ذظًيى و تُاء يُظىيح يرحسس غازي ألغشيح     :عنوان البحث األول  -1

 ذأثير انسًك عهى خظائض انًرحسس ألتخرج االيثاَىل وانًيثاَىل واالسيرىٌ

/جامعة رفةمجمة ابحاث البصرة /كمية التربية لمعموم الصجية النشر او القبول لمنشر :     
 البصرة

 

انرقيقح انًحضرج  AZO ألغشيحألنًُيىو تادراسح ذأثير انرشىية عنوان البحث الثاني :    -2

عهى خظائض انًرحسس انغازي ألتخرج االيثاَىل ،انًيثاَىل و   (Sol – Gel)ترقُيح 

 االسيرىٌ.

التربية : مجمة ميسان لمدراسات االكاديمية /كمية جية النشر او القبول لمنشر     
 االساسية/جامعة ميسان

 وٍّخ : 150ػٓ  ذال رض٠ٔجزح ػٓ اٌجؾش ػٍٝ اْ 

 – Sol)ثبعزخذاَ رم١ٕخ   اٌّؾٍٛي اٌغشٚٞ  (ZnO)فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ؽؼشد اغش١خ سل١مخ ِٓ اٚوغ١ذ اٌخبسط١ٓ 

Gel) .  (77 ,58,69)رُ رؾؼ١ش اٌؼ١ٕبد ثبعّبن ِخزٍفخnm ِخزٍفخ ِٓ وٍٛس٠ذ اال١ٌَّٕٛ  . اػ١فذ ٔغت ٚص١ٔخ

,  ٚرُ  (%2.1 , %1.7 , %0.8 , %0.3)ثٕغت  ZnOاٌٝ اٌّؾٍٛي اٌغشٚٞ   (AlC3 . 6H2O) اٌّبئٟ

ػٍٝ لٛاػذ صعبع١خ . صُ لّٕب ثذساعخ  (Spin Coating)رشع١ت ٘زٖ اٌّؾب١ًٌ ثبعزخذاَ رم١ٕخ  ؽالء اٌجشَ 

اْ  ٚ اظٙشد إٌزبئظ (XRD)اٌخٛاص اٌزشو١ج١خ ٌٙزٖ االغش١خ اٌّؾؼشح ثبعزخذاَ عٙبص ؽ١ٛد االشؼخ اٌغ١ٕ١خ 

االغش١خ اٌّؾؼشح وبٔذ ِزؼذدح اٌزجٍٛس ٚاْ ل١ُ صٛاثذ اٌشج١ىخ اٌّؾغٛثخ وبٔذ لش٠جخ ٌٍم١ُ اٌّؼ١بس٠خ . رُ  

. رُ ؽغبة فغٛح اٌطبلخ (FE SEM)رشخ١ض اٌؼ١ٕبد ثٛاعطخ ِغٙش ِغبي االٔجؼبس  االٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ 

ٌىً  ZnOذسح اعزغبثخ اغش١خ . شٍّذ اٌذساعخ ا٠ؼبً لnm(77 , 69 , 58)ثبعّبن ِخزٍفخ  ZnOالغش١خ 

 ZnOشٍّذ اٌذساعخ ا٠ؼبً لذسح اعزغبثخ اغش١خ   ػٍٝ االعزغبثخ ٌٙزٖ اٌغبصاد. nm(77 , 69 , 58)االعّبن 

ػٍٝ االعزغبثخ ٌٙزٖ اٌغبصاد , ٚٚعذ اْ اػٍٝ اعزغبثخ وبٔذ ػٕذ ثخبس  nm(77 , 69 , 58)ٌىً االعّبن 

١ش إٌغت اٌٛص١ٔخ ٌىٍٛس٠ذ اال١ٌَّٕٛ اٌّبئٟ ػٍٝ اعزغبثخ رٍه . رُ دساعخ رؤص (nm 58)اال٠ضبٔٛي ٚػٕذ عّه 

ٌٍغبصاد اٌّزوٛسح , ٚٚعذ اْ اػٍٝ اعزغبثخ اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب  (%2.1 , %1.7 , %0.8 , %0.3)إٌغت 

 ٌغبص ا١ٌّضبٔٛي . رّذ عذٌٚخ إٌزبئظ ِٕٚبلشزٙب ِٚمبسٔزٙب ِغ دساعبد عبثمخ.  (%2.1)ػٕذ رشو١ض  (42%)ٟ٘ 
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 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

 Threshold reduction and spin filtering in spin lasersعنوان البحث األول : -1

 العمميات  -جية النشر او القبول لمنشر :مجمة أبحاث البصرة     

 

ء البرم عمى خرج عنوان البحث الثاني :تأثير تيار الحقن وحقن االستقطاب وزمن استرخا -2
 الميزرات البرمية

 جية النشر او القبول لمنشر :مجمة جامعة ذي قار العممية    

 

 عنوان البحث الثالث : -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 كممة  150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

رُ دساعخ ا١ٌٍضساد اٌجش١ِخ ٚرؤص١ش ثشَ ؽبِالد اٌشؾٕخ ػٍٝ ػًّ ١ٌضس شجٗ اٌّٛطً ِّضال ث١ٍضس االٔجؼبس اٌغطؾٟ      

( Runge - Kutta( ٚؽش٠مخ سٚٔظ  وزب )Matlabاٌّبرالة )( ػذد٠ب ثبعزخذاَ ثشٔبِظ VCSELرٞ اٌزغ٠ٛف اٌشبلٌٟٛ )

 ٌٍّؼبدالد اٌزفبػ١ٍخ .

ػٓ ؽش٠ك دساعخ ؽمٓ االعزمطبة إػبفخ  (VCSEL)رؼّٕذ اٌذساعخ رؤص١ش ثشَ ا٦ٌىزشْٚ اٌّغزمطت ػٍٝ خشط ١ٌضس 

ٔجؼبس اٌّغزمطت دائش٠ب ثبرغبٖ إٌٝ رؤص١ش ر١بس اٌؾمٓ العزخشاط ػزجزٟ ا١ٌٍضس ٌالٔجؼبس اٌّغزمطت دائش٠ب ثبرغبٖ ا١ّ١ٌٓ ٚاال

 .ا١ٌغبس

( ٚاٌزطٛس اٌضِٕٟ Steady stateوّب ُدسط رؤص١ش صِٓ اعزشخبء اٌجشَ ػٍٝ ؽشو١خ ا١ٌٍضس اٌجشِٟ ِضً اٌؾبٌخ اٌّغزمشح ٌٗ )

( ٌٗTime evolutionٚاٌزؼ١ّٓ اٌّجبشش ٌز١بس اٌؾمٓ ٚؽمٓ االعزمطبة أ٠ؼب ). 

ذح ثزغ١ش وً ِٓ ر١بس اٌؾمٓ ٚؽمٓ االعزمطبة ٚصِٓ اعزشخبء اٌجشَ , وّب ث١ٕذ اٌذساعخ أْ ا١ٌٍضس اٌجشِٟ ٠زؤصش ثش

 .أٚػؾذ اٌذساعخ أْ ر١بس ػزجخ ا١ٌٍضس رٕخفغ ثض٠بدح ؽمٓ االعزمطبة ٌزظً إٌٝ ؽٛاٌٟ سثغ ػزجخ ا١ٌٍضس  اٌزم١ٍذٞ 

 

 



 
 
 
 

 عبداالمير عمران موسىاسم الطالب :
 18/10/2011في   3/13/21806  لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 11/11/2012 اريخ المباشرة بالبحث :ت
 18/10/2015 :)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

دراسة تأثير بعض البارمترات عمى الخواص البصرية  عنوان البحث بالمغة العربية :
 الالخطية وعمى الحد البصري لمركبات عضوية

 Studying the effect of some parameters on:عنوان البحث بالمغة االنكميزية 
the nonlinear optical and optical limiting properties for organic 

compounds 
 د.قصي محمد عمي  اسم مشرف الطالب األول :

 اسناذ مساعد الدرجة العممية :
 د.حسين عمي بدران اسم مشرف الطالب الثاني :

 استاذ الدرجة العممية :
 جنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :الم

 العنـــــــــــــــــوان التخصص الدرجة العممية األســــــــــــــــــــــــم ت
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة الفيزياء الجزيئية استاذ د.عماد الدين حسين السعيدي 1
بغداد ابن كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة  لمادةخواص ا استاذ د.عمية عبد المحسن شياب  2

 الييثم
 لقادسية/جامعة اكمية التربية  فيزياء الميزر استاذ مساعد د.رعد شاكر عبيس 3
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة فيزياء الميزر استاذ مساعد د.رائد محمد حسن 4
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة الميزر فيزياء استاذ مساعد د.حسن عبداهلل سمطان 5
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة فيزياء الميزر استاذ مساعد د.قصي محمد عمي حسن 6
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة البصرة فيزياء الميزر استاذ د.حسين عمي بدران 7

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

 Thermal diffusivity of 2,3-Pyridinediamine عنوان البحث األول : -1

determination by thermal blooming                                                 
                              

 Optikجية النشر او القبول لمنشر :    

Large third order optical nonlinearity and optical limiting 2-  عنوان
 properties of a 3,4-diaminopyridineالبحث الثاني :  

  

    J Mater Sci: Mater Electron جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 

 ِٓ ٚرؾمك ػؼ٠ٛخ ِٓ اٌّشوجبد اسثؼخ اخز١شد االٌٚٝ اٌذساعخ , اٌالخط١خ اٌذساعبد ِٓ صالصخ اٌذساعخ رؼّٕذ ٌمذ

 ٚفٟ ٌٍؼ١ٕبد اٌجظشٞ اٌؾذ خٛاص اٌضب١ٔخ  دسعذ اٌذساعخ ٚفٟ Zثؤرغبٖ  اٌّغؼ رم١ٕخ ثؤعزخذاَ اٌالخط١خ خٛاطٙب

 اٌخٛاص ٚعذد اٌّغزّش . ٌمذ بساٌز١ ١ٌضس ثؤعزخذاَ ع١ّغ اٌذساعبد ٚوبٔذ اٌزارٟ اٌؾ١ٛد دساعخ رّذ اٌضبٌضخ اٌذساعخ

 - ٣,٢ ٚ دا١ّ٠ٕٛثب٠شد٠ٓ - ٢,٣ ٚ ا١ِٕٛأذاصٚي-٤ ٠ٕزشٚثٕض٠ٓ ٚ ١ِضٛوغب -3وٍٛسٚ-4ٌٍّؾب١ًٌ اٌالخط١خ اٌجظش٠خ

 ػٕذ اٌّغزّش اٌز١بس ١ٌضس ٚثؤعزخذاَ Z  ثؤرغبٖ  اٌّغؼ رم١ٕخ اعزخذاَ ؽش٠ك ػٓ ِز٠ت دا٠ّض١ٍغٍفٛوغب٠ذ فٟ دا١ّ٠ٕٛثب٠شد٠ٓ

 رٚاٌذسعخ اٌالخطٟ االٔىغبس ٌّؼبًِ اٌغبٌجخ االشبسح ػ١ٍّب دٌَّذ ٌٚمذ ٔبِٔٛزش ٤٢٣ ٚ ٔبِٔٛزش ٣٧٢ ٛع١ٓااٌط١ٌٛٓ اٌّ

 اٌالخطٟ االِزظبص ِٚؼبًِ اٌالخطٟ االٔىغبس ِؼبًِ اْ ٚعذ . اٌزارٟ اٌؾ١ٛد رؤص١ش رظٙش اْ ٠ّىٓ اٌؼ١ٕبد ااْ اٌضبٌضخ

 ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٚاٌشلُ اٌىٍىٛص ٚرشو١ض ١ٌٍضس اٌّٛعٟ ٚاٌطٛي ١ٌٍضس إٌبفزح اٌؾضِخ ٚشذح رشو١ضاٌؼ١ٕخ ِمذاس ػٍٝ ٠ؼزّذاْ

ٞ ظشاٌج اٌؾذ ػزجخ اْ ٚٚعذ إٌفبر٠خ رم١ٕخ ثبعزخذاَ ٌٍٍؼ١ٕبد اٌجظش٠خ اٌؾذٚد خٛاص دسعذ . اٌؼ١ٕخ فٟ ٚرشو١ضاٌٍّؼ

 اٌؼ١ٕخ فٟ اٌٍّؼ ٚرشو١ض ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٚاٌشلُ اٌىٍىٛص ٚرشو١ض ١ٌٍضس اٌّٛعٟ ٚاٌطٛي اٌؼ١ٕخ رشو١ض ِمذاس ػٍٝ رؼزّذ

 ٚاٌشلُ اٌىٍىٛص ٚرشو١ض اٌؼ١ٕخ رشو١ض ِٓ وً اصد٠بد ػٕذ رمً عٛف اٌّؾب١ًٌ ٌّٕبرط اٌجظشٞ اٌؾذ ػزجخ اْ ٌٚٛؽع

 ِز٠ت فٟ دا١ّ٠ٕٛثب٠شد٠ٓ - ٣,٢ ٌّؾٍٛي ٟ٘ ٚاؽ ٍِٟ ٣٩٫٢ ثظشٞ ؽذ ػزجخ اطغش اْ ٌٛؽع ٚ اٌؼ١ٕخ فٟ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ

 ٗأ اٌذساعخ ث١ٕذ وّب ٔبِٔٛزش ٣٧٢ اٌّٛعٟ اٌطٛي ٚثبعزخذا٣َ ٘ب٠ذسٚع١ٕٟ لُٚس ُِ ٣١ رشو١ض ػٕذ دا٠ّض١ٍغٍفٛوغب٠ذ

 اٌزارٟ اٌؾ١ٛد ؽٍمبد ِٓ ػذد أْ ٌٛؽع.  اٌىٍىٛص رشو١ض ِٓ إٌّبعت ثبالخز١بس ٚرٌه اٌؾذ ػزجخ ل١ّخ ِٓ اٌزؾغ١ٓ بالِىبْث

 ٌمذ اٌؾشاس٠خ اٌؼذعخ ِٚٓ االٔىغبس بًِثّؼ اٌزغ١ش ِٓ ٔبرظ ظٙٛس٘ب فٟ اٌغجت ٚ اٌؼ١ٕبد ػٍٝ ا١ٌٍضس ِٓ ؽضِخ رغ١ٍؾ ػٕذ

 اْ ٌٛؽع ٚلذ ٌٍؼ١ٕخ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٚاٌشلُ ١ٌٍضس اٌّٛعٟ ٚاٌطٛي ا١ٌٍضس ؽضِخ ٚشذح رشو١ضاٌؼ١ٕخ ِٓ وً ربص١ش ػ١ٍّب دسط

 ٌٍؼ١ٕخ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٚاٌشلُ ا١ٌٍضس ؽضِخ ٚشذح اٌؼ١ٕخ رشو١ض اصد٠بد ِغ ٠ضداد عٛف اٌخبسع١خ اٌؾٍمبد ٚؽغُ  اٌؾٍمبد ػذد

 اٌؾ١ٛد ؽٍمبد ػذد ِٓ ثبٌطٛس ٚاٌزغ١ش ِٚؼبًِ االٔىغبس اٌالخطٟ ٌالخطٟا االٔىغبس ثّؼبًِ اٌزغ١ش ِمذاس ؽغبة رُ وزٌه

 . اٌزارٟ

                                                                                                                                                                                                                        

 

                                

 

 

 



 

 
 
 
 

 ػٍٟ فبخش ؽج١ت اسم الطالب :
  7/10/2013فٟ  3/7/25368 الدراسات العميا :لمقبول في  جامعياألمر ال

 22/2/2014 تاريخ المباشرة بالبحث :      

 18/10/2015 :)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 
انسوجيح  َىيحىويح نألدراسح َظريح نهخىاص انُ   ػٕٛاْ اٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ:     

)                             انسوجيح            
198-208

Po,
200-210

Rn,
218-228

Ra,
 218-  228

Th , 
226-236

U)       

        IBM-1, IBM-2انثىزوَاخ انًرفاعهح تُسخريه    أًَىرج عًالسرإت

 Theoretical Study for the Nuclear Properties of the :ػٕٛاْ اٌجؾش ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ   

even-even 

(
198-208

Po,
200-210

Rn,
218-228

Ra,
 218-228

Th,
226-236

U)   by using the Interacting Boson Model    

IBM-1 , IBM-2    

 اعُ ِششف اٌطبٌت االٚي: أ.د ػجذ اٌشػب ؽغ١ٓ طجش      

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ: اعزبر     

 اعُ ِششف اٌطبٌت اٌضبٟٔ:     

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ:     

 : خ)رّال ثؼذ طذٚس االِش اٌغبِؼٟ(اٌٍغٕخ اٌّّزؾٕ     

 اٌؼٕٛاْ اٌزخظض اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ االعُ د

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد/عبِؼخ اٌىٛفخ ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ اعزبر أ.د. ػٍٟ خٍف ؽغٓ  1

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ /عبِؼخ اٌجظشح ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ اعزبر أ.د. فبٌؼ ؽغ١ٓ خؼ١ش 2

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ اٌجظشح ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ اعزبر ِغبػذ أ.َ.د.ػّبس ػجذ اٌشؽّٓ ٔغُ 3

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ /عبِؼخ اٌجظشح  ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ اعزبر أ.د ػجذ اٌشػب ؽغ١ٓ طجش 4

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 اٌجؾش/اٌجؾٛس اٌّغزٍخ ِٓ االؽشٚؽخ:

( ٌؾغبة ؽبلخ IBM-1ّٔٛرط اٌجٛصٚٔبد اٌّزفبػٍخ ا٤ٚي )أ عزخذاَإ ػٕٛاْ اٌجؾش ا٤ٚي:-1

ػٕظش ضٚع١خ ِخزبسح ِٓ اٌ–ضٚع١خ اٌ ٕظبئشاٌ ئضخظب                       ثؼغ ٌّٚغز٠ٛبد ا

ا١ٌٛسا١َٔٛ )
226-236

U) 

 عٙخ إٌشش اٚ اٌمجٛي ٌٍٕشش:ِغٍخ اثؾبس اٌجظشح/اٌؼ١ٍّبد

 

( ٌؾغبة ؽبلخ IBM-1ّٔٛرط اٌجٛصٚٔبد اٌّزفبػٍخ ا٤ٚي )أ عزخذاَإ ػٕٛاْ اٌجؾش اٌضبٟٔ:-2

ػٕظش ضٚع١خ ِخزبسح ِٓ اٌ–ضٚع١خ اٌ ٕظبئشاٌ ئضخظب                       ثؼغ ٚاٌّغز٠ٛبد 

) اٌضٛس٠َٛ
218-228

Th) 

 عٙخ إٌشش اٚ اٌمجٛي ٌٍٕشش: ِغٍخ اثؾبس اٌجظشح/اٌؼ١ٍّبد

 

 

 كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

ٛػخ ِٓ اٌخظبئض ا٠ٌٕٚٛخ ٌٕظبئش ربثؼخ ٌخّغخ أ٠ٛٔخ صم١ٍخ ٟٚ٘ ٠ٙذف ٘زا اٌجؾش إٌٝ إعشاء دساعخ رفظ١ٍ١خ ٌّغّ

 اٌج١ٌَٔٛٛٛ 
198-208

Po ْٚٚاٌشاد
200-210

Rn َٛٚاٌشاد٠ 
218-228

Ra  َٛٚاٌضٛس٠
218-228

Th  َٛا١ٌٛسا١ٔ ٚ
226-236

U  ٌّب

 ٌٍزشو١ت إٌٛٚٞ ٌٙزٖ ا٠ٛٔ٤خ ِٓ أ١ّ٘خ رطج١م١خ وج١شح .

ِٓ اعً دساعخ ؽبلبد ِغز٠ٛبد اٌؾضِخ ا٤سػ١خ  IBM-1,2ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ رُ اعزؼّبي أّٔٛرعٟ اٌجٛصٚٔبد اٌّزفبػٍخ 

ٚٔغت ٘زٖ االؽزّب١ٌخ  B(E2)ٚاٌؾضِخ اٌّىبفئخ ٌج١زب ثب٦ػبفخ اٌٝ اؽزّب١ٌخ االٔزمبي سثبػٟ اٌمطت اٌىٙشثبئٟ اٌّخزضٌخ 

 B(M1)ت اٌّغٕبؽ١غٟ ٌغشع اؽزغبة ل١ّخ االٔزمبي صٕبئٟ اٌمط IBM-2الٔزمبالد ِخزبسح ٚوزٌه اعزؼًّ ا٤ّٔٛرط 

ٌّغّٛػخ ِٓ االٔزمبالد ا٤عبع١خ إٌّجؼضخ ِٓ اٌؾضَ ا٤سػ١خ اٚ اٌّىبفئخ ٌج١زب اٚ   Mixing Ratiosٚٔغت اٌخٍؾ 

اٌّىبفئخ ٌىبِب ٚوٍّب رٛفشد اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ ,وّب رّذ دساعخ اٌّغز٠ٛبد اٌّخزٍطخ اٌزٕبظش اٌّؾزٍّخ ا٤عبع١خ  دساعخ ٔظش٠خ 

ِؼبًِ ِبعٛسأب ػٍٝ عٍٛن ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد ٌىً ٔظ١ش ِٓ إٌظبئش اٌّذسٚعخ  , ٌمذ سعّذ  ٚ إظٙبس ربص١ش رغ١١ش

اٌّخططبد اٌىٕزٛس٠خ ٌغطؼ ؽبلخ اٌغٙذ  ِٓ اعً اٌزؼشف ػٍٝ شىً ا٠ٛٔخ ٘زٖ إٌظبئش ٚؽج١ؼخ اٌزشٛ٘بد اٌزٟ لذ رطشأ 

 . IBM-1 ػ١ٍٙب ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ ِخشعبد أّٔٛرط اٌجٛصٚٔبد اٌّزفبػٍخ ا٤ٚي

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 غيث منور عمي اسم الطالب :

 7/10/2013في  3/7/25368لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال
 22/2/2014البحث :تاريخ المباشرة ب

 11/11/2015:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 
درجح انحرارج انًًيسج وطاقح االثارج انذَيا نهيسر انُقطح  عنوان البحث بالمغة العربية :

 انكًيح انشثه انًىطم

 Characteristic Temperature and Lowest  عنوان البحث بالمغة االنكميزية :

Excitation Energy of Semiconductor QD laser                                  
                        

 أ.م.د. رائد محمد حسن اسم مشرف الطالب األول :
 استاذ مساعدالدرجة العممية :

 دال يوجاسم مشرف الطالب الثاني :
 الدرجة العممية :

 بعد صدور األمر الجامعي( : المجنة الممتحنة )تمأل

الدرجة  األســــــــــــــــــــــــم ت
 العممية

 العنـــــــــــــــــوان التخصص

و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ / عبِؼخ  ١ٌٍضسف١ض٠بء ا اعزبر  أ.د. ؽغ١ٓ ػٍٟ ثذساْ 1

 اٌجظشح

ٍؼٍَٛ اٌظشفخ / عبِؼخ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌ ١ٌٍضسف١ض٠بء ا اعزبر ِغبػذ .ؽغٓ ػجذ هللا عٍطبْد 2

 اٌجظشح

 ّغزٕظش٠خو١ٍخ اٌزشث١خ  / عبِؼخ اٌ ١ٌٍضسف١ض٠بء ا اعزبر ِغبػذ ػجذاٌىش٠ُ ؽغ١ٓ داغشد. 3

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ / عبِؼخ ١ٌٍضسف١ض٠بء ا ِغبػذ اعزبر سائذ ِؾّذ ؽغٓد. 4

 اٌجظشح اٌجظشح

الخاصـة بموقـع  االستمارة
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

تأثير الخسائر الداخمية عمى درجة الحرارة المميزة وخصائص ليزر  حث األول :عنوان الب -1
 النقطة الكمية بوجود وعدم وجود خسائر االمتصاص الداخمي 

 جية النشر او القبول لمنشر : مجمة ابحاث البصرة )العمميات(    

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 الثالث : عنوان البحث -3

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 كممة : 051نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

شجٗ اٌّٛطً . اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ  QDLذساعخ ػاللبد ػذ٠ذح ِّٚٙخ ػّٓ خظبئض ١ٌضس إٌمطخ اٌى١ّخ ثٔظش٠بً  لّٕب 

ِتتتٓ ٔتتتٛع  QDLؽجمتتتذ اٌّؼتتتبدالد ػٍتتتٝ صٛاثتتتذ ػ١ٍّتتتخ ٌتتتـ ِؼتتتبدالد أّتتتٛرط ٔظتتتشٞ ِشتتتزمخ ِتتتٓ ِؼتتتبدالد اٌّؼتتتذي. 

GaInAsP/InP    ٟ٠1.55ؼّتتً ثطتتٛي ِتتٛعµm  ِٓغتتزّش , ٌٍؾظتتٛي ػٍتتٝ ِؾبوتتبح ٔظش٠تتخ ٌخظتتبئض ٘تتزا إٌتتٛع ِتت

 ا١ٌٍضساد .

رُ دساعخ رؤص١ش دسعخ اٌؾشاسح ػٍٝ اٌخغبئش اٌذاخ١ٍخ , ٚرؤص١ش ٘زٖ اٌخغبئش فتٟ رؾذ٠تذ دسعتخ اٌؾتشاسح ا١ٌّّتضح ٌتـ  

QD  إٌزبئظ ػّٓ ؽبٌز١ٓ : االٌٚٝ ػٕذ ػذَ ٚعٛد خغبئش االِزظبص اٌذاخ١ٍخ ٚاٌضب١ٔخ ػٕذ ٚعٛد ٘زٖ اٌخغبئش .ػشػذ 

 . QD  ٚOCLدسط رؤصش دسعخ اٌؾشاسح ػٍٝ دسعخ اٌؾشاسح ا١ٌّّضح ٌىً ِٓ  

ػٕتذ اٌتزؾىُ لذ دسعذ ػّٓ ؽبٌز١ٓ ػٕذ اٌزؾىُ فتٟ اٌىضبفتخ اٌغتطؾ١خ ٌٍٕمتبؽ اٌى١ّتخ , ٚ QDؽبلخ االصبسح اٌذ١ٔب ٌـ  

 ثّمذاس اٌّمطغ اٌؼشػٟ ٌٍخغبئش اٌذاخ١ٍخ .

ِٓ خالي اٌزؾىُ فتٟ اٌؼذ٠تذ ِتٓ ِؼتبِالد إٌظتبَ ٚاٌغت١طشح , رتُ دساعتخ ٘تزٖ اٌّؼتبِالد ػٍتٝ ع١ّتغ اٌؼاللتبد ,  

ظتش اٌىضبفخ اٌغطؾ١خ ٌٍٕمبؽ اٌى١ّخ , ِزٛعؾ ؽغُ إٌمبؽ اٌى١ّتخ , ِؼبِتً اٌؾ -اٌّؼبِالد اٌزٟ دسعذ فٟ ٘زا اٌجؾش ٟ٘ : 

, صِٓ اػبدح االرؾبد اٌزٍمبئٟ االشؼبػٟ , اٌغتزس  OCLاٌجظشٞ , عّه ؽجمخ اٌؾظش اٌجظشٞ , اٌضبثذ االشؼبػٟ فٟ ِبدح 

 إٌغ١خ , ؽٛي اٌزغ٠ٛف , خغبئش اٌّشا٠ب . QDاٌزشث١ؼٟ ٌّزٛعؾ رمٍجبد ؽغُ 

 فبلبً ع١ذاً ِغ ٘زٖ إٌزبئظ .ٚاظٙشد ار QDLلٛسٔذ ثؼغ إٌزبئظ فٟ ٘زا اٌؼًّ ِغ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ٌجبؽض١ٓ ٌّٕبرط ِٓ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 فاطمة حميد مالك التميمي         اسم الطالب :
 7/10/2013في  3/7/25368لمقبول في الدراسات العميا : جامعياألمر ال

 22/12/2014تاريخ المباشرة بالبحث :
 2016-5-16:)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

 عنوان البحث بالمغة العربية :
 دراسة الخواص البصرية والكيربائية لشبو موصل عضوي وتطبيقاتو االلكترونية

 عنوان البحث بالمغة االنكميزية :
Study  of the optical and electrical properties Organic Semiconductors 

and  applications 

 د وليد عمي حسين أ. اسم مشرف الطالب األول :
 أ. د الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :

الدرجة  االسم ت
 العممية

 العنــــــــــوان التخصص

فيزياء  أ.د أ.د. خالد ابراىيم عجيل 1
 االلكترونيات

جامعة البصرة كمية التربية 
 قسم الفيزياء–لمعموم الصرفة 

جامعة البصرة كمية التربية  فيزياء البوليمر أ.م.د لح حسينأ.م.د. حسين فا 2
 قسم الفيزياء–لمعموم الصرفة 

فيزياء الحالة  أ.م.د أ.م.د. اسامة عبداهلل خالد 3
 الصمبة

المعيد                –الكمية التقنية الجنوبية 
 التقني

–لصرفة كمية التربية لمعموم ا فيزياء البوليمر أ.د أ.د وليد عمي حسين 4
 قسم الفيزياء

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



 

 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

  عنوان البحث األول : -1

FABRATION ORGANIC SOLER CELLS USED P3HT:ORANG G 

ACTIVE LAYERS 

 جية النشر او القبول لمنشر :    

International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 
(IJSEAS) – Volume-2, Issue-8 August 2016                               

www.ijseas.com 

 

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 رؾؼ١ش اغش١خ سل١مخ ِٓ ث١ٌّٛش اٌذساعخرُ فٟ ٘ز  كممة : 150نبذة عن البحث عمى ان التزيد عن  

P3HT ٚاٌّشٛة ثظجغخ  غ١ش اٌّشٛةOrang G   ٚثٕغت رش٠ٛتVol(1-10%  ٚث١ٌّٛش )

PEDOT:PSS ٚلذ ؽؼشد االغش١خ ثطش٠مخ اٌطالء اٌجشِٟ  غ١ش اٌّشٛة.Spin Coating   ُوّب ر

ٚاظٙشد اْ إٌّبرط   FT-IRرشخ١ض االغش١خ اٌج١ّ١ٌٛش٠خ اٌّؾؼشح ثٛاعطخ االشؼخ رؾذ اٌؾّشاء 

غ١ش اٌّشٛة ٚاٌّشٛة ٌٙب ِغب١ِغ فؼبٌخ ٚاػؾخ, ٚشخظذ إٌّبرط  P3HTاٌّؾؼشح ٌٍج١ٌّٛش 

غ١ش اٌّشٛة   P3HTارا ظٙش اٌزشو١ت اٌؼشٛائٟ ٌٍج١ٌّٛش   X-Rayشؼخ اٌغ١ٕ١خ اٌّزوٛسح أفب" ثب٤

    اٌّغزخذِخ.  Orang Gٚٔز١غخ اٌزش٠ٛت ثذأد إٌّبرط اٌّؾؼشح رىْٛ شجٗ ثٍٛس٠خ ٔز١غخ رؤص١ش طجغخ 

االٔؼىبع١خ   (T)إٌفبر٠خ  , (A)االِزظبط١خ اٌّؾؼشح االغش١خٌغ١ّغ اٌخٛاص اٌجظش٠خ وّب دسعذ 

R)) ,ٚ وزٌه(ِؼبًِ االِزظبصα(ِؼبًِ اٌخّٛد ,)K(ِؼبًِ االٔىغبس )n)  ٚرُ ؽغبة فغٛح اٌطبلخ

Eg( ٟصبثذ اٌؼضي اٌؾم١م ,ϵr( ٌٟٚصبثذ اٌؼضي اٌخ١ب ,) ϵi( ٚوزٌه  اٌزٛط١ٍ١خ اٌجظش٠خ )σopt)  . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 فيصل صادق ثامر  اسم الطالب :
 10/10/2012في  25051/  2/ 7 العميا :لمقبول في الدراسات  جامعياألمر ال
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 2015 \ 6 \ 9 :)يعتمد تاريخ التسميم الى المقوم المغوي( تاريخ األنتياء من البحث 

دراسة الخواص البصرية و الكيربائية و محدد القدرة البصري  عنوان البحث بالمغة العربية :
 وبة لألغشية البوليمرية.لمصبغات العضوية المش

 عنوان البحث بالمغة االنكميزية :
 STUDY OF THE OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES, 
AND OPTICAL POWER LIMITING OF ORGANIC DYES DOPED 
POLYMER FILMS. 

 عماد الدين حسين عمي السعيدي اسم مشرف الطالب األول :
 أستاذ الدرجة العممية :
 الب الثاني :اسم مشرف الط
 الدرجة العممية :

 المجنة الممتحنة )تمأل بعد صدور األمر الجامعي( :
الدرجة  األســــــــــــــــــــــــم ت

 العممية
 العنـــــــــــــــــوان التخصص

 كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة البصرة فيزياء اغشية رقيقة استاذ .د. خالد ابراىيم عجيلأ 1
 كمية التربية / جامعة القادسية فيزياء الميزر استاذ . رعد شاكر عبيسأ.د 2
 كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة البصرة فيزياء الميزر استاذ أ. د. حسين عمي بدران 3

األسـتمارة الخاصـة بموقـع 
 الكليـة

 والوحدة االعالمية
 



أ. د. عماد الدين حسين  4
 عمي السعيدي

 كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة البصرة الفيزياء الجزيئية استاذ

 البحث/البحوث المستمة من األطروحة :

 Study of Optical Properties of Phenol Red Dye Dopedعنوان البحث األول : -1
Polymer Films.  

  IJETCASجية النشر او القبول لمنشر :    

 عنوان البحث الثاني : -2

 جية النشر او القبول لمنشر :    

 

 عنوان البحث الثالث : -3

 لنشر او القبول لمنشر :جية ا    

 

ٖ اٌشعبٌخ ػٍٝ ٔزبئظ دساعخ ٚاعؼخ ٌؼذد ِٓ اٌخٛاص اٌّّٙخ ٚ ا٤عبع١خ ٌظجغز١ٓ رؾزٛٞ ٘زنبذة عن البحث:   

ٌّشٛثخ ثبٌظجغخ  Phenol Red  ٚLight Green SF Yellowishػؼ٠ٛز١ٓ ّ٘ب  . ٌٍؾظٛي ػٍٝ ا٤َغش١خ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌ

 (PMMA)اٌّغزخذِخ فٟ دساعزٕب اٌؾب١ٌخ , فمذ رُ رش٠ٛت اٌج١ٌّٛش ثٌٟٛ ِض١ً ١ِضبوش٠الد 

(Polymethylmethacrylate)   : 0.04 ,0.03 ,0.02 ,0.01ثىً ٚاؽذح ِٓ ٘بر١ٓ اٌظجغز١ٓ , ػٕذ رشاو١ض ِخزٍفخ, 

0.05, 0.30, 0.40 mM  رؤص١ش إػبفخ ٔغجخ ل١ٍٍخ ِٓ ا١ٌٛد .(I2) ٌّشٛثخ ثزشو١ض ,   وشبئجخ , إٌٝ ِىٛٔبد ا٤َغش١خ اٌ

َُّ دساعزٗ أ٠َؼبً. ٌمذ أٌعزخذِذ ؽش٠مخ ِٓ وً طجغخ , ػٍٝ اٌخٛاص اٌجظش٠خ ٚ اٌ mM 0.03ِمذاسٖ  ىٙشثبئ١خ ٥ٌَغش١خ, ر

ٌّشٛثخ ثبٌظجغخ. ٠زؼّٓ اٌؼًّ اٌؾبٌٟ , دساعخ  (Casting method)اٌظت  ٌزؾؼ١ش ػ١ٕبد ا٤َغش١خ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌ

ٌّشٛثخ ثبٌظجغخ ٚ ِؾذد اٌمذسح اٌجظشٞ, إِػب فخ إٌٝ دساعخ  اٌخٛاص اٌجظش٠خ اٌخط١خ ٚ اٌالخـط١خ ٥ٌَغـش١خ اٌج١ٌّٛش٠خ اٌ

إٌزبئظ اٌزٟ ؽظٍٕب ػ١ٍٙب ِٓ دساعزٕب اٌؾب١ٌخ رٌش١ش إٌٝ أَْ اٌظجغز١ٓ                 اٌخٛاص اٌىٙشثبئ١خ ٌٙزٖ ا٤َغش١خ.

, ّ٘ب ِششؾزبْ ع١ذربْ ٌٍزطج١مبد اٌجظش٠خ ٚ ِٓ  Phenol Red   ٚLight Green SF Yellowishاٌؼؼ٠ٛز١ٓ , 

ٚ فٟ ا٤َعـٙـضح ا٤ٌـىـزـشٚٔـ١خ  اٌجـظش٠خ  (Photonic Devices)عـٙـضح اٌـفـٛرـٛٔـ١ـخ اٌّّىٓ إعزخذاِّٙب فٟ رطج١مبد ا٤َ 

(Photo-Electronic Devices)   ِٞـؾـذد  اٌـمـذسح اٌجـظش  ٚ(Optical power limiting) . 
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 لبحث/البحوث المستمة من األطروحة :ا

 عنوان البحث األول :  -1
Surface half-metallicity of half-Heusler compound FeCrSe and 

interface half-metallicity of FeCrSe/GaP 

 جية النشر او القبول لمنشر :     

ELSEVIER / Journal of Magnetism and Magnetic Materials 

IF (2.35) Thomson Reuters 

 

 

 كممة : 150تزيد عن نبذة عن البحث عمى ان ال 

الخواص المغناطيسية والتركيب االلكتروني في  ميمة حول قدمنا في ىذه الدراسة الموسعة إيضاحات
اطيسية نصف معدنية عند مادة فيرومغن يى FeCrSe. تبين النتائج ان FeCrSeىيوسمر  نصف سبيكة

 عداو ع لقخضي 2μBسوب ىو العزم المغناطيسي الكمي المحوان  ،5.506Åمتوازن ىو ال ثابت الشبيكة
المغناطيسية و  بولنك تماما. باإلضافة الى ذلك، بحثنا عمى نطاق واسع الخواص االلكترونية –سميتر 

الفاصل مع  حدو ال FeCrSeلسبيكة نصف ىيوسمر  (111)و  (001)والنصف معدنية لمسطوح 
الكثافة. توضح كثافة  دالة باستخدام حسابات المبادئ األولية ضمن نظرية GaP (111)القاعدة 

تكون محفوظة عند السطح  FeCrSeالحاالت الذرية ان الصفة النصف معدنية المثبتة في الحجم 
المنتيية  (111)عند السطوح  فقدت يا، ولكن-Seالمنتيي بـ  (111)والسطح  -CrSeالمنتيي بـ  (001)

 FeCeSe/GaPلفاصل ا حد. عالوة عمى ذلك، لم-Feالمنتيي بـ  (001)والسطح  -Crو  -Feبـ 

 حدالفاصل وال حدبينما يبين ال Se-P، تكون الصفة النصف معدنية لمحجم محطمة عند الييئة (111)
 .%100تقريبا استقطاب برم  Se-Gaالثانوي الفاصل 

 

 

 

 

 


