
 6102-6102للعام  الفيزياءالبحوث المنشورة لقسم علوم 

 اسم المجمة المنشور فيها اسم الباحث البحث ت
تأثير العوامل الالخطية لمنظومة تعميق مركبة حمل دراسة   .1

 ياسين حميد محمود عمى تحديد موقع تثبيت مقعد السائق 
مجمة تكريت لمعموم 

 الصرفة
2.  Design and fabrication of solar dish array 

and study it charactrization ياسين حميد محمود 
مجمة تكريت لمعموم 

 الصرفة
3.  Design and fabrication of 3 meters dish and 

study parameter  ياسين حميد محمود 
مجمة تكريت لمعموم 

 الصرفة
4.  

Design and study of solar Tracking system ياسين حميد محمود 
مجمة تكريت لمعموم 

 الصرفة
5.  Design of solar steam Turben and study 

charictrization 0 ياسين حميد محمود 
6.  Annealing temperature effect on the 

structureMorphology and Optical properties 
of copper oxide Cuo thin films Tikrit Journal 

of pure Science     نجاة احمد دحام 
مجمة تكريت لمعموم 

 الصرفة
7.  Fabrication and Studies of Structural , 

Dielectrical Properties Of  (Ni 0.95-x Co x 
Cu 0.05 Fe2O4 ) Composites by Powder 

Technolgy method.             
عبد السميع فوزي 

 0 عبدالعزيز
دراسة تأثير االيونات االستبدالية لمخارصين عمى الخواص   .8

ضر المح cofe2o4الميكانيكية والحرارية والطيفية لمركب 
 بطريقة الترسيب الكيميائي 

عبد السميع فوزي 
 0 عبدالعزيز

9.  
Semi Ideal on Super Topological Space  ميادة خميل غفار 

مجمة الدراسات التربوية 
 والعممية

11.  Effect of Annealing by CO2 Laser on 
Structural and Optical Properties of CuO 

Thin Films Prepared by Sol - Gel Method   سحر ناجي رشيد 
International 

Journal of Physics 
عمى الخواص التركيبية والبصرية  CO2تأثير التمدين بميزر   .11

 - Solاوكسيد الخارصين الرقيقة المحضرة بطريقة ألغشية 
Gel  سحر ناجي رشيد 

مجمة تكريت لمعموم 
 الصرفة

12.  Fabracation and study of Structurel مجمة تكريت لمعموم  سيف عامر مهدي
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Properties for the Compounds ( Mg1-x 
ZnxFE2O4 ) Prepared by chemical 

Precipitation method 

 الصرفة

13.  Probe Feed Rectangular Microstrip Path 
Antenna forl 1.5 GHz WLAN Application  0 فارس صالح عطااهلل 

14.  Mass attenuation coefficients and Range of 
β-  Particles in Aluminum and Gold : A 

Comparison study 0 فارس صالح عطااهلل 
15.  Modeling and Simulation of mechanical and 

Physical Properties of Barium orthotitanate ( 
Ba2 TiO4) composite by Materials Studio 

(Ms)  0 نجاة احمد دحام 
 


