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1. 

 

 

دساعخ تأحُش اشعخ انهُضس عهً حغبعُخ كبشف 

 CR-39االحش انُىوٌ

(A Study of the Effect of Laser 

Beam at Sensitivity of CR-39 

Nuclear Track Detector) 

 يجهخ اثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ وانتطجُقُخ يُفشد

 

 

كهُخ انتشثُخ نهعهىو 

 انصشفخ اثٍ انهُخى

4 No.    2004\9\2 

2. 

 

قُبط تشاكُض انعُبصش انُضسح فٍ انًىاد انجتشونُخ 

ثأعتخذاو تقُُخ انتحهُم ثبنتُشُظ انُُىتشوٍَ 

 انتفبضهٍ .

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 ى َصش هللاد. ضُبء عجذ انًُع

 يجهخ انشَبضُبد وانفُضَبء           

 

انجًعُخ انعشاقُخ 

 نهفُضَبء وانشَبضُبد

1 No. 2002\1\3 

3. 

 

حغبة تشاكُض انفغفىس فٍ انًُبِ انغطحُخ نُهش 

 (DNAAدجهخ ثتقُُخ )

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 د. ضُبء عجذ انًُعى َصش هللا

يجهخ اثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ           

 تطجُقُخوان

 

كهُخ انتشثُخ نهعهىو 

 انصشفخ اثٍ انهُخى

4 No. 18/10/2005 

دساعخ انعالقخ ثٍُ طبقخ انجغُى انغبقظ وقطش  .4

-CR)فتحخ االحش ثأعتخذاو كبشف االحش انُىوٌ )

39 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 د. ضُبء عجذ انًُعى َصش هللا

 د.حبصو كبطع دواٌ

 د. هُبء حغٍ كشَى

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ كهُخ انتشثُخ يجهخ                

 انًغتُصشَخ

عذد خبص 

ثبنًؤتًش 

انغبدط 

 عشش

/5/272009 

قُبط تشاكُض االوكغجٍُ انعضىٌ فٍ  .5

االنذَهبَذاد ثبعتخذاو تقُُخ انتحهُم ثبنتُشُظ 

 انُُىتشوٍَ انتفبضهٍ 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 د. ضُبء عجذ انًُعى َصش هللا

 هذَم عجذ انججبس

يجهخ اثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ              

 وانتطجُقُخ

كهُخ انتشثُخ نهعهىو 

 انصشفخ اثٍ انهُخى

4 No. 2009\11\1 

انًقبسَخ ثٍُ َىعٍُ يٍ انًحبنُم انقبشطخ  .6

-CRانًغتعًهخ نقشظ عطح كبشف االحش انُىوٌ 

39 

يجهخ اثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ               يُفشد

 وانتطجُقُخ

كهُخ انتشثُخ نهعهىو 

 انصشفخ اثٍ انهُخى

3 No. 2009\4\6 

7. Calculate the correction angle of the 

fringing field of bending magnet 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 اَتصبس هبتى هبشىد. 

 د. فبتٍ شكىس 

 و. ضحً ععذٌ عجذ انًجُذ

 انجبيعخ \كهُخ انتشثُخ يجهخ كهُخ انتشثُخ              

 انًغتُصشَخ

عذد خبص 

ثبنًؤتًش 

 انخبيٍ عشش

2011\4\20 



 

                   

 كتبة واحذ  -انكتت انعهًُخ انًؤنفخ وانًتشجًخ : عذد -حبنخب :

 

 

 الَىجذ -ثشاءح االختشاع : -ساثعب :

 

 

 

8. The effect of pole face angles of 
bending magnet on charged particle 

beam focus 
 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 اَتصبس هبتى هبشىد. 

 د. فبتٍ شكىس

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ يجهخ كهُخ انتشثُخ              

 انًغتُصشَخ

بص عذد خ

ثبنًؤتًش 

 انتبعع عشش

2012\4\20 

9. The Effect of the Length of 

Quadrupole Magnet on Focus of 

Charged Particles Beam 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 اَتصبس هبتى هبشىد. 

 د. ضُبء عجذ انًُعى

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ يجهخ كهُخ انتشثُخ        

 انًغتُصشَخ

عذد خبص 

ثبنًؤتًش 

 وٌانعشش

24\4\2013 

10. 

 

 

دساعخ عهىك انجغًُبد انًشحىَخ فٍ يغُبطُظ 

 انحشف انًغتطُم.

Studying the behavior of charged 

particles in rectangular bending 

magnet 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 اَتصبس هبتى هبشىد. 

 د. ضُبء عجذ انًُعى

Peak Journal of Physical and 

Environmental Science 

Research 

Vol. 2, No. 4, Sept. 2014 

Peak Journals No. 4 2014\9\1 

11. 

 

 

حغبة ثعض يعهًبد يغُبطُظ سثبعٍ انقطت 

 نتجئُش حضيخ أَىَبد يٍ يصذس ثالصيب

Calculate Some Parameters of 

Quadrupole Magnet to Focusing 

Ions Beam From Plasma Source 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 عجذ انًُعىد. ضُبء 

International Journal for 

Sciences and Technology 

 Vol. 9, No. 3, Sept. 2014 

The 

International 

Centre for 

Advancement 

of Sciences and 

Technology 

No. 3 2014\9\15 

12. Investigation the Cross Sections of 

10B by Least Squares 

Polynomial Method 

 ششي جىدح حغٍُد. ث

 د. ضُبء عجذ انًُعى

Journal of Chemical, Biological 

and Physical Sciences  

Vol. 5, No. 3, July 2015 

International 

Peer Review 

No. 3 2015\7\1 

13. Calculate the Magnetic Rigidity and 

Focusing Strength 

 Factor for Focus the Ions Beam 

from Plasma Source 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 د. ضُبء عجذ انًُعى

Journal of Chemical, Biological 

and Physical Sciences  

 Vol. 5, No. 4, October 2015 

International 

Peer Review 

No. 4 2015\10\1 

14. Ion Beam Focusing in Solenoid 

 Magnetic Field 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 بشىاَتصبس هبتى هد. 

 د. ضُبء عجذ انًُعى

 يجهخ إثٍ انهُخى نهعهىو انصشفخ و انتطجُقُخ

Vol. 27 (3) Sept. 2014 

كهُخ انتشثُخ نهعهىو 

 انصشفخ اثٍ انهُخى

No. 3 2014\9\29 

15. Study the effect of magnetic rigidity 

on the focusing of charged particles 

beam 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 بتى هبشىاَتصبس هد. 

 د. ضُبء عجذ انًُعى

 يجهخ كهُخ انتشثُخ

 2015انًجهذ انخبٍَ 

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ

 انًغتُصشَخ

عذد خبص 

نهًؤتًش 

انحبدٌ 

 وانعششوٌ

2015\5\10 

16. Theoretical Study to Calculate the 

Focal Length of Focusing System 

from Plasma Source 

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ هُخ انتشثُخيجهخ ك              ُفشدي

 انًغتُصشَخ

No. 1 2016 

17. Calculate optical parameters of ions 

beam from plasma source 

انجبيعخ  \كهُخ انعهىو  يجهخ عهىو يغتُصشَخ          يُفشد

 انًغتُصشَخ

  

18.  

Effect of solenoid magnetic field 

distribution on beam focusing 

 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 اَتصبس هبتى هبشىد. 

 

انجبيعخ  \كهُخ انعهىو  يجهخ عهىو يغتُصشَخ

 انًغتُصشَخ

  

19.  

An investigative study on the 

electron energy distribution 

function and electron transport 

coefficients in SF6 – Ne Gas 

mixtures 

 

 

 د. ثششي جىدح حغٍُ

 يصطفً كبيم د.

 

 يجهخ كهُخ انتشثُخ

 

انجبيعخ  \كهُخ انتشثُخ

 انًغتُصشَخ

  


