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 .4O2CaFeفي دروع يززاكت انجىني أسزز انًذػى ثًسحىق فيزايذ انكبنسيىو  
2- Evaluation of Naturally Occurring Radionuclide in Some Types of Granites that Used in Iraq. 
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used in Iraq. 

6-Buildup Factor Measurement of Gamma Photons of Co-60 Radioactive Source in Polyester Composite 

Shields Fortified by Different Concentrations of CaFe2O4 Powder Prepared at Different Thermal 

Degrees. 

 

 انًىاد انذراسيخ انزي قبو ثزذريسهب )انذراسيخ انجبيؼيخ االونيخ(:

 /انفيشيبء انؼبيخ )قسى انزحهيالد انًزضيخ(.انزهىس انجيئي / يبدحيخزجزانفيشيبء انُىويخ/ انكهزثبئيخيخزجز / يخزجز انفيشيبء انحذيثخ

 انهجبٌ انًكهف ثهب:

 .انفيشيبء قسى فيانؼهيب  يزحبَيخ في انذراسبدانهجُخ اال -1

 .اػزذال االسؼبرنجُخ  -2

 

 

 

 يذرص  يذرص يسبػذ انهقت

 2017/8/20 1/10/2014 انزبريخ

 

 

mailto:malsalem@uowasit.edu.iq
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