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Abstract 
      Transparent dielectric thin films of MgO have been deposited on glass 
substrates at different oxygen pressure between (50-300) mbar using a pulsed laser 
deposition technique to ablation of Mg target in the presence of oxygen as reactive 
atmosphere. Structural, and optical, properties of these films have been 
investigated. The films crystallize in a cubic structure and X-ray diffraction 
measurements have shown that the polycrystalline MgO films prepared at oxygen 
pressure (200) mbar and substrate temperature (150°C) with (111) and (002) 
orientations. The films deposited at oxygen pressure between (150-300) mbar and 
substrate temperature (150°C) exhibited highest optical transmittivity (>80%) and 
the direct band gap energy was found to be 5.01 eV at oxygen pressure (200) mbar. 
The measured of the resistivity of the film prepared at oxygen pressure (200) mbar 
and substrate temperature (150°C) was 1.45x107Ω cm. 
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                   تحضير ودراسة خصائص غشاء اوكسيد المغنيسيوم باستخدام تقنية 

  الترسيب بالليزر النبضي
  

  الخالصة
الزجاج عند ضـغوط   من العازلة المرسبة على قواعد شفافةال د المغنيسيوماوكسي  أغشيه

ملى بار باستخدام تقنية الترسيب بالليزر النبضي الذي (300-50) أوكسجين مختلفة تتراوح بين 
تضمن . األوكسجين كوسط ترسيب باستخدام المتمثلة  معدن المغنيسيوم يعمل على تشظية أهداف
. والتركيبية لألغشية المحضرة بظروف مختلفـة  ,خصائص البصرية ،البحث دراسة وتحليل لل

السينية تبـين   األشعةحيود دراسة المنماة من خالل  لألغشيةنتائج الخصائص التركيبية أظهرت 
عند افضل ضروف  (002)و (111)بان الحبيبات لغشاء اوكسيد المغنيسيوم قد تمحورت باتجاه 

. درجة حرارة قاعدة  (150Co)ضغط اوكسجين و (200mbar)للترسيب التي وجدت لتكون  
فجوة الطاقـة عنـد أفضـل     إنالمغنيسيوم  اوكسيد ألغشيةأظهرت نتائج الخصائص البصرية 

 إلىالمغنيسيوم كانت عالية وتصل  اوكسيدنسبة النفاذية ألغشية  إنكما  ).5.01eV(هيالشروط 
 نتائج قياس المقاوميهأما  .بارملى  (300mbar-150)أوكسجين تتراوح بين ضغط  عند (80%)

عند نفس ضروف  )107Ωcm*1.45(تصل الىعالية  مقاوميهذات  أنهالهذه األغشية تدل على 
  .الترسيب السابق
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