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Abstract   
        Thin films of copper sulfide (CuxS) were deposited at room temperature on 
glass substrates from solution containing copper (II) chloride, triethanolamine, and 
thiourea at appropriate pH (10-11). Two types of doping salts were used (AlCl3 & 
FeCl3) in four different weights (1, 1.5, 2, and 2.5) mg. The effect of introducing 
impurities and post-annealing was studied .The as-deposited films were found to 
be amorphous, while the post annealed were polycrystalline. The changes in 
optical and electrical properties of doped films were also studied. The electrical 
conductivity was found to be highly dependent on annealing conditions, the 
resistivity of doped films was between (0.022-8.75) Ω cm. Optical band gaps of 
doped films determined from absorption spectra were found to have values within 
the range of (2.17-2.33) eV.  
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رارية على خصائص أغشية كبرتيد النحاس المشوبة بالحديد تأثيرالمعالجة الح
  مياوييوااللمنيوم والمرسبة بطريقة الترسيب بالحمام الك

 الخالصة
في هذا البحث رسبت أغشية رقيقة من مادة كبرتيد النحاس على قواعـد زجاجيـة بدرجـة            

 ثايوريا وبدالة حامضية مألئمة   حرارة الغرفة  بأستخدام كلوريد النحاس ، تراي ايثانول امين و ال           
 (FeCl3الحديد وكلوريـد االلمنيـوم    أستخدام نوعين من امالح االشائبة هما كلوريد). 10-11(

(AlCl3 &  بأربعة أوزان مختلفة هي  )درس تأثير كل من أضافة الـشوائب  .ملغم) 2 و1،1.5،2
 االغشية  المرسبة من غيـر       من خالل دراسة حيود االشعة السينية تبين ان       . والمعالجة الحرارية 

درس التغير  .  معالجة حرارية تكون عشوائية بينما  تلك المعالجة حراريا كانت متعددة البلورات           
ظهر قياس التوصيلية الكهربا ئية انهـا       . في الخصائص البصرية و الكهربا ئية لألغشية المشابة         

لئية لالغشية المشابة  كانـت بـين        المقاومية الكهرب . تعتمد كثيرا على شروط المعالجة الحرارية     
)0.022 -8.75 (Ωcm  .        حددت فجو ة الطاقة البـصرية لالغـشية المـشوبة مـن طيـف

  .   eV)2.33-2.17(االمتصاصية وتتراوحت 
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