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معة امللك سعود يف توفري اإلمكانات الالزمة لتنشيط                 إنطالقـاً مـن جهود جا     
/١٣٩٤البحث العلمي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف العام اجلامعي           

، على دعـم البحوث العلمية والدراسات التطبيقية و        )م١٩٧٤/١٩٧٥(هــ   ١٣٩٥
بحوث و  تشـجيع أعضـاء هيـئـة الـتدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد من ال              

الدراسـات، األمـر الــذي أدى إىل زيادة عدد املشاريع البحثية اليت يدعمها املركز               
 مشروعاً حبثياً خالل العام     ١٢١ مشروعاً حبثياً عند إنشائه، إلـى       ٢٥مـن   ) سـنوياً (

 ).م٢٠٠٤-٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥اجلامعي 

 بدعمها، خالل الفترة    البحثية اليت قام املركز   املشاريع           و جديـر بالذكر أن عدد       
 مشروعاً حبثياً يف شىت جماالت اهلندسة النظرية و التطبيقية، انتهى           ٥٤٢املذكـورة، يبلغ    

و يبلغ إمجـايل املبـالغ    .  مشـروعاً ٤٥٥مـنها حـىت اية العام اجلـامعي احلـايل         
املشاريع سبعـة و عشـرون مليـون و مثانـون ألـف        املنصــرفة علــى هذه      

) ريال سعـودي ٢٧, ٠٨٠, ٧٤٨  , ( مثانيـة و أربعون ريال سعودي       وسبعمائـة و 
هـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه عليها من          ١٤٢٣/١٤٢٤حـىت ايـة العـام املايل        

مصـروفات غـري مباشرة تتمثل يف رواتب الفنيني و اإلداريني و الباحثني و مساعدي               
ة الزمن الالزم إلعداد  و تشغيل الباحثني الذين يسامهون يف إجراء البحوث، و أيضا تكلف   

 .برامج احلاسب اآليل ذات العالقة

و يتمـثل النشاط البحثي بالكلية يف املشاريع البحثية اليت يقوم مركز البحوث               
بـدعمها، باإلضـافة إىل البحوث اليت يقوم عدد من أعضاء هيئة التدريس بإجرائها يف               

 البحوث اليت تدعمها مدينة امللك عبد       األقسـام األكادميـية املختلفة بالكلية، و كذلك       
 .هـ ١٣٩٦/١٣٩٧ حبثاً منذ عام ١٠١العزيز للعلوم و التقنية و اليت جتاوزت 
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و يقـوم أعضــاء هيـئـة الـتدريس بنشـر نتائج حبوثهم يف اـالت               
واملؤمترات العلميـة و العامليـة، إىل جانب نشر بعضهـا يف جملـة جامعة امللك سعود             

، و هي جملة دورية تنشرها عمادة شؤون املكتبات باجلامعة، و جدير            )ندسيةالعلوم اهل ( 
 ورقة علمية، كما    ٤٥١٣بالذكر أن جمموع املقاالت العلمية اليت مت نشرها قد جتاوزت           

 كتاباً خالل الفترة املذكورة، و سجلت براءتان        ١٣٣مت تألـيف و ترمجة ما يربو على         
  . لالختراع خالل هذا العام

 
اك أوجه أخرى لألنشطة البحثية بالكلية،حيث جتاوز عدد الندوات العلمية          و هن 

 لقـاًء علمياً خالل    ١٠٩و احللقـات الدراسية و الدورات التدريبية اليت نظمتها الكلية           
الفتـرة املذكـورة، إىل جانـب املؤمتر اهلندسي السعودي الثالث الذي عقد يف رحاب               

لمية و دعوة بعض األساتذة املتخصصني لزيارة       الكلـية، و كـذلك إلقاء احملاضرات الع       
 .الكلية، و غري ذلك

  من أعضاء هيئة     ١٠و يف إطـار الـتعاون مع اتمع فقد مت إعارة خدمات               
التدريس بالكلية إىل جهات خارج اجلامعـة خالل العام املاضي إىل جانب املستشارين            

لتقارير الفنية و االختبارات املعملية     غري املتفرغني و املتعاونني، و يبلغ عدد الدراسات و ا         
 عمالً خالل اإلحدى عشرة     ١١٢اليت أجريت لصاحل جهات خارج اجلامعـة أكثر من         

ســنة املاضـية، كمـا جتاوزت الندوات العلميـة و احللقات الدراسية و الدورات              
نذ عام   لقاًء علمياً م   ٤٧التدريبـية اليت تعاونت فيها الكلية مع اجلهات املنظمة هلا عدد            

 . هـ١٤٠٠
و يستعرض هذا التقرير األنشطة  البحثية اليت مت إجنازها يف املركز خالل العام               
 . بيانات إحصائية هلارابعةهـ و اليت يلخص اجلدول بالصفحة ال١٤٢٤/١٤٢٥اجلامعي 
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و يطـيب يل مبناسبـة إصـدار هذا التقـرير أن أتقدم بالشـكر لعمـادة             
ة اهلندسة جبامعة امللك سعود على ما يقدمانه من دعم          الـبحث العلمـي و عمادة كلي      

 .وتشجيع مستمرين للمركز

كمـا أقـدم  شكري للزمالء أعضاء جملس إدارة املركز ملسامهتهم يف تشجيع               
كما يسرين أن أشكر منسويب مركز البحوث  على ما بذلوه           . البحث العلمـي يف الكلية   

ليت يقدمها املركز لدعم العمل البحثي      مـن جهود طيبة أدت إىل رفع مستوى اخلدمات ا         
 .بالكلية

  

     و اهللا ويل التوفيق ،،
          مديــر مركــز البحـوث    

 
 

 أسـامة بـن جاسم الدريـهم.        د    

  هـ١٤٢٥شـعبان   
  م٢٠٠٤سـبتمرب    
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  هـ١٤٢٤/١٤٢٥جدول األنشطة البحثية بالكلية خالل العام اجلامعي 

 

 اموع
هندسة 
 النفط

اهلندسة 
 امليكانيكية

اهلندسة 
 املدنيـة

اهلندسة 
 الكيميائية

 اهلندسة

 الكهربائية

 اهلندسة

 الصناعية
 م  النشاط العلمي

 ١ البحوث اجلديدة باملركز ٢ ١٠ ٧ ٨ ٣ ١ ٣١

 ٢ التقارير النهائية للبحوث باملركز ٣ ٩ ٨ ١٥ ٤ ١ ٤٠

 ٣ ة باملركزإمجايل البحوث املسجل ٩ ٢٨ ٣٢ ٣٩ ١١ ٢ ١٢١

 ٤ :أوجه التعاون مع اتمع 

  الدراسـات الفنية-أ  ٦ ٤ - - - - ١٠

  احللقات الدراسية-ب ١٠ - - - - - ١٠

  االختبارات الفنية-ج - ٢ - - - - ٢

   اإلعارات-د - ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١٠

 

الـندوات العلمـية واحللقات     - ٤ - ١ - - ٥
 الدراســية و التدريبية

٥ 

 ٦ احملاضرات العلمية ١١ - ٨ - ٩ ١٦ ٤٤

البحوث املدعمة من مدينة امللك     ٤ ٢ ٤ ٦ - ٢ ١٨
 عبد العزيز للعلوم و التقنية

٧ 

 ٨ البحوث غري املسجلة باملركز  ٦ ٢٥ ٢٨ ١ ١٢ ١١ ٨٣

 ٩ إجازات التفرغ العلمي - ١ ١ ٦ - - ٨

 ١٠ :رسائل الدراسات العليا 

   دكتوراه-أ   - ١ ٥ - - - ٦

  ماجستري-ب  ٩ ٤ ٧ ٦ ٩ ٢ ٣٧

 

الـبحوث املنشورة يف االت      ١١ ٩ ١١ ١٦ ٥ ٥ ٥٧
 العلمية

١١ 

ــة يف  ٤ ١١ ١٧ ١٠ ١١ ٩ ٦٢ ــبحوث املعروضـ الـ
 املؤمتــرات العلمية

١٢ 
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٥

 א−٢

 - وهو أول مركز حبوث يف اجلامعة      -مت إنشـاء مركز البحوث بكلية اهلندسة         
هـ  ، لتنشيط العمل البحثي ودعم الدراسات النظرية         ١٣٩٤/١٣٩٥يف العام اجلامعي    

والتطبيقية ألعضـاء هيئة التدريس بالكلية وتوفري اإلمكانات الالزمة لذلك ، عن طريق            
تقدمي العديد من اخلدمات اإلدارية والفنية واملالية ، حيث كانت البحوث العلمية جترى             

ت ببحوث يف جمال استخدامات     بالكلـيـة قبل ذلك على شكل اهتمامات فردية، بدأ        
وكانت هـذه البحوث تعتمد    . الطاقة الشمسية، وبعض البحوث يف جمال اإللكترونيات      

 .يف متويلها على ميزانيات األقسـام األكادمييـة اليت يتبعها الباحثون 

  الباحثـــون ١-٢

 : تضم الكلية ستة أقسام أكادميية هي  

ة الكهربائية و قسم اهلندسة الكيميائية      قسـم اهلندسة الصناعية و قسم اهلندس       
وقسم اهلندسة املدنية، الذي يضم ختصص هندسة املساحة، و قسم اهلندسة امليكانيكية،            

 .و قسم هندسة النفط

 بدرجة أستاذ و   ٦٢ ، منهم    ١٨٣       و يـبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية         
إلضافة إىل عدد كبري     بدرجة أستاذ مساعد ، با     ٥٥ بدرجـة أسـتاذ مشارك و       ٦٦

 .من احملاضرين و املعيدين والفنيني و اإلداريني 

وباإلضافة إىل الواجبات التدريسية و مهمة اإلرشاد األكادميي للطالب، وتطبيق           
اخلطـة العلمـية كما أقرها جملس الكليـة، يقوم أعضاء هيئة التدريس بإجراء البحوث    

 .م األكادميية العلمية اليت تتناسب مع ختصصام واجتاها

و متـثل هذه النخبة املتميزة من أعضاء هيئة التدريس املؤهلني املتخصصني يف              
ااالت اهلندسـية املختلفة الدعامة األساسية يف تنفيذ وإجراء الدراسات والبحوث          
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٦

القائمـة باملركــز، والـيت تعود بالفائدة على اتمع، حيث يرتبط جزء من هذه               
خبطط التنمية، أو متثل نتائجها حلوالً ملشكالت فنية تواجه         الـبحوث والدراسـات     

 .بعض اإلدارات واملصاحل احلكومية واخلاصة 

  املكتبات ٢-٢

إىل جانب مكتبة مركز البحوث و املكتبات العلمية باألقسام فإن مكتبة األمري             
 سـلمان بـن عبد العزيز باجلامعة ثرية مبقتنيات املؤلف اهلندسي من كتب و مراجع              
ودوريات علمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزين و غريها من الوسـائل التقنية             
احلديـثـة إىل جانب استفادة الكلية من خدمة استقصاء و استرجاع كامل نصوص        
الـبحوث العلمية احملدثة و اليت تقدمها مكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز و مدينة               

 .ة امللك عبد العزيز للعلوم والتقني

  املختربات واملعامل والورش ٣-٢

 -باإلضافة إىل القاعات الدراسية وصاالت الرسم  والورش   -تضم مباين الكلية    
 معمالً منها دوره يف تعليم و تأهيل ٥٧جممـوعة متكاملة من املختربات و املعامل يؤدي      

بأحدث  معمالً منها تساهم يف أعمال البحث العلمي، و مجيعها مزود            ٤٨املهندسني و   
األجهزة العلمية و املعدات الالزمة، ليس للطالب أثناء دراسته اجلامعية و العليا فحسب،             

و يعمل  . و إمنـا ألعضاء هيئـة التدريس إلجراء البحوث العلمية و الدراسات املختلفة           
مركز البحوث من خالل دعمه للمشاريع البحثية املسجلة على تزويد املختربات واملعامل            

 .لعديد من األجهزة و املعدات و الربامج احلاسوبيةو الورش با

 يف تقدمي العديد    - بصورة فعالة    -و تساهم املختربات و املعامل بأقسام الكلية           
مـن اخلـدمات العلمية والبحثية اليت ختدم القطاعات اخلدماتية و الصناعية و اإلنشائية،              

قياسية و اختبارات األداء    واملواصـفات و املقايـيـس، و غريهـا، مثل االختبارات ال          
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٧

واختبارات الصالحية و الدقة للمعدات و اختبارات املواد، و كذلك إجراء الفحوصات            
 .و التحاليل و القياسات و  الدراسات ومعايرة أجهزة القياس 

       أما بالنسبة لورش الكلية ، اليت تضم وحدات تشغيل وتشكيل املعادن ووصلها            
صيانة واملعايرة ، فهي تستخدم  ماكينات  تشغيل         وربطهـا، وكـذلك وحدات ال     

ومعـدات وأجهزة قيـاس دقيقة  يعمل عليها جمموعة من الفنيني املهرة ، مما يسهم               
بدرجـة كـبرية يف دعم النشاط البحثي، فال يكاد خيلو حبث تطبيقي من حاجة إىل                

بدوا ضمن  معدات البحث ، وال ميكن        ) أو صيانة ومعايرة  (تصنيع أجزاء وأجهزة    
 .إجراء التجارب وتسجيل النتائج 

      وعلـيه ، فـإن وجود املختربات املختلفة والورش الفنية الدقيقة وتوفر  الفنيني          
 .املهرة يعد ركناً أساسياً وركيزة قوية يعتمد عليها النشاط البحثي وخاصة التطبيقي

 : إدارة احلاسب اآليل ٤-٢

 هـ، وقد   ١٣٩٣/١٣٩٤العام اجلامعي    يفأنشئ مركز احلاسب اآليل بالكلية       
 للحاسب اآليل تقوم    ومتكاملة مستقلةح إدارة   بتطور هذا املركز تدرجيياً منذ إنشاءه ليص      

بـتقدمي العديـد مـن اخلدمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني بالكلية وقد              
 :يلي تطورت خدمات اإلدارة لتشمل ما

اليت تتكون    و ، بالكلية ةاسبات املركزي صيانة معامل احل   اإلشراف على تشغيل و    -١
، خيدمها عدد من اخلوادم الرئيسية      متصلة بشبكة حديثه و    ةمن سبعة معامل حاسوبي   

 .و اليت يتم فيها تدريس تطبيقات احلاسب اخلاصة بالتخصصات املختلفة

قسام املختلفة، و عددها مخسة     عضاء هيئة التدريس باأل   أشراف على معامل    إل ا -٢
ـ    حيث دمي الدعم لتشغيل هذه املعامل، و تزويدها باخلوادم املناسبة،          معامـل، وتق

قسام ، باإلضافة إيل ربط خوادم األ     توضـع التطبـيقات اخلاصـة بكل قسم عليها        
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٨

عضاء هيئة التدريس بالكلية من     أباخلـوادم الرئيسـية بالكلـية، حىت يتمكن مجيع          
 .دارة احلاسب اآليلإاالستفادة من املوارد املتوفرة يف 

اخلاص بالكلية، والذي  (Sun Enterprise 3500)شراف علي تشغيل خادم اإل -٣
يلها على أجهزة احلاسب    غة املتخصصة و اليت يصعب تش     يحيـوي التطبيقات اهلندس   

 .الشخصي

ة يو حتديد االحتياجات املستقبل    ،اإلشـراف فنياً على الشبكة احلاسوبية للكلية       -٤
و نظم املعلومات اآليل لحاسب   ل رة العامة دااإللتوسـعتها، باإلضافة إيل التنسيق مع       

 .يف هذا الشأن باجلامعة

 حتقـيق الـربط بني شبكة الكلية والشبكة الرئيسية باجلامعة ليتم االستفادة من             -٥
 .الربيد اإللكتروين خدمات اإلنترنت و اخلوادم الرئيسية باجلامعة و

سات و الذي مت    مت إنشـاء و حتديث اخلادم املسئول عن الربنامج املضاد للفريو           -٦
و الذي خيدم اجلامعة ككل و كليه ) Office Trend Micro(شـراؤه للجامعة  

 و يتم حتديث قاعدة بيانات 5.1 اهلندسـة خاصة و مت حتديث الربنامج إىل النسخة 
 . دقيقة٦٠الفريوسات بشكل نظامي كل 

و الذي مت ) Dell SAN Solution(مت إنشـاء وحدة التخزين العالية السعة   -٧
يمه من قبل مهندسي إدارة احلاسب اآليل و تركيبة عن طريق شركة العاملية             تصـم 

 اآلن من حيث    اختبارها بشبكة ضوئيه و يتم      ةلإللكترونيات و املرتبطة خبوادم الكلي    
 speed, efficiency( عليها يف ختزين البيانات االعتمادالسرعة و الكفاءة و قدرة 
and fault tolerance.( 
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 ات اإلدارية والفنية ملركز البحوث  اإلمكان٥-٢

       يشـرف على مركز البحوث جملس إدارة يضم مخسة من أعضـاء هيئة             
تـدريس املتميزين يف البحث العلمي ميثلون أقسام الكلية املختلفة و يرأسـه مدير مركز          

 و يتوىل مدير املركز، باإلضافة إىل     . الـبحوث، و يقـوم أحد أعضاء الس مبهام أمانته         
كما يقوم مدير املركز أيضاً باملهام      . إدارة املركـز، متابعة و تنفيذ قرارات جملس اإلدارة        

 :األخرى التالية

إقرار مشروعات البحوث اليت يقترحها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، و اليت ال             -١
 .، و املوافقة على متويلها) ريال٣٠٠٠٠(تزيد ميزانيتها عن ثالثني ألف ريال 

 ٥٠٠٠٠(ا عن مخسني ألف ريال      ـشاريع اليت ال تزيد ميزانيته     إقرار امل  -٢
 .ويوصي بتسجيلها عضو جملـس إدارة املركز بالقسم املعين) ريال

 . التوصية بتعيني القوى البشرية الالزمة لتشغيل املركز -٣
الصـرف من سلفة املركز لسد االحتياجات العاجلة يف حدود ميزانية            -٤

 .البحث املعتمدة
ريع البحثية املسجلة يف املركز و التوصية لس اإلدارة بإيقـاف          مـتابعة املشا   -٥

 .البحوث اليت يتبني عدم جديتها

 و تتلخص مهمة جملس إدارة املركز يف اقتراح خطة البحوث السنوية و إعداد مشروع              
كما يقوم الس أيضا بإقرار مشاريع البحوث اليت يقترحها         . امليـزانية الالزمـة هلـا    

 . التدريس بالكلية و املوافقة على متويلهاأعضاء هيئة

و يضـم املركـز جهـازاً فنياً متفرغاً ، يتوىل القيام بدعم و مساندة البحوث              
واإلشراف عليها و املعاونة يف إجرائها ، باإلضافة إىل إمكانات فنية متكاملة للقيام بتقدمي              

 .يها الباحثوناخلدمات املالية و الفنية واإلدارية املختلفة، اليت حيتاج إل

 :و ميكن تقسيم إمكانات املركز على النحو التايل
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  الباحثون ومساعدو الباحثني: أوالً 

يقـوم مبعاونة أعضاء هيئة التدريس يف مشاريعهم البحثية املسجلة باملركز خنبة             
مـن الباحـثني و مسـاعدي الباحثني من محـلة درجات البكالوريوس و املاجستري              

االت اهلندسية املختلفةوالدكتوراه يف ا. 

 الفنيون و اإلداريون :  ثانيا 

يـتوىل اجلهاز الفين و اإلداري باملركز أعمال أمانة املركز و متابعة املشتريات              
وامليـزانية وأعمال السكرتارية و النسخ باللغتني العربية و اإلجنليزية، كما يقوم بأعمال             

ير الشرائح امللونة و كافة أعمال املساندة       الرسم و الطباعة والتصوير الفوتوغرايف و تصو      
 .الفنية لألحباث

 األجهزة واملعدات : ثالثا 

يـوجد لدى املركز جمموعة خمتلفة من معدات التصوير و الطباعة و التجليـد              
والنسـخ، باإلضـافة إىل جمموعة من املعدات و األجهزة العلمية ذات النفع الـعـام              

  - من خالل دعمه ملشاريع  البحوث        -ركز البحوث   و مما الشك فيه، أن م     . للبحوث  
قـد أسـهم يف حتـديث العديد من التجهيزات املعملية يف املختربات و الورش و إدارة                 

 .احلاسب اآليل بالكلية

  اخلدمات اليت يوفرها املركز ٦-٢

تـتلخص اخلدمات املالية و اإلدارية و الفنية اليت يقدمها مركز البحوث لدعم             
 :العلمي يف الكلية يف النقاط التالية حركة البحث 

توفري الدعم املايل الالزم ملشاريع البحوث املسجلة يف املركز، يف حدود امليزانية             -١
املخصصـة لكل منها، لشراء األجهزة و املعدات و قطع الغيار و اخلامات و املواد               

عوبات اليت  و تسعى إدارة املركز إىل تذليل الص      . املسـتهلكة اليت حيتاج إليها البحث     
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قـد تـواجه الباحثني عند احلاجة لشراء بعض األجهزة أو املواد يف حدود أنظمة               
 .ولوائح اجلامعة 

أو الذين  ( مســاعدة أعضــاء هيـئة التدريس الذين هلم حبوث مسجلة،             -٢
، ) و ذلك تبعاً إلمكانات املركز     - بشكل عام    -يقومـون  بإجراء  حبوث  غري مسجلة          

و مساعدي الباحثني يف املركز، حبيث يكون  ختصصـه      بتخصـيص أحـد الباحـثني أ      
مالئمــاً ملوضـوع الـبحث، بقدر اإلمكان، ملساعدم خالل عدد من  الساعات              
أسبوعياً، يتم حتديدها من قبل مدير املركز ، تبعاً لألعباء األخرى  اليت يقوم ا  الباحث                 

حتت ( أو مساعد الباحث     و تتلخص املهام اليت يقوم ا  الباحث       . أو مساعد الباحـث  
 :جتاه املشروع البحثي يف األدوار التالية) إشراف أعضاء هيئة التدريس الباحثني

 . املسح البحثي للمراجع 
 . التجهيز املعملي للتجارب  -أ 

 .   إجراء التجارب -ب 
إدخال البيانات وتشغيل الربامج على احلاسب اآليل والقيام  -ج 

 .  باخلدمات األخرى ذات العالقة 
 . املساعدة يف حتليل النتائج       -هـ          

 .متابعة إجراءات شراء األجهزة واملعدات واملواد   -و 

تقدمي خدمات النسخ والرسم والتصوير والطباعة الالزمة إلعداد نتائج البحوث           -٣
يف  صـورة تقاريـر ائـية للبحوث أو مقاالت علمـية يتم نشرها يف االت                

 .وث تقدم يف املؤمترات العاملية والدوريات العلمية ، أو حب

بالنسبة للبحوث واحملاضرات اليت تلقى     ) ٣(يقوم املركـز أيضا بتقدمي اخلدمات       -٤
يف الـندوات والدورات واحللقات الدراسية اليت تنظمها أقسام الكلية و يقوم املركز    

 .بإعداد الشهادات للدورات و احللقات الدراسية
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وث املاجستري والدكتوراه اليت يقوم بإجرائهـا      تـوفري الـدعم املايل والفين لبح       -٥
 .طالب الدراسات العليا بالكلية 

تنسـيق التعاون البحثي بني الكلية و املؤسسات احلكومية و مؤسسات القطاع             -٦
 للبحوث والدراسات عبد اهللا بن عبد العزيز امللكاخلـاص، بالـتعاون مـع معهد     

 .االستشارية باجلامعة

ريس والطالب بالكلية يف عمل مراجعة للمصادر العلمية        معاونة أعضاء هيئة التد    -٧
املـتعلقـة ببحوثهم، عن طريق التقنية املتوفرة مبكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز             
وعـن طريق إدارة املعلومات و اخلدمات الفنية و اإلدارة العامة لربامج املنح مبدينة              

فري املراجع العلمية املطلوبة    امللـك عـبد العزيـز للعلوم والتقنية، باإلضافة إىل تو          
 .للباحثني

إحاطـة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بربامج املؤمترات و الندوات و الدورات             -٨
العلمية املزمع عقدها،حىت يتمكنوا من املشاركة فيها و تقدمي حبوثهم إليها، وكذلك            

 .توزيع النشرات العلمية املختلفة عليهم

ذات العالقة مبشاريع البحوث املسجلـة أو اليت       تنظيم وإقامة احملاضرات العلمية      -٩
تساهم يف تنشيط البحث العلمي يف الكلية، وتقدمي اخلدمات الالزمـة لذلك ، مثل             
إعداد الرسومات وتصويرها على الشرائح الشفافة لعرضها باستخدام جهاز العرض          
اخلـاص بـذلك، إىل جانـب إعـداد النشرات و اإلعالنات اخلاصة باحملاضرات              

ـ  وباإلضافة إىل ذلك، يتم نشر برامج هذه احملاضرات يف رسالة اجلامعة           . وزيعهاوت
ويف بعــض الصـحف  احمللـية ، كما يتم إرساهلا أيضاً إىل عدة جهات خارج                 

 .الكليـة، إلعالم املهتمني ا ودعوم حلضورها 

مـتابعة سري مشاريع البحوث املسجلة، والعمل على تذليل العقبات اليت قـد             -١٠
 .جهها توا
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إعـداد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و الدراسات بالكلية، باللغة العربية              -١١
و ذلك  باإلضافة إىل التقارير النهائية للبحوث اليت يتم إعدادها بعد            ( واإلجنليـزية،   

 ).االنتهاء مـن املشاريع البحثية املسجلة 

دارات احلكومية و يتم توزيع التقرير السنوي على عدد كبري من املصاحل و اإل 
مراكز حبوث ( و ذلك باإلضافة إىل بعض اجلهات -واملؤسسات والشركات الوطنية

و يتلقى .  إلحاطتها بالنشاط البحثي داخل الكلية-خارج اململكة ) وجامعات و غريها
املركز عدة طلبات من جهات خمتلفة لتزويدهـا ببعض التقارير النهائية للبحـوث ذات 

 .وم املركز بدوره بتوفري هذه البحوث وإرساهلا إليهااألمهية هلا، و يق

واألشكال و اجلداول التالية توضح بعض األرقام واحلقائق عن أنشطة    
 .مركز البحوث بالكلية
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 أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث
 
 أسـامة بن جاسـم الدريـهم    مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث . د

  قســم اهلندســة امليكانيكيـة  وممثل عن
 عبد الرمحن بن مشبب األمحري     ممثل عن قسم اهلندســة الصـنـاعيــة. د

 )أمني الس   (     
   ممثل عن قســم هندســة النفـــط  العـواد ناصرمسـاعد بن . د.ا
   ممثل عـن قســم اهلندســة املدنيــة طـارق بن محـود املسـلم. د
  صـاحل احلقيـل         ممثل عن قسم اهلندســة الكهربائيـــةمحـد بن. د
   ممثل عن قسـم اهلندسـة الكيميائيـــة مـاهر بن عبـد اهللا العودان . د
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 منسـوبو مركـز البحـوث
 
 أسـامة بـن جاسـم الدريـهم       مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث . د

 )هندسة كهربائيـة(       باحـــث  قريشـي حممـــد إقبــال . د
 )هندسة كيميائيـة(       باحـــث  أمحــد عيـديد إبراهيــم . د
 )هندسة كهربائيـة(قمـر اهلـدى نـور اهلــدى        مساعد باحث . م
 )هندسة كهربائيـة(       مساعد باحث  أمحــد ناصــر كداشـي . م
 )هندسة كهربائيـة(   مساعد باحث      علـي أحـمد علـي عـوض . م
 )هندسة مدنيــة(        مساعد باحث  أسامـة  حممــد أباظـــة . م
 )هندسة ميكانيكية(        مساعد باحث  ســيد ذكــر الرمحــن . م

 متابعة امليزانية واملشتريات - أمني املركز        مصطفى تيباوي عمـر مهدي .  م
 سكرتري و ناسخ عربـي                ن إبراهيم بن علي الرمضـا

 سكرتري و ناسخ إجنليزي               طلعت فاروق نذير أمحـد 
         الرسم اهلندسي والتصوير          يمصطفى حممـد السدس
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א−٣ א  א

א א  א
   

 أعضاء هيئـة التدريس بالكليـة بتقدمي مشـروعات حبثيـة        عـدد من          قـام   
و بعد دراسة هذه املشروعات و مناقشتها من        . جديـدة لتسجيلها يف مركز البحوث     

 .قبل إدارة املركز، متت املوافقة على دعمها و اعتماد امليزانيات املقترحة هلا

ات البحوث اجلديدة اليت مت تسجيلها خالل العام         ملخص يتضمن        و اجلزء التايل    
 .هـ١٤٢٤/١٤٢٥اجلامعي 
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א    ١٣/٤٢٤ :     מ

א تصميم وإنتاج مروحة هواء تعمل بواسطة دائرة مقفولة    :      א
 من الغاز 

א  عبد الرمحن عبد اهللا علي . د:    א

 :  א 
يف املناطق اليت ال تتوفر فيها الكهرباء، يتعب الناس كثرياً بسبب ارتفاع درجة              

 .احلرارة ويتعبون أيضاً لتعرضهم للحشرات الطائرة مثل البعوض أثناء الليل
يهـدف هذا املشروع لتصميم و تصنيع مروحة تعمل بواسطة دائرة مغلقة من              

سيطة يف التصميم يسهل نقلها و حتريكها من مكان آلخر          الغـاز حيث تكون املروحة ب     
سيبدأ املشروع حبصر الكتب و املراجع      .  وتكـون قليلة التكلفة ليسهل احلصول عليها      
 .املتوفرة يف املكتبة فيما خيص هذا املوضوع

يلـي ذلك اختيار واختبار عدد من السوائل والغازات اليت ميكن استعماهلا يف              
ية العمل األساسية تعتمد على أن السوائل عند تسخينها تتمدد و           نظر  .هـذا املشروع  

تـتحول إىل غازات معتمدة على درجة غليان هذه السوائل و عند تربيد هذه الغازات               
وسيتم تصميم جهاز يدور بواسطة الغاز حيث يقوم        .  تـتحول إىل سوائل مرة أخرى     

لغاز ليدور بسرعة تتناسب و     و هذا اجلهاز يعتمد على قوة اندفاع ا       .  بـإدارة املروحة  
 . سرعة الغاز
سـيتم جتـربة املشروع املتكامل و يتم إجراء التعديالت الالزمة إذا لزم األمر               

و ستتم مقارنة أداء اجلهاز الذي مت تصميمه وتصنيعه مع          . للحصول على أفضل النتائج   
 .أداء املروحة العادية اليت تعمل بالقوة الكهربائية

يكون هذا املشروع إضافة جديدة تساعد الكثري من الناس         و مـن املتوقع أن       
الـذين ال يتوفر لديهم الكهرباء بصفة مستمرة و ميكن أن يفتح هذا املشروع جماالت               

 .كثرية و طرق جديدة للبحث يف االستفادة من الدوائر املغلقة من الغازات
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٢٢

א    ١٤/٤٢٤ :     מ

א عيني احلدود االقتصادية و الفنية يف استخدام الشدات        ت:      א
املستقلة مرحلياً والشدات املرتلقة يف املنشآت األسطوانية       

 املرتفعة ذات القطاع الثابت

א  هشام عبد اخلالق عبد اخلالق السيد. د:    א

 :  א 
 أو من احلديد بارتفاع يتراوح بني مترين        تصنع جوانب الشدات املستقلة من اخلشب      

تركيب الشدة يف املكان املطلوب     : و تتلخص الفكرة األساسية هلذه التقنية يف      . وثالثـة أمتار  
صب اخلرسانة يف الشدة الفارغة واالنتظار حىت تتصلب اخلرسانة وتصل          .  وبالشكل املطلوب 

 الشدة ورفعها وإعادة تركيبها     فك.  مقاومـتها إىل احلـد الذي ميكن أن تتحمل وزن الشدة          
وتعمل الشدات املرتلقة من اخلشب أو      .  أعلـى اجلـزء املصبوب حبيث تعتمد عليه يف تثبيتها         

وتتلخص الفكرة األساسية للشدات    .  احلديـد بارتفاعـات تتراوح بني املتر واملتر والنصف        
ويتم نقل أمحال   .  رسانةانزالق مستمر إىل أعلى للشدة مع استمرار صب اخل        :  املرتلقة يف اآليت  

الشـدة إىل اخلرسانة املتصلدة و ليست اخلرسانة اليت مل تتصلد بعد بواسطة أنابيب مصنعة من                
هذه التقنيات مناسبة للمنشآت املرتفعة ذات      .  حديد عايل املقاومة مدفونة يف قطاع اخلرسانة      

واختيار التقنية املناسبة   .  خلا.. القطاعات الثابتة إىل حد ما مثل الصوامع واملداخن واألبراج و         
ملشـروع معني ليس حمدداً بدقة فهناك حدود فنية و اقتصادية لكل تقنية و اهلدف الرئيس هلذا               
املشـروع هو معرفة هذه احلدود نظرياً و حدود الدراسة هي املنشآت الدائرية ذات القطاع               

ل منهما و اإلنتاجية    ستشمل الدراسة وصف مفصل للتقنيتني و خواص اخلرسانة لك        .  الثابت
و . كذلك ستشمل الدراسة تكاليف كل تقنية لألقطار و االرتفاعات املختلفة         . اإلمجالية هلما 

اهلدف األقصى و املأمول هو استنتاج جمموعة من املنحنيات توضح العالقات بني االرتفاع و              
 .اليفو هذه املنحنيات قد تساعد يف تقدير أمثل للتك. التكلفة لألقطار املختلفة
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٢٣

א    ١٥/٤٢٤ :     מ

א العالقـة بني البنية و اخلواص و حتليل االيار للفوالذ          :      א
 .اخلالئطي املعاجل حرارياً

א  حممد مخيس خزندار. د:    א

 :  א 
ت امليكانيكية مع اخلواص البنيوية     خالل هذا املشروع فإنه باإلضافة للمحاوال      

 .أو التركيبية فإنه جيب تقصي اآلليات اهرية لاليارات أو االنكسارات يف املعدن
إن كـثرياً مـن أنـواع الفوالذ و على األخص أنواع الفوالذ قليل اخلالئطية              

د والقابـل للمعاجلـة قد مت تطويرها حسب حاجة الصناعة للمواد اليت بإمكاا الصمو             
واخلدمـة حتت الشروط واألمحال الثقيلة و مقاومة الصدمات و االجهادات العالية، أي             

إن تكنولوجيا معاجلة اخلالئط الفوالذية     . أنه حباجة ماسة لكي تكون املادة قوية و متينة        
لذا فإنه من الضروري أن نستعمل املواد الرخيصة        .  قـد وصـلت إىل ذروة ازدهارها      

لذلك فإنه سوف يتم التركيز يف عملنا هذا على         . واص املطلوبة الـثمن و اليت تعطي اخل     
إن كثرياً من املكونات اهلندسية تتطلب السقاية       . الفـوالذ الكربوين و القليل اخلالئطية     

إن املعاجلات احلرارية الصناعية تعمل     .  واإلرجاع من أجل احلصول على اخلواص املرادة      
 السمات و امليزات البنيوية باملناسبة و عادة        على التحكم خبواص الفوالذ بواسطة حتسني     

لذا فإن املتطلبات األولية هي تطوير قابلية التقسية بشكل         .  إرجـاع البنـية املارتنسيتية    
 .كاف باملراد
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٢٤

א    ١٦/٤٢٤ :     מ
א كتاب عن األمتتة الصناعية باستخدام املوجهات املنطقية       :      א

 .جمةاملرب
א  علي حممد علي السمحان. د:    א
 :  א

سـيتم تأليف كتاب عن أمتتة العمليات الصناعية باستخدام املوجهات املنطقية            
األمتتة املنطقية و األمتتة    : املـربجمة، وسـوف يقسم الكتاب املقترح إىل جزئني رئيسيني         

يع ااالت املتعلقة بكل جزء، كذلك سيشمل الكتاب        اخلطـية و سيغطي الكتاب مج     
 .على الطرق املختلفة لربجمة املوجهات املنطقية املربجمة مع شرح جلميع توصيالا

 :وسيغطي الكتاب التايل
 ).يغطي مقدمة ألنظمة التحكم املنطقية و اخلطية(أمتتة املصنع  -١
يهتم هذا  (ربجمة  برجمة التحكم املنطقي باستخدام املوجهات املنطقية امل       -٢

و اإلدخال  . اجلـزء بالتـركيب الداخلي للموجهات املنطقية املربجمة       
 ).واإلخراج

  األمتتة املنطقية املتقطعة:اجلزء األول
 ).يغطي مجيع األنظمة الرقمية(األنظمة الرقمية والرموز  -٣
 تصميم  –يغطي البوابات املنطقية    (األساسـيات املنطقية للحاسوب      -٤

 ).الشبكات املنطقية
 .اسات الكهربية املنطقية ، املشغالت امليكانيكية والكهربية واملفاتيح -٥
اسـات املنطقـية الـيت تعمل باهلواء وعناصر املفاتيح واملشغالت            -٦

 .امليكانيكية والكهربية
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 .تصميم لنظم التحكم التتابعية -٧
الـتعامل مع دالة الوقت ، عدادات ، املسجالت واإلشارات اخلطية            -٨

 .طقي املربمجللموجه املن
 :األمتتة املستمرة : اجلزء الثاين

يغطي مقدمة عن اسات    (اسـات املستمرة و املشغالت       -٩
 ).واملشغالت املختلفة

 .أنظمة التحكم املستمرة -١٠
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٢٦

א    ١٧/٤٢٤ :     מ
א  .عن التحكم يف دوران عارضة كابولية:      א
א  عبد احلكيم عبد الرمحن املاجد. د:    א
 :  א

.         وجـد اهـتمام كـبري يف السنوات األخرية على التحكم بالقضيب الدوراين            
وكذلك احتماالت استخدامه يف عدد من التطبيقات مثل ذراع آلية أو يف استخدمات             

نتقدم يف هذا البحث    . م جداً الفضاء وعندما يصبح التحكم يف االهتزازات الصادرة مه       
باسـتخدام حمرك دوراين مع حمركات بيزوكهربائية للتحكم يف االهتزازات الصادرة يف            

 .قضيب دوراين مثبت
احملـرك الـدوراين سوف يقوم بتحريك القضيب حركة دائرية بينما يقوم احملرك                    

 سوف توضع حتت عدد من أنظمة التحكم. البيزوكهربائـي خبفض االهتزازات الصادرة    
قضيب مرن جداً مثبت    . الدراسة ملعرفة كفاءا وقدرا على خفض االهتزازات الصادرة       

 .يف حمرك كهربائي سيكون هو جمال البحث
لقد مت تصميم و جتهيز العمل التجرييب إلثبات صحة احملاكاة الرياضية للحركة             

ضافة على العمل التجرييب    حماكاة على احلاسب اآليل باإل    . و للـتحكم يف القضيب املرن     
سيسـتخدم مع كل نوع من أنظمة التحكم املقترحة و سوف تقارن نتائج احملاكاة من               

 .النتائج العلمية
ملـزيد مـن الدراسات، العمل التجرييب املقترح سيستخدم إلجياد طرق حتكم             
 .أخرى
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٢٧

א    ١٨/٤٢٤ :     מ
א  .لنفاذية النسبية عند ظروف املكمنمنحنيات ا:      א
א  أمحد أمحد جاويش. د:   א
 :  א

اهلـدف مـن هذا املشروع هو إجياد تفسري واضح لتأثري بعض العوامل على               
منحنيات النفاذية النسبية لكل من املاء و النفط عند ظروف املكمن الطبيعية من الضغط              

 لقـد متت دراسات عديدة يف هذا املوضوع و لكن معظمها عند ظروف              .و احلـرارة  
من هذه العوامل اليت سوف تبحث يف هذه الدراسة مدى          . املعمل من احلرارة و الضغط    

تأثـر قياسات منحنيات النفاذية النسبية عند ظروف املكمن و قابلية الصخر على التبلل              
ثري ملوحة املاء املصاحب و تغري التركيب       بأحد سوائل املكمن و تغري هذه القابلية، و تأ        

الكيميائي له و للزيت اخلام و كذلك تأثري نسبة الطفلة يف العينات الصخرية اليت سوف               
 .متثل املكمن املراد دراسته على تلك املنحنيات

باإلضـافة ملا سبق سوف يشمل البحث دراسة تأثري الضغط الناتج عن وزن              
 و الضغط الناتج من السوائل املوجودة يف املسام للصخر          الطبقات املوجودة فوق املكمن   

 .و تأثريمها معاً على منحنيات النفاذية النسبية
تعترب خاصية قابلية سطح الصخر على التبلل بالسوائل من أهم العوامل لتحديد             

إن التفاعل بني صخور    . املنحنيات النفاذية النسبية للمكمن و بالتايل على إنتاجية املكمن        
كمن مع السوائل املوجودة و كذلك التفاعل بني السوائل املختلفة مع بعضها البعض             امل

و التـركيب الكيميائي هلا وحملتوياا من املواد و درجة التأين و الوزن اجلزئي يؤثر على             
و مدى تأثري طبيعة الصخر . قابلـية التـبلل و يعقـد الفهـم هلذه اخلاصية من جانب          
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٢٨

 اجتاهها و توزيعها وكذلك املساحة السطحية حلبيبات الصخر         والفراغات املوجودة به و   
إن تفسري مدى تأثري قابلية الصخر على التبلل وتغريها         . على قابلية التبلل من جانب آخر     

. مازالت مهمة و غري واضحة كذلك     ) مثل ظروف املكمن  (عند درجات احلرارة العالية     
لل و على نسبة تشبع النفط املتبقي       و مـدى تـأثري امللوحة على قابلية الصخر على التب          

  .بالصخر يف مكامن خمتلفة التراكيب أيضاً مازالت دراستها مهمة
إن نسبة وجود الطفلة يف الصخور تؤثر على النفاذية النسبية لذا سوف يشمل              

 .املشروع دراسة تأثري وجود الطفلة على منحنيات النفاذية النسبية عند ظروف املكمن
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٢٩

א    ١٩/٤٢٤ :     מ
א  يف  (SF6)دراسـة معدات اجلهد العايل املعزولة بغاز        :      א

 بتلك  (SF6)اململكـة و إمكانية استخدام خليط غاز        
 .املعدات

א  نذر حسني مالك. د.ا:    א
 :  א 

رئيس من شبكة القوى الكهربائية      جزء   (SF6)تكون املعدات املعزولة بغاز      
يف أحنـاء كثرية من العامل مبا يف ذلك اململكة ملا يتميز به هذا الغاز من خصائص عزل                  

يف العقد املاضي زاد إنتاج هذا الغاز بشكل تصاعدي         .  جـيدة مقارنة باهلواء أو الزيت     
عدات وأثناء  وكذلك زادت الكمية املنبعثة منه إىل اجلو و ذلك عن طريق التسرب من امل             

 هو غاز مضر بالبيئة حيث ميتص       (SF6)و قد أعلن حديثاً أن غاز       . الصـيانة الدورية  
 ميكرو  ١٠,٥بكفاءة األشعة حتت احلمراء و خاصة املوجات ذات األطوال القريبة من            

ميتـر هلـذا فإن هذا الغاز ميكن أن يكون مسبباً الرتفاع حرارة اجلو و يقدر أن يكون    
.   سنة ١٠٠بعد حوايل    (Co2)ثر من غاز ثاين أكسيد الكربون       مرة أك ٢٥٠٠مقدرة  

اجلهود العاملية الستبدال هذا الغاز بغاز منافس مل يكتب هلا النجاح بعد و هلذا ولتقليل               
هذا . مضـاره فـإن هـناك عدة أحباث خللط هذا الغاز مع غازات أخرى أقل ضرراً               

ح أعداد و أنواع املعدات     املشـروع يهـتم ـذا املوضوع من جهتني، األوىل هو مس           
واملستخدمة يف شبكات الكهرباء باململكة و املشاكل املتعلقة ا  (SF6) املعزولة بغاز 

اجلزء الثاين من هذا املشروع هو عبارة عن جتارب         .  اخل... وكميات الغاز املتسربة منها   
ل  و غازات أخرى إلعطاء مادة عز      (SF6)عملـية الختـيار اخلليط األفضل من غاز         

النقي هذه النتائج ستعطي معلومات موثقة عن        (SF6)جـيدة ومقارنتها مبميزات غاز      
يف اململكة وكذلك سيكون هلا  (SF6)اسـتخدام معـدات اجلهد العايل املعزول بغاز        

 .جانب إجيايب يف معرفة خصائص العزل للغازات اجلديدة
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א    ٢٠/٤٢٤ :     מ

א تـأثري اعـتماد اللزوجة على درجة احلرارة يف الطبقة          :      א
اجلداريـة املسـتنتجة مـن احلمل املختلط فوق سطح          

 . متحرك

א  حممد السيد حممود علي . د:    א

 :  א 

        إن السـطح املستمر احلركة خالل مائع ساكن له تطبيقات كثرية يف العمليات             
ومـن أمـثلة هـذه العمليات، الدرفلة الساخنة، سحب األسالك، غزل         .  لتصـنيعية ا

إنتاج  الطبقات، انبثاق املواد، التمدد البلوري، السباكة املستمرة، إنتاج أليف الزجاج و          
األوراق حـىت اآلن، فإن الباحثني قد درسوا تأثري اللزوجة الثابتة على الطبقة اجلدارية              

و لكن على أي حال فمن      . ي املختلط من سطح مستمر احلركة     املـتولدة باحلمل الطبق   
  .املعروف أن لزوجة املائع تتغري بتغري درجة احلرارة

و لذلك فإن املشروع يهدف إىل الدراسة و التوقع بدقة معدل التدفق و كمية               
و سوف . احلـرارة عن طريق األخذ يف االعتبار التغري يف لزوجة املائع مع درجة احلرارة          

 إجراء البحث من خالل طريقة احللول املتشاة احمللية لسطح ذو درجة حرارة ثابتة              يتم
و لذلك فإن هذا التحليل يعطي      . مـع تغري لزوجة املائع تغري عكسي مع درجة احلرارة         

صـورة أكثر دقة لكمية احلركة و االنتقال احلراري يف هذه املشكلة أكثر من التحليل               
 .العادي ذات اللزوجة الثابتة

و لـذلك فـإن املعادالت التفاضلية اليت حتكم هذه املشكلة سوف حتول إىل               
و هذه املشكلة سوف    . معـادالت تفاضلية عادية عن طريق استخدام التحويل املناسب        
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حتـل عـن طريق استخدام احلاسب اآليل لتدفق لزج غري قابل لإلنضغاط نتيجة حركة               
عادالت سوف يتم تكاملها باستعمال و هذه امل  . السـطح الرأسـي ذو احلـرارة الثابتة       

بـرنامج علـى احلاسب الشخصي للبحث عن جذور املعادالت اليت حتقق املعادالت             
و يف هذه املشكلة سيتم اختيار مائعني لالختبار مها املاء واهلواء          . وشروط احلدود املناسبة  

ال احلرارة و من املتوقع أن يتم عرض معامل انتق. حـيث أمـا األكثر استعماالً عملياً   
ومعامل االحتكاك يف صورة عدمية األبعاد كدالة يف معامل احلمل املختلط الطبقي لقيم             

و أخرياً فإن القيم احلرجة ملعامل الطفو سوف يتم استنتاجها       . خمتلفة ملعامل ثابت احلرارة   
 .للحاالت اليت يكون فيها احلمل الطبيعي سائداً لكل معامل درجة احلرارة



                                                                        

 
 אא

 

٣٢

א    ٢١/٤٢٤ :     מ

א تصـميم و تنفيذ أجهزة التوقيت التجارية عالية الدقة         :      א
 . ومنخفضة التكلفة

א  حممد عبد املنعم أبو العال. د.ا:   א

 :  א
اعية كما أن هلا           تعتـرب أجهـزة التوقيت من الوحدات الرئيسية يف األنظمة الصن          

أنظمة اإلضاءة باملنازل   : اسـتخدامات عديـدة يف حياة اإلنسان اليومية و نذكر منها          
اخل و لقد استفادت    ... والشوارع، أنظمة اإلنذار ضد السرقات و احلريق، أنظمة الري          

أجهـزة التوقيت احلديثة من تكنولوجيات اإللكترونيات الرقمية لتحسني دقة التوقيت           
يا عديدة أخرى مثل إمكانية الربجمة املسبقة على مدى اليوم و األسبوع            وإضـافة مـزا   

و تعـد هـذه املزايا مع رخص السعر و قلة استهالك القدرة الكهربية من               . والشـهر 
 .املواصفات اهلامة عند اختيار و شراء أجهزة التوقيت

و تتـراوح أسعار أجهزة التوقيت من حوايل مخسون دوالر أمريكي إىل عدة              
و اجلدير بالذكر أنه ال     . ات الـدوالرات و ذلك طبقاً ملزاياها و قدراا الكهربائية         مـئ 

يـوجد منـتج حملـي من أجهزة التوقيت على الرغم من سهولة تصميمها و تصنيعها                
 .باإلمكانيات و اخلربة احمللية

و اهلـدف الرئيسي من هذا املشروع هو تطوير جهاز توقيت ذو مزايا إضافية               
 ميكن تصنيعه و تسويقه داخل اململكة بأسعار أقل بكثري من سعر مثيله             حملـية حبـيث   

و املبدأ األساسي لبناء الدائرة اإللكترونية اخلاصة جبهاز        .  املسـتورد خبـربة من اخلارج     
التوقيت املقترح تعتمد على استخدام املكثف التباديل كعنصر توقيت قابل للربجمة ويعطى     

م ١٩٩٣و قد طرحت هذه الفكرة ألول مرة عام         . جداًقـيماً متغرية على نطاق واسع       



                                                                        

 
 אא

 

٣٣

ولكـن كان هناك صعوبة يف تنفيذها نظراً للمساحة الكبرية اليت كانت تلزم لبناء دائرة               
الـتحكم ممـا جيعل اجلهاز غري منافس إذا أخذنا احلجم واستهالك القدرة الكهربية يف               

 FPGAنطقية املربجمة   و مـع استحداث تكنولوجيا مصفوفات البوابات امل       . االعتـبار 
.  أمكن إعادة التفكري يف إمكانية التصميم مرة أخرى و حتقيق األهداف املذكورة سابقاً            

وتعـد هـذه التكنولوجيات من األساليب اليت ميكن استخدامها يف الدول النامية لبدأ              
 .صناعات إلكترونية حملية ميكن أن تنافس املستورد من حيث األداء و السعر



                                                                        

 
 אא

 

٣٤

   ٢٢/٤٢٤  : אמ   

א  . توجه طريقة قرين لتعامل مع أنظمة اهلندسة الكيميائية:      א

א  حممد البشري األمني أبشر. د:   א

 :  א 
         لقـد عـرف أن خاصية نظرية عناصر احلدود هي مصدر قوة طريقة عناصر              

يف حل املعادالت اخلطية األلبسية و هذه اخلاصية قد تفشل عندما تتعامل مع             احلـدود   
إن طريقة  .  معـادالت الـرببله واهلابريبله واليت متثل معادالت االنتقال و انتشار املادة           

عناصر احلدود تعاين كما تعاين طرق التحليل العددي األخرى و اليت تعتمد على نظرية              
فات املتكونة تكون خانتها كلها معبأة باألرقام مما جتعل         عناصـر احلدود من أن املصفو     

املهـام احلسابية شاقة وكذلك هذه الطرق ال تستطيع التعامل مع املسائل ذات الطبيعة              
و حقيقة أن املسائل ذات الطبيعة غري املتجانسة هي من أهم أنواع            . غـري املتجانسـة   

 .املسائل يف اهلندسة الكيميائية
ة قرين املتميزة و اليت تعتمد على نظرية احمليط التكاملية          ظهـرت حالـياً طريق     
من خصائص هذه الطريقة أا     ). معادلة فردهومل التكاملية من الدرجة الثانية     (الفـردية   

تتغلب على الصعوبات املوجودة يف طريقة حميط العناصر القدمية وكذلك تستخدم ج            
املصفوفة العامة من هذه الطريقة     . لعقدطريقة العناصر احملدودة لتعطي أفضل نتائج عند ا       

لقد . حمـدودة الصفوف مما جينب املشاكل الناجتة من املصفوفة ذات الصفوف الكثرية           
أثبـتت هـذه الطريقة اجلديدة جناحها عندما طبقت يف بعض أنظمة اهلندسة كاهلندسة              

بعض يف هذا املشروع سوف تطبق و ختترب طريقة قرين على           . املدنـية و هندسة النفط    
 .أنظمة اهلندسة الكيميائية اخلطية و غري اخلطية، املستقرة و غري املستقرة



                                                                        

 
 אא

 

٣٥

א       ٢٣/٤٢٤  : מ

א  . ضبط األرصاد باملربعات الصغرى:      א

א  عبد اهللا الصادق علي. د.ا:   א

 :  א 
و لكن  . ألنشطة اهلندسية على الكثري من القياسات املعملية و امليدانية                حتـتوي ا  

مهمـا كانـت دقـة هذه القياسات و مهما كانت جودة األجهزة املستعملة يف هذه                
بعض هذه األخطاء   . القياسـات فإا تعاين من وجود بعض األخطاء من مصادر خمتلفة          

و الطريقة  . حيمل طبيعة عشوائية  تكـون منتظمة ميكن منذجتها رياضياً والبعض اآلخر         
. النظرية الصحيحة للتعامل مع األخطاء العشوائية هي طريقة الضبط باملربعات الصغرى          

و قـد اكتسـبت هـذه الطريقة أمهية خاصة بعد التطور اهلائل الذي حدث يف تقنية                 
احلاسـوب حـيث ظلت يف املاضي غري مستعملة كثرياً نسبة لطول و تعقيد احلسابات        

أما اآلن فتعترب من املعارف الرئيسة اليت جيب على املهندس اإلملام           . مة عند استعماهلا  الالز
و لكـن من املالحظ ضعف وجود هذا العلم يف املقررات اهلندسية يف اجلامعات              . ـا 
يقدم . ومما زاد األمر سوءاً خلو املكتبة العربية من أي كتاب يف هذا املوضوع            .  العربية

ح للقارئ العريب أساسيات هذا العلم بلغة مبسطة و شرح واف مدعم     هذا الكتاب املقتر  
بالرسـومات و األشكال والصور  والربامج احلاسوبية و التمارين الرياضية احمللولة من             

يعترب هذا الكتاب األول    . شـىت فروع اهلندسة مع التركيز على تطبيقات اهلندسة املدنية         
 .عربيةمن نوعه يكتب يف هذا املوضوع باللغة ال

الفصل األول يقدم خمتصراً يف اجلرب اخلطي       . حيـتوي الكتاب على مثانية فصول      
الفصالن الثاين و الثالث يعاجلان نظرية األخطاء . الـالزم لعملـيات ضـبط القياسات     

أما الفصل الرابع فيغطي اجلوانب املهمة من نظرية االحتماالت و اخلاصة           . وانتشـارها 
امس تتم تغطية موضوع أوزان القياسات اهلندسية وأثرها        يف الفصل اخل  . بضبط األخطاء 

الفصل السادس يتوسع يف شرح و تبيان الطرق املختلفة لنظرية ضبط           . يف النتائج النهائية  
أما الفصالن األخريان فيعاجلان موضوعي     . األخطـاء مـع الكـثري من األمثلة احمللولة        

 .بيضاويات األخطاء



                                                                        

 
 אא

 

٣٦

א       ٢٤/٤٢٤  : מ

א أعلـى نسبة حلديد التسليح السعودي املسموح ا يف         :      א
 . تقييم عوارض اخلرسانة املسلحة

א  حممد بن شاذيل احلداد. د: .  א

 :  א 
يح          اهلـدف من هذه الدراسة هو تقييم أعلى نسبة مسموح ا من حديد التسل             

سيتم اختبار ثالث جمموعات من اثنا      . السـعودي يف تصميم عوارض اخلرسانة املسلحة      
 لنسب التسليح ٠،٧٥،١،٥،٠،٣عشـر عـارض حبجـم كامل ونسب حديد تسليح         

 كل جمموعة تتكون من زوجني من العوارض تكون فيها نسبة القص اإلمسي إىل. املتوازنة
 . ١,٣ و ١) ٧ u /٧ u( القص العضوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 אא

 

٣٧

א    ٢٥/٤٢٤  : מ

א تطبيق تقنيات تكون العمليات لتصميم حمطات معاجلة       :      א
 .خملفات املياه

א  مالك إبراهيم األمحد. د:    א

 :  א
زم استمرار البحوث لدراسة           إنـه كنتيجة لندرة موارد املياه باململكة فإنه من الال         

طرق ترشيد االستهالك عن طريق استحداث طرق جديدة أو تطوير املوجود منها قصد             
يعترب تطوير نظم فعالة ملعاجلة خملفات املياه من أهم الوسائل          . التقلـيل من خملفات املياه    

األمر إال أنه رغم أن هلذه النظم مزايا واضحة فإن تطبيقها ليس ب       . لتحقـيق ذلك اهلدف   
السـهل و ذلـك راجـع أساساً لكثرة البدائل  التكنولوجيا املتوفرة لتحقيق عمليات               

يهدف هذا املشروع إىل تطبيق تقنيات تكوين العمليات من أجل صياغة نظم   . املعاجلـة 
و من املعلوم أن هذه التقنيات قد أثبتت جناحاً كبرياً يف جمال            . مثلـى ملعاجلـة املـياه     

إن اهلدف من تقنيات تكون العمليات هو إعطاء        .  يف العقود األخرية   العمليات الكيميائية 
مقاربة منهجية الستخالص نظم مثلى ملعاجلة املياه اليت تقوم يف نفس الوقت بالتقليل من              

تقوم هذه التقنيات انطالقاً من معرفة خصائص املياه اخلامة         . اهلـدر و احلفاظ على املياه     
ختيار النسق األمثل للعمليات و نوع التكنولوجيا       ومسـتويات املعاجلـة املطلـوبة با      

 .املستعملة و القيام بتصميم مبدئي للمعدات و تقييم اقتصادي للعمليات



                                                                        

 
 אא

 

٣٨

א    ٢٦/٤٢٤  : מ

א  .منذجة و تصميم أدوات قطع املعادن لعملية التفزير:      א

א  سن درويش سعيد حممد ح. د.ا:   א

 :  א
       إن الـرغبة يف احلفاظ على املواد غالية الثمن و النادرة يف الطبيعة املستخدمة يف               
تصنيع أدوات قطع املعادن تتطلب مراجعة دائمة للتقنيات املستخدمة يف تصنيع أدوات            

ع املعادن املصنعة   و قد أدت هذه الفلسفة إىل ظهور أدوات قط        . قطـع املعـادن املركبة    
باملـواد الالصـقة كبديل عن أدوات قطع املعادن امعة ميكانيكياً أو بواسطة عملية              

 .اللحام
لقـد أخـذت الوصالت امللصوقة انتباه عدد كبري من الباحثني لذا فإن حتليل               

االجهـادات واالنفعاالت هلذه الوصالت قد مت بالطرق التحليلية و الطرق العددية مثل             
ومما يزيد من صعوبة حتليل هذه الوصالت وجود مادتني أو          .   العناصر احملدودة  طـريقة 

أكثر يف الوصلة يف الوقت الذي يكون فيه مسك املادة الالصقة صغري جداً و لكن طريقة                
العناصر احملدودة تستطيع التنبؤ بسهولة باالجهادات و االنفعاالت بغض النظر عن تعقد            

 .تحميل و اخلواص املختلفة للمواد املكونة للوصلةالشكل اهلندسي أو طريقة ال
يف تطبـيقات اللصق جند أن الوصلة مزدوجة االشتمال و اليت يتم فيها لصق               

ألـواح مستوية بأشكال هندسية خمتلفة يتم جتميعها بطريقة متعامدة يف وصلة مزدوجة             
لعملية و لكن عملية التصنيع ألدوات قطع املعادن        . االشـتمال ذات مقطـع مستطيل     

التفريـز امعـة باملـواد الالصقة تكمن يف إدخال قطعة الكاربيد  يف وصلة مزدوجة               
بناًء على نتائج األحباث السابقة فإن هذا العمل يركز على          . االشـتمال ذو مقطع دائري    

. التمثـيل األمثل للوصلة مزدوجة االشتمال مع اقتراح وصلة جديدة ذات مقطع دائري            
ميم األمثل هلذه الوصلة املقترحة سيتم على تصميم أدوات قطع          بعـد التوصل إىل التص    
 .املعادن ملاكينة التفريز



                                                                        

 
 אא

 

٣٩

א    ٢٧/٤٢٤  : מ

א دراسة جتريبية للسلوك العشوائي هليدرودينامية املفاعالت      :      א
 .السائلة-الفقاعية الغازية

א  د حممد أجبار عبد احلمي. د.ا:   א

 :  א
        أنه كنتيجة لتصميمها اإلنشائي السهل و اخنفاض تكاليفها التشغيلية فإن األبراج           

و يتوزع استعماهلا على    .  الغازية تعترب من أهم املفاعالت يف الصناعة       –الفقاعية السائلة   
. ية و الدوائية و أيضاً معاجلة املياه      مـيادين خمتلفة كالصناعات الكيميائية و البتروكيميائ      

ولكنه رغم شيوع استعماهلا فإن التصميم اهلندسي هلذه املفاعالت مازال صعباً و يقتصر             
ويرجع هذا باألساس إىل تعقد اهليدرودينامية الناجتة عن حركة         . على مناذج شبه جتريبية   

 هذه املفاعالت   لقـد أظهرت عدد من األحباث احلديثة أن هيدرودينامية        . الفقاعـات 
و اجتهـت هذه األحباث إىل فهم أعمق خلصائص هذا السلوك           . عشـوائية بطبيعـتها   

العشـوائي بينما اجتهت أحباث أخرى إىل حماولة استغالل حساسية هذا السلوك قصد              
 .توجيهه إىل أنظمة أكثر إجيابية و بالتايل حتسني اهليدرودينامية والكفاءة

ريبية لفكرة جديدة دف إىل حتسني      سـتتم يف هـذا املشـروع دراسـة جت          
إن اهلدف من هذا املشروع هو دراسة هيدرودينامية        . هيدرودينامـية هـذه املفاعالت    

ستتم . املفـاعالت الفقاعـية عندما تضاف إليها كميات صغرية من جسيمات خاملة           
دراسة مدى تأثري هذه اإلضافات على السلوك العشوائي للهدرودينامية و ذلك بدراسة            

ستتم الدراسة جتريبياً عن طريق إنشاء      . سقة الفقاعات و انتقال أنظمتها اهليدرودينامية     أن
بـرج فقاعـي و حتلـيل قراءات تغريات الضغط باستخدام جمموعة من طرق التحليل               

 .الرياضية املتطورة اخلاصة باألنظمة العشوائية



                                                                        

 
 אא

 

٤٠

א    ٢٨/٤٢٤  : מ

א القـة بني الفحص البصري و قياسات الوعورة يف         الع:      א
 .تقييم حالة الرصف

א  عبد اهللا إبراهيم املنصور. د:   א

 :  א
        لقد طورت مدينة الرياض من خالل مشروع حبثي ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم      

لقد مت  . يانة نظام إلدارة صيانة شبكة الطرق     و التقنـية واإلدارة العامـة للتشغيل و الص        
. تطويـر هذا النظام ملواجهة حتديات صيانة الشبكة و احملافظة على استثمارات إنشائها            

يستخدم نظام إدارة الرصف يف مدينة الرياض املسح البصري و قياس الوعورة و الكفاءة              
 املسح البصري حتديد    يتضمن. اإلنشائية و كذلك مقاومة االنزالق لتقييم حالة الرصف       

يتم متثيل املسح البصري من خالل معامل       .  نوع و شدة و كمية العيوب على الرصف       
 و حتسب قيمته باستخدام بيانات العيوب اليت يتم مجعها لكل           )UDI(العيوب احلضري   

و يتطلب مجع البيانات الكثري من الوقت و اجلهد والتكلفة املادية إال أنه يقدم              . قطـاع 
 .قيق ألنواع العيوب و حالة الرصفتقييم د

تسـتخدم قياسات الوعورة لتحديد حالة الرصف باستخدام معامل الوعورة           
يتم إجياد معامل الوعورة لكافة قطاعات الشبكة يف مدة قصرية و جهد            .  )IRI(العاملي  

 .و تكلفة أقل بكثري مقارنة باملسح البصري
قة بني قيم معامل املسح البصري      يهدف هذا املشروع دراسة إمكانية إجياد عال       

و معامل الوعورة لشبكة شوارع مدينة الرياض من خالل مناذج إحصائية مع األخذ يف              
االعتـبار العـوامل األخرى اليت قد تؤثر على هذه العالقة مثل احلجم املروري و عمر                

  سوف يؤدي إىل االستغناء     IRI وقيم   UIDإن إمكانية إجياد عالقة بني قيم       . الرصـف 
عـن املسح البصري على مستوى الشبكة مما يؤدي إىل توفري الكثري من الوقت و املال                

 .والتركيز لتحديد االحتياجات السنوية للصيانة و وضع األولويات



                                                                        

 
 אא

 

٤١

א    ٢٩/٤٢٤  : מ

א  .احلسابات اآللية يف موازنات املادة واحلرارة:      א

א  كامل حممد احلسن وقيع اهللا. د.ا:   א

 :  א
       هـذا املشروع يشمل تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع استخدام احلاسوب            

تعترب موازنات املادة و احلرارة من العلوم األساسية يف         . يف مـوازنات املـادة و احلرارة      
و كما هو . لصناعات الكيميائية بوجه خاصجمـاالت العمليات الصناعية بوجه عام و ا     

معـروف فإن موازنات املادة و احلرارة تشكل األساس الذي تبىن عليه عمليات تصميم              
 .املعدات و العمليات الصناعية و دراسات الضبط األتوماتيكي و دراسات األمثلة

سيشتمل الكتاب على عدة أبواب تبدأ بتعريف املتغريات و تصنيفها و تعريف             
رجـة احلـرية للعملـيات الكيميائية الصناعية املتعددة املراحل و التشكيالت املتاحة             د

 .املستقلة ألعداد املوازنات
تشـمل أبواب الكتاب موازنات املادة و احلرارة بدون تفاعل كيميائي و يف              

كما سيتطرق الكتاب للحاالت    . حالة وجود تفاعالت كيميائية للمخططات الصناعية     
 .اعالت كيميائية جمهولةاليت فيها تف
  وFORTRAN 90سيشـمل الكتاب استخـدام حـزم احلاسـوب   

EZ-SOLVE  و MATH CAD و POLY MATH و MATLAB .
سيشـمل الكتاب أيضاً املوضوع اهلام اخلاص باستخدام احلاسوب يف حماكاة العمليات            

 SUPER PROالصـناعية الكيميائـية و يف هذا اال ستستخدم احلزم احلاسوبية   
DESIGNER    و CHEMCAD        سيشـمل الكتاب باإلضافة للتحليل النظري  

 .أمثلة تطبيقية عديدة تغطي خمتلف احلاالت و كذلك متارين متنوعة عند اية كل باب



                                                                        

 
 אא

 

٤٢

א    ٣٠/٤٢٤  : מ

א : تألـيف كتاب تعليمي باللغة اإلجنليزية حتت عنوان         :      א
 .دسة القوى الكهربائيةأساسيات هن

א  عبد الرمحن علي العريين. د.ا:   א

 :  א
خطوط النقل،  :        حتـتوي أنظمـة القـوى الكهـربائية على عدة مكونات مثل           

و لذا فإن املفاهيم املتعمقة هلذه لألجزاء       . اخل... الكابالت، العوازل، القواطع، احملوالت     
ساسـية و كيفـية التفاعل فيما بينهما ضرورية للتصميم األمثل و كذلك للتركيب              األ

جيب على املهندس الكهربائي الفهم الكامل للمكونات األساسية        . واالختبار و الصيانة  
والـتعامل مع هذه املشاكل اليت حتدث يف شبكة القوى الكهربائية و لذا جيب تدريب               

يف الوقت احلاضر   .  املعلومات األساسية يف هذا العلم     وجتهيز املهندسني اجلدد بإعطائهم   
يـوجد قله من الكتب التعليمية اليت تم يف هذا املوضوع بالرغم من التطور الكبري يف                

الكتب املتوفرة ال تغطي بصفة منظمة املواضيع       . هـذا العلـم يف الثالث العقود املاضية       
 لطلبة الدول الصناعية وال     اخلاصـة ذا املوضوع و كذلك هذه الكتب ألفت خصيصاً         

تـتالءم مـع متطلبات املهندسني يف الدول النامية مثل اململكة العربية السعودية و دول               
وهلـذا يوجد هناك حاجة كبرية لكتاب يغطي األساسيات يف هندسة القوى            . اخللـيج 

 سيشتمل هذا الكتاب على املواضيع النظرية و األمثلة و املسائل         . بطريقة بسيطة واضحة  
باإلضافة فإن من املتوقع أن يستخدم هذا الكتاب        . املطلوبة لطالب جامعة امللك سعود    

و ميكن  . لطـالب الدراسـات اجلامعـية يف مـنطقة اخلليج و بعض املناطق األخرى             
للمهندسـني العاملني يف شركات الكهرباء والشركات املصنعة استخدام هذا الكتاب           

 . الكهربائيةكمرجع هلذا الفرع الرئيسي من اهلندسة



                                                                        

 
 אא

 

٤٣

א    ٣١/٤٢٤  : מ

א حتليل مستقبل ربط مناطق اململكة بشبكات كهربائية       :      א
 .وطنية موحدة

א  عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا:   א

 :  א
ملطرد لقطاع الكهرباء يف اململكة            إن املتتـبع  املشـاهد للتطور الشامل و النمو ا          

العربية السعودية ليذهل من املستوى الراقي الذي وصلت إليه األنظمة الكهربائية سواًء            
مـن ناحية التقنية املتقدمة يف اإلعداد و التجهيز أو من ناحية النمو و التوسع يف التوليد                 

طى قطاع الكهرباء يف    والشبكات و زيادة األمحال الكهربائية و استهالك الطاقة لقد خ         
 بفضـل اهللا مث بفضل الدعم املتواصل و السخي من حكومة خادم احلرمني             –اململكـة   
 خطوات واسعة حنو التطور و الرقي بدأت أوالً بصهر و توحيد الشركات             –الشريفني  

املعـزولة و املسـتقلة يف املناطق إىل ما كان يعرف قريباً بالشركات السعودية املوحدة               
يف كل منطقة، مث تال ذلك توحيد تلك الشركات إىل ما يعرف اآلن بالشركة              للكهرباء  

السـعودية للكهرباء حيث يفترض أن تقدم هذه الشركة خدمات أكثر اعتمادية و أقل              
تكلفة، و لقد مت ربط املنطقتني الشرقية و الوسطى خبط نقٍل عمالق ذي جهد فائق كما          

بني القصيم و املدينة املنورة متهيداً لربط       أن هـناك مشروع ربط بني القصيم و حائل و           
كافـة مـناطق اململكـة يف املستقبل بشبكة وطنية موحدة على غرار الدول املتقدمة               
والصناعية تنقل الطاقة الكهربائية بني منطقة و أخرى و بني نظام كهربائي و آخر حيث               

خرباء و خمططي   و يف عرف    . جيود أداء تلك األنظمة وتتحسن خدماا و تقل تكاليفها        
أنظمة القوى الكهربائية أنه ليس من اجلدوى اقتصادياً و فنياً زيادة القدرات الكهربائية             
للمحطات الكهربائية و هي معزولة ومتباعدة، و لكن بعد أن تكتمل هذه األنظمة فإن              
اخلطوة التالية و الطبيعية هي ربط هذه األنظمة بعضها ببعض عرب شبكات نقل موحدة              

ملا فيه من مزايا و فوائد يف خفض تكاليف اإلنشاء و توفري االحتياطي و الوقود،               و ذلك   



                                                                        

 
 אא

 

٤٤

و يف الوقت ذاته زيادة متانة املنظومة الكهربائية و قدرا على جماة األمحال الكهربائية              
 :ونلخصها فيما يلي.  احلاضرة و املستقبلية

االحتياطي املتاح و حبيث    عند ربط األنظمة الكهربائية املعزولة فمن املمكن تقاسم          )١
حيـتفظ كل نظام مبستوى أقل من االحتياطي لديه قبل الربط األمر الذي سيؤدي إىل               

 ).التكاليف املتغرية(و تكاليف التشغيل ) التكاليف الثابتة(خفض تكاليف اإلنشاء 
عـند الظـروف الطارئة و القسرية كاألعطال و االنقطاعات الكهربائية املتعددة             )٢

ولدات من اخلدمة يف آن واحد مما قد يسبب عجزاً يف سعة القدرة             وخـروج عـدة م    
اة األمحال احلاضرة ورمبا إىل ايار تام للنظام الكهربائي ككل فإن الربط الكهربائي 
املـتني بني األنظمة يشكل يف هذه األحوال حداً مانعاً و ضماناً مستمراً لعدم حدوث               

 .الستقرارية و االتزان لألنظمة الكهربائيةذلك بل و يساعد على استعادة حالة ا
 يتيح الربط بني األنظمة تبادل الطاقة الكهربائية بشكل أنسب اقتصادياً كما ميكن      )٣

تـبادل الطاقـة الوقيت و االستفادة من التباين الزمين للطلب على الطاقة و ذا تزداد                
ية متمثالً ذلك يف بناء     درجـة التعاون وتقاسم اإلمكانات املتاحة بني األنظمة الكهربائ        
 .حمطات أكرب و ذات مردود اقتصادية أعلى و اعتمادية أفضل

مـن طبـيعة األمحال الكهربائية املختلفة أا ال تبلغ قيمها الذروة يف آن واحد،                )٤
فإن احلمل الذروي ألمحال    ) األمحال القصوى (ونتـيجة هلذا التباين يف ذرى األمحال        

 جمموع األمحال الذروية لكل نظام على حدة مما يؤدي          األنظمة املرتبطة يكون أقل من    
 .بالطبع إىل خفض و توفري يف احتياطي القدرة اإلمجالية لألنظمة

          و بعـد هـذا االسـتعراض املوجز ألهم مزايا و فوائد الربط الكهربائي من               
كهربائي بني  الناحيـتني االقتصادية و الفنية فإن الباحثون يأملون القيام بدراسة الربط ال           

مـناطق اململكـة نظـراً ملا ستوفره مثل تلك الدراسة من تكاليف رأمسالية و تشغيلية                
لألنظمـة الكهربائية من جهة و حتسن مستويات أدائها من جهة أخرى، خباصة بعد أن               
اكـتملت البنية األساسية لألنظمة الكهربائية يف مملكتنا الغالية و أصبحت اخلطوة التالية             

 . جدياً يف ربطها عرب شبكات وطنية موحدةهي التفكري



                                                                        

 
 אא

 

٤٥

א    ٣٢/٤٢٤  : מ

א  .إعداد معمل حماكاة لعمليات التحكم:      א

א  عماد الدين مصطفى كمال علي. د:   א

 :  א
يستخدم يف  . اة احلاسوبية        يهـدف هـذا البحث إىل تطوير خمترب سلس للمحاك         

تدريب الطالب على استيعاب مفهوم منذجة و حتليل النظم الديناميكية و حتليل و تنغيم              
دوائـر الـتحكم اآليل و ترسيخ مفاهيم عمليات التحكم الصناعية عن طريق التطبيق              

يشـمل هذا املخترب عدد من مناذج التحكم ذات العالقة بتطبيقات اهلندسة            . الـيدوي 
ائـية مـثل أبراج التقطري و املفاعالت الكيميائية و املبادالت احلرارية و عمليات            الكيمي

يعتمد تكوين هذا املخترب على الربنامج      . التـبخري و حمطـات حتلية مياه البحر و غريها         
 و على صندوق األدوات التابع له املعروف ب         )MATLAB(احلاسويب املعروف ب    

)SIMULINK( .   يتميز الربنامجSIMULINK      بسهولة االستخدام حيث يعتمد 
سيساهم هذا  . على التعامل مع التمثيل الرمسي اإليضاحي و على التأشري و النقر بالفأرة           

املختـرب على تعلم أساسيات عمليات التحكم عن طريق التجربة الذاتية حيث يتمكن             
لى شاشة  الطالب من إجراء التغريات الالزمة على املعامالت و دراسة تأثريها مباشرة ع           

و من املتوقع تطوير املخترب ليشمل على أدوات لدراسة نظم االستنباط           . احلاسـب اآليل  
الديناميكي للعمليات الصناعية واليت ميكن استخدامها لتدريب طالب الدراسات العليا و 

 .املهندسني املتخصصني



                                                                        

 
 אא

 

٤٦

א    ٣٣/٤٢٤:      מ

א املفاعالت : "ب باللغـة العربية بعنوان      تألـيف كـتا   :      א
 ".النووية

א  حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د:    א

 :   א
 :على الفصول التالية" املفاعالت النووية"       من املتوقع إن يشتمل هذا الكتاب 

 .مقدمة يف اهلندسة النووية -١
 التفاعالت النووية  -٢
 . النيوترونات مع املادةتفاعالت -٣
 .انتشار و دئة النيوترونات مع املادة -٤
 .مبادئ حتليل املفاعل النووي -٥
 .احلركة و التحكم يف املفاعل النووي -٦
 .سالمة املفاعالت النووية و محايتها -٧
 .نظام إنتاج الوقود النووي -٨
 .أنواع املفاعالت النووية اإلنشطارية -٩
 . نظرية مفاعل اإلندماج النووي -١٠

 
 

 
 
 

 



                                                                        

 
 אא

 

٤٧

א    ١/٤٢٥   : מ

א رفع كفاءة العوارض اخلرسانية املسلحة بواسطة استخدام       :    א
 . تقنية زراعة القضبان احلديدية أو البوليمريية

א  طارق محود املسلم. د:     א
  :    א

بان احلديدية أو البوليمريية املقواة باأللياف الزجاجية أحد               تعتـرب تقنية زراعة القض    
حيث تعترب  . احللـول اجليدة لرفع كفاءة العوارض اخلرسانية يف مقاومتها للثين و القص           

هذه التقنية أحد احللول العملية، حيث متيز بسهولة تنفيذها بالذات يف املقاطع اخلرسانية             
 تعترب تقنية زراعة القضبان احلديدية أو البوليمريية        باإلضافة إىل ذلك  .  القريبة من بعضها  

من التقنيات اليت ال حتتاج إىل جمهود كبري لتجهيز سطح اخلرسانة املراد غرسها فيه، كما               
 .هو احلال يف حالة التدعيم بواسطة لصق الصفائح البوليمريية خارجياً

 كفاءة طريقة   يعتـرب الغرض الرئيسي من هذه الدراسة املعملية هو معرفة مدى           
تشمل هذه الدراسة   . زراعـة القضبان احلديدية لرفع قوة حتمل العوارض اخلرسانية للثين         

عارضة خرسانية ختتلف فيها نسبة التسليح و أيضاً        ١٦ جمموعات مكونة من     ٨جتهيـز   
وجود جمرى واحد أو اثنني لغرس لقضبان احلديدية أو البوليمريية الحقاً و تثبيتها بواسطة      

بعد ذلك سوف يتم اختبار مجيع      .  مناسب من املواد الالصقة املوجودة حملياً      نوع خاص 
العـوارض اخلرسـانية املدعمـة و تسـجيل مجيع البيانات الضرورية مثل اإلزاحات              
واالنفعـاالت و معرفة شكل االيار يف كل حالة حىت يتم بعد ذلك احلكم على مدى                

 . كفاءة التقنية املستخدمة يف هذا البحث



                                                                        

 
 אא

 

٤٨

א    ٢/٤٢٥     : מ

א  .منذجة التفاعالت الكيميائية الثالثية األطوار احملفزة:      א

א  حممد ناجي بن عيسى. د:   א

 :  א
تعـتمد كثري من الصناعات الكيميائية و البتروكيميائية على تفاعالت معقدة            
و من أهم األمثلة    . ومـتعددة األطـوار تتم داخل أنواع خمتلفة من املفاعالت         وحمفـزة   

إن منذجة و حتليل و التحكم يف هذه املفاعالت يتطلب          . عملـيات اهلدرجنة واألكسدة   
إن العمليات املتعددة العناصر و املعقدة من       . توفـر منـوذج دقـيق للتفاعالت احلاصلة       

 األطوار الثالثة جتعل استخالص معادالت التفاعل       امتصاص و انتقال املادة اليت حتدث بني      
إن النماذج املوجودة يف املراجع تعتمد يف معظمها على عالقات أسية،           . عملـية صـعبة   

 .  ورغم سهولة هذه النماذج فإا ليست جمدية يف الغالب
إن اهلـدف من هذا املشروع هو دراسة منذجة دقيقة للفاعالت احملفزة الثالثية              

اليت تعتمد على عملييت    ) Langmuir-Hinshelwood(ستعمال نظرية   الطـور با  
إن النموذج الرياضي املستخلص سيتم     .  االمتصاص و عكسه ملختلف العناصر املتفاعلة     

مقارنـته بالنـتائج التجريبية ألنواع متعددة للمفاعالت و ذلك عن طريق برامج أمثلية              
د تضبيط املعامالت و مقارنة نتائج      معـتمدة سيتم بعد ذلك القيام مبحاكاة رياضية قص        

 .النموذج بنتائج التجريبية املوجودة يف املراجع
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א    ٣/٤٢٥    : מ

א حساب اجلهود الزائدة الناجتة عن ظاهرة الرنني احلديدي        :    א
 .يف نظم القوى الكهربائية باستخدام احلاسب اآليل

א  أمحد سيد أمحد عبد اهللا . د. ا:  א

 :  א
من املشاكل اخلطرية اليت قد تتعرض هلا الشبكات الكهربائية يف هذه األيام هو              

إمكانـية حـدوث ظاهرة الرنني احلديدي ا و اليت قد تسبب ارتفاع كبري يف اجلهود                
عة قد يؤدي إىل تلف احملوالت      و حدوث مثل هذه اجلهود الكهربائية املرتف      . الكهـربائية 

. الكهربائية و أجهزة احلماية من الصواعق و القواطع األوتوماتيكية يف الشبكة الكهربائية           
و هـذه الظاهرة حتدث بسبب وجود رنني بني املكثفات الناجتة من خطوط نقل القوى               

فاعلة احلثية  و بني امل  )  سواء اخلطوط اهلوائية الطويلة أو الكابالت األرضية      (الكهـربائية   
و هذا البحث يهدف إىل استخدام بعض برامج        . الالخطـية للمحـوالت الكهـربائية     

احلاسـب اآليل يف حساب قيمة الزيادة يف اجلهود الناجتة عن ظاهرة الرنني احلديدي يف               
و سوف يتم   . خـط نقـل قوى كهربائي متصل مبحول كهربائي يغذي محالً كهربائياً           

ت و البارامترات املختلفة خلط نقل القوى الكهربائية على قيمة          دراسة تأثري أنواع احملوال   
و ميكن تلخيص بنود الدراسة يف      . اجلهود املرتفعة و الناجتة بسبب حدوث هذه الظاهرة       

 :اآليت
 حساب قيمة اجلهود الزائدة و الناجتة بسبب ظاهرة الرنني احلديدي يف احملوالت ثالثية              -

 .األوجه
 .ى قيمة اجلهود الزائدة تأثري نوع احملول عل-
 . تأثري بارامترات خط نقل القوى الكهربائية على قيمة اجلهود الزائدة-
 . أثري بارامترات حمول القوى الكهربائية على قيمة اجلهود الزائدة-
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٥٠

א    ٤/٤٢٥     : מ

א لث من  هوائـيات انتقائـية التردد لتطبيقات اجليل الثا       :      א
 .اجلوال

א  عبد الفتاح أمحد شتا. د:    א

 :   א
إن احملدوديـة الفيـزيائية اليت تفرضها العالقة بني مقدر الكسب و سعة نطاق               

التردد يف تصميم اهلوائيات صغرية احلجم جتعل تصنيع هوائيات صغرية ذات فاعلية عالية             
 .أمراً صعباً
حد أهم الطرق لتفادي ذلك هو تصميم هوائيات صغرية ذات فاعلية كبرية            و أ  

هلا نطاق تردد ضيق ميكن ضبطه و حتريكه ضمن نطاق ترددي واسع، و ستؤدي الفاعلية             
العالـية هلذه اهلوائيات إىل زيادة الطاقة املشعة منها و بالتايل إىل إمكانية تبادل معلومات               

يلة يف املعلومات املتبادلة مما يتيح استخدام هذه التقنية         رقمية ذات نطاق واسع بأخطاء قل     
يف اجلـيل الـثالث و األجيال املستقبلية ألنظمة االتصاالت النقالة، كما سيتيح انتقائية              
التردد يف هذه اهلوائيات إىل تقليل تأثري مالمسة األجسام و قرا من اهلوائيات على تغري               

ار طاقة البث من اهلوائيات كما هو حاصل يف         مواصـفات اهلوائيات املستخدمة و مقد     
 .اهلوائيات املستخدمة حالياً

هـذه اهلوائيات ستحتوي على مكونات أشباه موصالت مثل صمامات ثنائية            
مـن نوع فاركتور و ذلك لضبط احلجم الكهربائي ديناميكياً و بالتايل ضبط             ) دايـود (

مة املقاومة و الفاعلية    التـردد املسـتخدم ضـمن نطاق ترددي واسع مع ضمان موائ           
الكهـربائية للهوائي، و سيتم حتليل هذا اهلوائي و مكوناته اإللكترونية باستخدام نظرية             
خطوط النقل الكهرومغناطيسية و مناذج مكافئة للدوائر الكهربائية اإللكترونية، سيكون          
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٥١

تردد دور دائـرة الـتغذية للمكونات اإللكترونية هو تغيري خصائص اهلوائي و بالذات              
الـرنني هلـذا اهلوائي، و سيتم دراسة هذا التأثري ضمن عملية حتليل وتصميم اهلوائي مع          

هلذا اهلوائي مع دائرته اإللكترونية، كما سيتم حتليل هذا         ) حتسني(إمكانية استخدام أمثلة    
اهلوائـي و مكـوناته و دائـرة الـتغذية باستخدام حزم برامج خاصة لتصميم دوائر                

وائـيات، وبعد ذلك سيتم إعداد منوذج هلذا اهلوائي وتصنيعه وقياس           امليكـروويف واهل  
 .خواصه عملياً
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٥٢

א    ٥/٤٢٥      : מ

א تصميم و تطبيق مولدات الدوال املتعددة الدقيقة املعتمد        :     א
 .على مصفوفات املخرج ذي احلقل القابل للربجمة

א  شجاع أمحد عباسي. د.ا :    א

  :  א

 هلا  (ASIC)إىل زمـن غري بعيد كانت التصميمات للدوائر املتكاملة إيسك            
و مع التقدم يف    . أمهـية مل يسـبق هلا مثيل، بسبب تطبيقاا املختلفة يف كل جمال تقريباً             

تصميم الدوائر   أصبح   )FPGA(التعـرف علـى مميـزات الربجمة املتعلقة باملصفوفات          
هذه املرونة غري متوفرة على اإلطالق يف أي منتج معني          . أكثر مرونة ) ASIC(املتكاملة  

 أثره يف جمال    )FPGA(و قد أحدث التطور احلديث باستخدام       . لـه استخدام خاص   
، وقد أحدثت التطبيقات    )VLSI(تصـنيع و تصميم الدوائر ذات التكامل العايل جداً          

ويف احملاكاة  .   ثورة يف التطبيقات احلاسوبية و املنطق الرقمي        )FPGA(باستخدام تقنية     
 أعطت نتائج أفضل من الربامج العادية يف احملاكاة وخاصة        )FPGA(على نظم و قواعد     

(أصبحت احلاسوبات املعتمدة على نظام      . يف إيضـاح السـعة و سرعة تنفيذ احملاكاة        
FPGA (        األنظمة املتعددة النمط اليت     و يف . أسـرع أداًء يف العديـد مـن التطبيقات 
 كقاعدة عامة للتصميم يكون هناك وفرة يف املكونات اإللكترونية          )FPGA(تستخدم  

ـ        . و يصـاحب ذلك حتسن يف األداء       (و نظراً لذلك األداء املتميز و اخلصائص الفردية ل
FPGA(               فقـد تطور استخدامها من جمرد منطق عادي بسيط إىل قاعدة ضخمة من  
 .مجنظم الربا
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٥٣

 سوف تستخدم يف    )FPGA(إن اإلمكانيات اليت تتوفر يف النظم اليت تستخدم          
تصـميم قطـع إلكترونية ذات مواصفات خاصة الستخدامها يف العديد من التطبيقات             
اإللكترونية و االتصاالت وسوف يكون اهتمام خاص يف تصميم و تنفيذ املكونات اليت             

و باالستعانة  .  اخل..ور، سعة املوجة، شكلها،     التردد، الط : هلـا أداء خاص و دقيق مثل        
بالوسائل املتقدمة للتصميمات سيكون اهلدف استخدام العديد من التقنيات و األدوات           

. املتوفـرة، و سـوف توضح الدراسة املقارنات املختلفة مع توضيح املتطلبات اخلاصة            
 .لدقيقةوسوف تستخدم الدوال املتعامدة لتوضيح و حتقيق الدوال اخلصائص ا
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א    ٦/٤٢٥     : מ

א سـلوك جممـوعة اخلوازيق يف التربة املتماسكة حتت         :      א
 .معدالت حتميل خمتلفة

א  عبد اهللا إبراهيم املهيدب . د: .    א

 :   א
ك جمموعة اخلوازيق عند حتميلها     غالباً ما تستخدم اخلوازيق كمجموعة، و سلو       

خيتلف عن سلوك اخلوازيق املنفردة و ذلك بسبب التفاعل احلادث بني اخلازوق و الذي              
و عند مراجعة الدراسات و األحباث املنشورة حول تأثري    . جبانـبه يف جممـوعة اخلوازيق     

ها قليلة  معـدل التحمـيل على قوة حتمل اخلوازيق املنفردة و جمموعة اخلوازيق فإننا جند             
و تبني هذه الدراسات القليلة بأن معدل التحميل له تأثري على قوة حتمل اخلوازيق              . جداً

كما توضح الدراسات احلديثة بأن قوة حتمل       . املنفـردة يف التربة الطينية و التربة الرملية       
ولذلك فإنه من املستحسن    .  جممـوعة اخلوازيـق تتأثر مبعدل التحميل يف التربة الرملية         

 .ملفيد دراسة تأثري معدل التحميل على قوة حتمل جمموعة اخلوازيق يف التربة الطينيةوا
و يف هـذا البحث ستتم دراسة سلوك جمموعة اخلوازيق يف التربة الطينية حتت               

و سيتم حتميل مناذج خمتلفة يف عددها و املسافة بينها من           .  معدالت خمتلفة من التحميل   
اد كفاءة جمموعة اخلوازيق و احلصول على العالقة بني         وسيتم إجي .  جممـوعة اخلوازيـق   

كما . كفاءة جمموعة اخلوازيق و عدد اخلوازيق يف اموعة و كذلك املسافة بني اخلوازيق  
ستتم مقارنة تأثري معدل التحميل على اخلوازيق اليت يتم حتميلها بالضغط باخلوازيق اليت             

 .يتم شدها
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א    ٧/٤٢٥     : מ

א هوائـي جديـد متعدد النطاق لالستخدام يف أنظمة         :      א
GSM/DCS/GPS. 

א  جميد عبد الرمحن الكنهل . د:     א

 :    א
شـهدت االتصـاالت الالسـلكية النقالة قفزات هائلة يف السنوات األخرية             

 هذه اخلدمات صغرية احلجم كما أا تتجه إىل أن          وأصـبحت األجهـزة املستخدمة يف     
وملوائمة تصغري حجم هذه األجهزة ال بد أن تصغر حجم          .  تكـون أصـغر حجمـاً     

اهلوائـيات املسـتخدمة يف هذه األجهزة باإلضافة إىل حتسني مستوى أدائها للتعامل مع              
ملستوية مثل اهلوائيات   إن اهلوائيات ا  .  اخلدمات اجلديدة اليت توفرها هذه األجهزة النقالة      

و اهلوائيات املطبوعة ستكون هي اهلوائيات شائعة االستعمال        )  الرقعية(الشريطية الدقيقة   
يف هـذه األجهـزة و ذلـك ملا تتمتع به من صفات صغر احلجم ومواءمتها الكهربائية                

ة و يف السنوات األخري   . والتصـنيعية للدوائـر اإللكترونية يف أجهزة االتصاالت النقالة        
م ازدهرت البحوث لتصميم هوائيات مطبوعة و شريطية دقيقة         ٢٠٠٠خاصـة بعد سنة     

ميكـنها العمـل يف ترددات خمتلفة و ذات عرض نطاق ترددي مناسب لألنظمة العاملية               
سيتناول هذا البحث دراسة    .  UMTS,GSM,PCSلالتصـاالت الـنقالة مـثل       

اق ترددي ثالثي مناسب    وتصـميم هوائي شريطي دقيق متكامل وصغري احلجم ذو نط         
 كما أن منوذجاً هلذا اهلوائي      GSM/DCS/GPSألنظمة االتصاالت و املالحة النقالة      

 .سيتم إعداده فعلياً مث قياس أدائه الكهربائي واإلشعاعي ضمن هذه النطاقات
سيشـتمل البحث دراسة حتليلية هلذا اهلوائي باستخدام مناذج املكونات للدوائر            

 الـنقل الكهرومغناطيسي و ذلك لتقدير أداء و حجم اهلوائي           الكهـربائية وخطـوط   
كمـا سيتم دراسة خواص اهلوائي و أمثلته باستخدام برامج رقمية لدوائر            . املطلـوب 

و بعد ذلك سيتم تصميم النموذج األنسب هلذا اهلوائي و تصنيعه فعلياً مث             . املايكـرويف 
ئيات ضمن النطاقات الترددية    قـياس أدائـه و إعتماديـته يف معمل املايكرويف واهلوا          

 .املطلوبة
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א    ٨/٤٢٥     : מ

א  .التنبؤ حبركة نقل الصور باستخدام الشبكات العصبية:       א

א  عبد احملسن عبد الرمحن اهلريش. د:    א

 :   א
 أهم طرق النمذجة لتعظيم االستخدام واحملافظة       يعد توقع حركة نقل الصور من      

يهدف هذا البحث لدراسة عدد من بنيات       . علـى نوعـية وجـودة شبكة االتصاالت       
. الشبكات العصبية االصطناعية لتصميم نظام ذكي لتوقع حركة نقل الصور الديناميكية          

ية املتداولة  و من خالل هذا املشروع سيتم تقييم أداء هذه الشبكات مقارنة بالطرق اخلط            
 .و تطبيقها على أفالم فيديو حقيقية
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א    ٩/٤٢٥     : מ

א مبادئ املساحة املهنية : "تأليف كتاب باللغة العربية بعنوان    : א
 ".و القانونية

א  عصمت حممد احلسن.د.ا:    א

 :   א
ثروة العقارية أمهية متزايدة يف اقتصاديات األفراد و الدول، و تثبيت           تكتسب ال  

ملكـية العقار قانونياً خيول أصحابه ائتماناً ميكن مبقتضاه اقتراض األموال النقدية بضمان             
العقاري لتنظيم  ) السجل(ولذلك وضعت الدول نظم الشهر      .  مـا ميلكـون من عقار     

 هذه العملية إىل أعمال مسح عقاري يكافئ يف         امللكـية العقارية بشكل دقيق، و حتتاج      
. دقـته تـزايد غالء األراضي و العقار بصفة عامة، وإىل إجراءات قانونية لتثبيت امللكية              

والبد ملهندس املساحة من اإلملام بأساسيات مهنة املساحة والدور املطلوب منه يف إكمال             
دوده ومساحته إضافة على    عملـية املسـح العقاري اليت تشمل حتديد موقع العقار و ح           
و ختلو املكتبة العربية من     . التعـرف على املبادئ القانونية املطلوبة إلكمال متليك العقار        

و عليه فإن البحث عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية          . كـتاب يفصـل هذه املبادئ     
يغطـي هذه اجلوانب، و نرجو أن يكون مفيداً لطالب هندسة املساحة الذي يدرسون              

قرر مبادئ املساحة القانونية و املهنية يف مرحلة البكالوريوس و ملهندسي املساحة الذين             م
. يـزاولون املهـنة ويعملون يف جمال مساحة امللكيات و تسجيالت العقار بصفة خاصة             

حتـتوي فصـول الكـتاب بصورة جمملة على التعريف مبهنة هندسة املساحة و شروط               
مث التعريف باحلقوق و امللكيات و تطورها التارخيي،        واحتـياجات ممارسة املهنة، و من       

والتعـريف بـنظم الشـهر العقاري املعتمدة يف كثري من الدول و منها اململكة العربية                
السـعودية و بعـض الـدول العـربية و األجنبية، و أخرياً التقنيات املساحية املطلوبة                

ب مساحات العقار   واملسـتخدمة يف أعمـال الشهر العقاري من مسح للعقار و حسا           
 .وتقسيمه



                                                                        

 
 אא

 

٥٨

א    ١٠/٤٢٥     : מ

א نظـام آيل ملـراقبة وإدارة العربات املتحركة باستخدام نظم               : א
االتصاالت ونظام حتديد املواقع العاملي باألقمار االصطناعية       

 .ونظم املعلومات اجلغرافية

א   حممد القرين عبد اهللا. د:   א

 :  א
.  لقد أسهمت التقنية اليوم يف تغيري فلسفة و مفاهيم اإلدارة التقليدية يف قطاعات عدة              

فالتقنيات احلديثة املتقدمة، مثل نظم االتصاالت و األقمار االصطناعية أسفرت عن حتسني كبري             
اقتصادياً للقطاع اخلاص، و احلكومي،     ومسـتقبل واعـد يف طـريقة اإلدارة و أضافت بعداً            

و تعتـرب نظم مراقبة و إدارة العربات املتحركة أحد املواضيع العلمية و البحثية              . والعسـكري 
و تلقى إدارة   . التطبيقـية اجلديدة، و اليت تلتقي و تتكامل فيها عدد من احلقول العلمية املتقدمة             

و هناك سببان رئيسيان    . دى عدد من القطاعات   اهتماماً كبرياً ل  ) السيارات(الظواهر املتحركة   
 :لالهتمام مبثل هذه اإلدارة

املـردود االقتصادي الذي يعود من هذه اإلدارة على القطاعات اليت            -١
 .تتعامل مع عدد كبري من العربات املتحركة

واملردود األمين اهلام و السالمة املتوقعة و اليت تعود على ذوي العالقة             -٢
 .ملالكني، و الشحن، و العرباتمن املستخدمني، و ا

، )GPS(        فسيتم يف هذا البحث تكامل نظام حتديد املواقع العاملي باألقمار االصطناعية            
، و منتجات املعلومات املكانية من األقمار االصطناعية، و         )GIS(ونظـام املعلومات اجلغرايف     

 –ربات املتحركة آلياً و غري آلياً       وسـائل االتصـاالت احلديثة إلنتاج نظام ملراقبة و إدارة الع          
 .حسب رغبة املستخدم

يـتوقع أن يلقى هذا النظام استخدامات يف جماالت إدارة و تطبيقات سيارات قطاع               
األمن، وطوارئ املستشفيات، و سيارات األجرة و النقل اجلماعي، و سيارات شحن البضائع             

 مع أعداد كبري من السيارات و الطواقم        و غريهـا من القطاعات األمنية و اخلدمية اليت تتعامل         
 .املتحركة يف املواقع املختلفة



                                                                        

 
 אא

٥٩

 
א  −٤ א  א

 
/١٤٢٤ بلـغ عـدد مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اجلامعي              

)  ورخالل نفس العام املذك   ( هـ ، مائة و واحد و عشرون مشروعاً، انتهى منها           ١٤٢٥
 : و  فيما يلي توزيع املشاريع املسجلة يف املركز تبعا لسنة التسجيل٠أربعون مشروعاً

 
 الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        

  ٢   هـ١٤١٨مشاريع حبوث مسجلة من عام  -١
  ٤   هـ١٤١٩مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٢
 ٥   هـ١٤٢٠مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٣
 ١٢   هـ١٤٢١شاريع حبوث مسجلة من عام م -٤
 ٢١   هـ١٤٢٢مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٥
 ٣٤   هـ١٤٢٣مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٦
 مشاريع حبوث جديدة مت إقرارها خالل العامني -٧

 ٤٣                          هـ١٤٢٥-١٤٢٤       
   ١٢١                         اموع   

   
 . التايل بعض املعلومات عن هذه املشاريع البحثية  ويوضح اجلدول

 بعـض املشاريع البحثية مت متويلها من برنامج الشركة السعودية           :مالحظـة   
 . لتشجيع البحث العلمي يف ااالت الصناعية و التطبيقية) سابك(للصناعات األساسية 
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٦٠

 مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث

א מ  هـ١٤٢٤/١٤٢٥ א

 א

 א

)( 

 

א א א  א
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 א

  سنوات٣ ١١,٦٠٠
  شهور٦و

 تطوير برامـج حاسوبية وتأليف كتاب     منصر عبد احلميد حريقة. د.ا
 .عن مناذج التخزين
 إن الغرض من هذا املشروع هو تقدمي نظام متطور يستخدم احلاسب كمساعد يف اختاذ  :א

وقد صمم هذا احلالّل    . حلل مشاكل التحكم يف املخزون    ) أي يب إس  (القـرار يسمى حالّل مشاكل التخزين       
 ويشتمل على نظام يساعد على اختاذ القرار يغطي معظم          ليكون تباديل التفاعل سهـل ومتآلف مع املستخدم،      

وهذا النظام سوف   ). على الشاشة (الـنماذج الرياضـية اليت درست يف مقرر التخزين، يعمل باستخدام القائمة          
يعفـي الطلبة من احلسابات الشاقة يف حـل مناذج التخزين ويساعدهم على اكتشاف قدرات وحدود مناذج                

. قدم هذا النظام فرصة ساحنة للمشرفني لتدريس مناذج التخزين املختلفة بكفاءة أفضل           وي. التخـزين املخـتلفة   
وأيضـاً فإن هذا النظام سوف يساعد املشتغلني يف هذا اال على اختاذ القرارات املناسبة عند مواجهة مشاكل                  

فة، سيقـدم الكتاب   إضافة إىل أنه سيعمل ككتيب تعليمـات الستخدام الربامج احلاسوبية املختل         . التخـزين 
واليت يظهر بعضها ألول مرة     ) أي يب إس  (يف نظام   ) املوجودة(املـرافق وصفاً تفصيلياً لنماذج   التخزين املرمزة          

ويوصي باستخدام هذا الكتاب كمرجع مرافق لكتاب التحكم يف املخزون أو مرجعاً            . على هيئة كتاب دراسي   
 .وريوس و املاجستري يف مناذج التخزينأساسياً للمقررات املتقدمة يف مرحلة البكال

 

٣/٤١٨ 

١٧,٩٠٠ 
 

  سنوات٤
  شهور٣و

 يوسف صاحل الصغري. د
 نايف حممـد قاسم. م

تألـيف كـتاب باللغـة العربية حول        
 .الديناميكا احلرارية للهندسة الكيميائية

هلندسة الكيميائية مثل    هذا الكتاب املقترح سيخدم مقررات الديناميكا احلراريـة يف ا         :א
إن اهلدف الرئيس هلـذا العمل هو تقدمي الديناميكا احلرارية بصورة          . هكم٣٠٨هكـم و  ٣٠٧هكـم و  ٣٠٤

مناسبة حبيث تساهم يف حل املشاكل املهمة للصناعة وتوفري مقدمة يف التعامل مع الديناميكا احلرارية من وجهة                 
لديناميكا احلرارية سواًء يف اجلانب النظري أو التطبيقي        إن املكونات األساسية ل   . نظـر املهـندس الكيميائـي     

إن التطبيقات اليت ستتم دراستها من خالل املسائل        . والضـرورية للمهندس الكيميائي سوف تكون مشمـولة      
احمللـولة أو املطـروحة ليسـت فقط لتوضيح أمهية وفائدة الديناميكا احلرارية بالنسبة للمهندس الكيميائي بل                

 .هم أفضل للمبادىء األساسية هلذه التطبيقاتوأيضاً لف
 

٤/٤١٨ 
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١٩,٠٠٠ 
 

 سنوات و٣
  شهور٦

 يوسف صاحل الصغري. د
 وحيد عطية املصري . د

تأليف كتاب باللغة العربية حول هندسة      
 .التفاعالت الكيميائـية

 هذا البحث عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع هندسة التفاعالت واملفاعالت   :א
 هكم ٤٠٤:تري والدكتوراه وهي الكيميائية ، والذي خيدم جمموعة من املقررات يف مراحل البكالوريوس واملاجس  

 هكم هندسة مفاعالت ٥٠٢هكم هندسة املفاعالت غري املتجانسة،  ٤٢٦هندسـة املفـاعالت الكيميائـية ،        
هكم هندسة تفاعالت   ٦٠٢هكم هندسـة احلفــز فـي املفاعالت الكيميائية  و         ٥٠٣كيميائـية متقدمة ،     

التفاعالت املتجانسة وغري املتجانسة    :  الرئيسية التالية  وسوف حيتوي الكتاب على األقسام    ) . ٢(كيميائية متقدمة 
، املفـاعالت املثالـية وتصميمها، املفاعالت غري مثالية وتصميمها، العوامل احلفّازة وأمثلة صناعية تطبيقية ،                

 .باإلضافة إىل الكثري من الصور والرسوم التوضيحية و املالحق
 

١/٤١٩ 
 

٥٠,٠٠٠ 
 

  سنوات٣
 

  احلسيينعبد امللك عبد اهللا. د
 

فصل أيونات الزنك من أيونات 
النحاس باستعمال األغشية 
السائلة احملتواة يف الشعريات 

 .اوفة 

 الـبحث املقترح حيتوي على مسح أديب ملوضـوع األغشية السائلة وخطة حبثية متكاملة              :א
. واة يف الشعريات اوفة يف فصل أيونات الزنك من أيونات النحاساهلدف منها تقييم فعالية األغشية السائلة احملت     

يف اجلزء العملي سيتم جتميـع نتائج عن إنتاجية        . اخلطة املقترحة للبحث تتكون مـن جزء عملي وجزء نظري        
ر أما يف اجلزء النظري فسيتم تطوير واختبا      . األغشـية ومدى مقدرا على الفصل ليتسىن بذلك تقييم فعاليتها           

 .منوذج رياضي حياكي عملية انتقال املادة يف هذه األغشية ليسهل عملية التصميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤/٤١٩ 
متويل سابك
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١٩,٥٠٠ 
 

 سنوات و٣
  شهور ٣

منـاذج للمحـركات املترددة لربامج       خالد إبراهيم الدويش. د.ا
 .حماكاة الدوائر الكهربائية

.  تستخدم برامج حماكاة الدوائر الكهربائية بشكل واسـع لدراسة أداء الدوائر اإللكترونية           :א
ركات الكهربائية فإنه تقصر عن احملاكاة التامة لدوائر إلكترونيات         ولعـدم احتواء تلك الربامج على مناذج للمح       

احملرك احلثي ثالثي الطور وأحـادي الطور      : ويهدف هذا البحث إىل إعداد مناذج للمحركات  املترددة        . القدرة
فترض يف تلك   وي. واحملرك املتزامن وحمرك املمانعة املغناطيسية الستخدامها مع برامج حماكاة الدوائر الكهربائية            

يف هذا البحث سوف توضع مناذج فعالة للمحركات اليت         . النماذج أن تعطي أداءاً شبيهاً بأداء احملركات احلقيقية       
يـتم تكويـنها مـن املعادالت التفاضلية اليت حتكم احلالة العابرة لتلك احملركات مع إمكانية أخذ حالة التشبع                   

ج النظرية الدوائر املكافئة القابلة لالستخدام مع كثٍري من حزم          ويستخلص من النماذ  . املغناطيسـي للمحـاث  
 يف هذا البحث إلجراء     PSPICEوعلى سبيل املثال سوف يستخدم برنامج       .حتلـيل الدوائــر الكهربائية   
كما سيعرض البحث حماكاة احملركات عند ظروف تشغيلية خمتلفة مثل تغذيته من            .حماكـاة أداء تلك احملركات      

 .ي وكـذا مـن مصدر غري متوازن ومن عاكس ثالثي الطورمصـدر أحاد
 
 

٧/٤١٩ 
 

٢٣،٨٦٧ 
 

 سنة 
 شهر١١و
 

عـبد السـالم عبد احملسن      . د
 الشقري

 إمساعيل عمر دمييـــر. د

فاعـلـية التحكم بامتداد الشقوق يف      
 .الكمرات العميقة

 
. مرونة الكمرات اخلرسانية العميقة      اهلدف الرئيسي من هذا املشروع هو حتسني مقاومة و         :א

لذلك عدة وسائل للتحكم بامتداد تلك . تعتـرب شقوق القص املائلة على أا أحد أسباب ايار تلك الكمرات    
الشـقوق سـوف تبحث بواسطة استخدام أنواع عديدة من مواد التدعيم واحلشو من أجل تأخري نشأة هذه                  

تلك الطريقة سوف تدرس نظرياً وذلك بإعداد منوذج حتليلي مبين على           فاعلية  . التشـققات واحلد من انتشارها   
أسـاس نظـرية املـرونة وميكانيكا التشقق وكذلك عملياً بإجراء اختبار االنثناء لعدة كمرات عميقة بسيطة                 

نتائج االختبارات سوف تستخدم للتأكد من صحة النموذج        . االرتكـاز مشتملة على وسائل التدعيم املختلفة        
 .ترح املق
 
 
 

١٥/٤١٩ 
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  سنوات٣
  شهور٦و

 خالد عبد الرمحن الصقري. د

  وحيد عطية املصري٠د

 حممد قاسم نايف ٠م

دراسة معملية لريولوجية صمغ 
الزانثان عند درجات احلرارة 

 ٠املرتفعة

 ٠ يتناول هذا املشروع دراسة تأثري درجة احلرارة على اخلصائص الريولوجية لصمغ الزانثان              :א
لفة من الصمغ باستخدام جهاز قياس اللزوجة       سوف يتم معمليا قياس اللزوجة وإجهاد القص املبدئي حملاليل خمت         

 ومن مث سوف يتم معاجلة النتائج املعملية الستحداث معادالت جتريبية جديدة ومقارنتها مع ما هو                ٠الرقمـي   
 .موجود يف األحباث املنشورة سابقاً

٣/٤٢٠ 
إنتهى 
 البحث
 

 

  مصلح علي الشمراين٠د  سنوات٣ ٢٠,٠٠٠

 

تأثري صالبة املنشآت على 
 بة االنتفاخيةاالنتفاخ املتوقع للتر

تشمل . يعين هذا البحث بدراسة العالقة بني صالبة املنشأة واالنتفاخ املتوقع للتربة االنتفاخية          :א
الدراسة كتابة برنامج حاسويب حلساب مقدار االنتفاخ، ربط هذا الربنامج بربنامج حاسويب خاص بدراسة التأثري 

سوف تسهم  . بة، ومن مث تقييم تأثري صالبة املنشأة على مقدار انتفاخ تربة األساس           املتـبادل بـني املنشأة والتر     
نـتائج هـذه الدراسة يف فهم سلوك التربة االنتفاخية، كما أن الربنامج الذي سيتم تطويره خالل هذا البحث                   

 .سيكون مفيد جدا للمهندسني املعنيني بتصميم املنشآت املؤسسة على تربة انتفاخية

٥/٤٢٠ 

٢٠,٠٠٠ 
  سنوات٣

 شهور٦و 

 خالد عبد الرمحن الصقري. د
 وحيد عطية املصري. د

دراسة معملية هليدروديناميكية األنظمة    
الالنيوتونـية ثالثية الطور يف مفاعالت      

 .الفقاعات الدوارة
ت  يتـناول هـذا املشـروع دراسة معملية هليدروديناميكية نظام ثالثي الطور يف مفاعال              :א

سوف يتم متثيل الطور السائل باستخدام حماليل كاريو كسيالت         . الفقاعـات الدوارة ذات السطوح املفتوحة       
حياكي خليط من الطور السائل     . الطور الصلب سوف يتم متثيله باستخدام ألياف الورق       . السـليلوزالالنيوتونية 

اهلدف من هذه الدراسة    . صناعات التخمريية والطـور الصلب منظومة من الكائنات احلية اخليطية املشتهرة يف ال          
 .هو تطوير عالقات هندسية لألنظمة الالنيوتونية ثالثية الطور يف مفاعالت الفقاعات العمودية الدوارة 

 
 
 
 
 

٧/٤٢٠ 
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 سنتان 
  شهور٦و

 

 عبد العزيز سامل الرويس. د.ا
 
 

 

تأثري انتشار املوجات الكهرومغناطيسية    
 وما فوقها على السواتل     Kaيف نطاق   

املتنقلة لتطبيقات االتصاالت الشخصية    
 املتنقلة الربية يف اململكة العربية السعودية

 يقوم هذا البحث بدراسة تأثري األمطار و العوامل اجلوية األخرى على انتشار املوجات عند              :א
 و ما فوقه يف املناطق اجلافة للملكة العربية السعودية، و ذلك يف التطبيقات احلديثة خلدمات السواتل  Kaنطاق

ويقوم البحث بتقدير أداء هذه النظم بداللة القدرة املستقبلة، و          . املتـنقلة من أجل االتصاالت الشخصية الربية      
 .اهلامش يف الوصلة الصاعدة و اهلابطة، و ذلك بالنسبة ملوثوقية معينة للنظام

١٣/٤٢٠ 

 

تثبـيت التـربة االنتفاخـية باستخدام        عبد العزيز سعود العرتي. د سنتان ٢٩،٧٤١
 .املخلفات الصناعية

كل التربة االنتفاخية إىل حد كبري تكوينات مناطق عديدة يف اململكة العربية السعودية              تش :א
والدراسة احلالية دف   . واليت بدورها تتعرض ألنواع من ظروف التحميل والبيئة ذات مؤثر عايل على تصرفاا            
ات الصناعية املتاحة مثل    إىل تقـدمي تقييم معملي لتحسني أحد أنواع تلك التربة باستخدام إحدى مواد املخلف             

وسوف تتم االختبارات اجليوتكنيكية لتحديد خصائص الدمك       . اجلري املميئ ، خبث األفران أو الرماد املتطاير         
واالنتفاخ لعينات التربة املختارة من إحدى مناطق اململكة يف حالتها الطبيعية وحالتها بعد خلطها باملادة املختارة                

اسة تأثري تلك اإلضافات على حدود أثر برج ومستوى القوام للتربة مقترح أيضاً             كما أن در  . كمخلف صناعي   
 .يف الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 

٢٧/٤٢٠ 
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 سنة ١٣,٢٠٠
 شهور٦و 

. التحكم الذكي يف نظم تعليق املركبات صالح جاد حممد فودة. د

نظم التحكم الذكية مل تطبق بعد بصورة متكاملة يف التحكم بنظم تعليق املركبات واملقترح       :א
سوبية العصبية واملنطق الزغيب    يف هـذا املشـروع هو تصميم نظام حتكم ذكى متكامل يستخدم الشبكات احلا             

وقابـل للتنفـيذ باسـتخدام املعاجلـات الصغرى وسيقارن أداء التصميمني احلاسويب العصيب والزغيب مع أداء      
التصميمات املستخدمة حاليا مث سيصمم متحكم ذكى جيمع بني آلة االستنباط الزغبية وقواعد استنباط مدركة               

 .هذا وستمثل النتائج على برامج احلاسوب الشخصيباستخدام الشبكات احلاسوبية العصبية 

٢/٤٢١ 

 سنتان ١٥،٥٠٠

  شهور٦و

 .تبطني الصور الرقمية باملعلومات صاحل عبد اهللا الشبيلي.د.ا

طـرق تـبطني اإلشارات الرقمية باملعلومات له أمهية خاصة يف تطبيقات عدة منها حفظ             :א
يهدف هذا البحث إىل تقدمي طريقة جديدة لتبطني صورة رقمية          . ثيق واالتصاالت اآلمنة  حقـوق النشـر والتو    

مبعلـومة ذات حجم كبري بشكل غري حمسوس ، ومن مث استرجاع هذه املعلومة من الصورة املبطنة دون احلاجة                   
 .إىل الصورة األصلية

٥/٤٢١ 

إنتهى 
 البحث

ــز عــبد اهللا . د.ا سنتان ١٩,٩٠٠ عــبد العزي
 السليمان

 ور بن عبد النورعادل عبد الن.د

 أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.ا

مثبت لنظم القدرة الكهربائية باستخدام     
 .منطق الغموض

 يف هـذا الـبحث سوف يتم تطبيق منطق الغموض لتصميم مثبت لنظم القدرة إىل مولد                 :א
 التحكم مبعاجلة االختالف الصغري يف السرعة       مـربوط خبـط كهربائي و متصل مبوصل الائي و سيقوم جهاز           

 .والزمن لتوليد إشارة املثبت 

و مـن املتوقع أن استخدام هذا املثبت املقترح سيؤدي إىل حتسني أداء نظام القدرة الكهربائية وخاصة أن هذا                   
 .النظام ذو طبيعة غري خطية خالل تشغيله غري احملدود

١١/٤٢١ 

إنتهى 
 البحث
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٢٥،٠٠٠ 

 

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا سنتان

 سعد احلاج بكري. د.ا

إبــراهيم عــبد الــرمحن . د.ا
 القاضي

ويب تطويـر البنية األساسية ملعجم حاس     
ملصـطلحات اهلندسـة الكهــربائية و   

 .تعريفاا

 يشـمل تطوير البنية األساسية املقترحة للمعجم املقترح مهمتني رئيسيتني ، أوالمها ترمجة              :א
اا املصـطلحات الرئيسـية مبا يشمل مصطلحات حمتويات مقررات كل من قسم اهلندسة الكهربائية و تعريف               

املعـيارية املعـتمدة أو الشهرية ، وثانيهما وضع هذه الترمجة ضمن إطار حاسويب حبيث يسهل استخدامها و                  
و الشبكة احمللية للجامعة    ) الويب(تنقيحها و زيادا بشكل مستمر و ذلك من خالل وسائل النسيج املعلومايت             

 ".اإلنترانت"أو 

١٣/٤٢١ 

إنتهى 
 البحث

 

 

 سنة ١٨,٠٠٠
  شهور٦و

 ميزىخالد إبراهيم احل. د 
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا

دراسـة نظرية لتفاعالت احلفز الذايت      
 .ذات الطفرة
 إن فهـم عمليات تكوين اخلاليا السرطانية من اخلاليا الصحيحة و تكاثرها مهم جداً يف                :א

املادة األصلية يعد   كما أن إنتاج بعض الطفرات ذات خصائص و مواصفات أفضل من            . حماربـة هذه الطفرات   
هلذا الغرض ، سوف يتم تصميم وحتليل أمنوذج للتفاعالت ذاتية احلفز           . أمراً مرغوباً فيه خاصة يف جمال األطعمة      

سيفترض يف هذا األمنوذج أن الطفرة هلا القدرة على منافسة احملفز           . ذات الطفـرة يف مفاعـل خملوط و مستمر        
و سيتم من   ).  األحيان تكون اخلاليا السرطانية من اخلاليا السليمة       وهو ما يشبه يف كثري من     (الـذايت األصـلي     

خالل هذا األمنوذج حتديد ظواهر التعددية و االتزان باستخدام النظرية اآلحادية كم سيتم مناقشة توزيع النواتج                
 .لبعض احلاالت

 
 
 
 

١٤/٤٢١ 
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 سنـتان
 شهور٦و

 علي سعيد الغامدي. د.ا
 أمحد ناصر كداشي. م

 .التطبيقات اإلحصائية يف اهلندسة
 

سيثري " التطبيقات اإلحصائية يف اهلندسة   "اللغة العربية بعنوان     إن إعداد و تأليف كتاب ب      :א
و سيتناول هذا   . املكتـبة العربية يف هذا اال و يكون مسامهة جيدة لكلية اهلندسة و مفيداً للعديد من طالا                

أساسيات و من بني هذه املواضيع      . الكـتاب مواضيع خمتلفة يف جمال التحليل والتطبيقات اإلحصائية يف اهلندسة          
اإلحصـاء و االحـتمال ، املـتغريات العشـوائية املنفصلة و املتصلة والتوزيعات االحتمالية و كذلك الطرق                  

 .اإلحصائية لتحليل املعلومات 

١٥/٤٢١ 
إنتهى 
 البحث

 

 سنة ٤٠,٠٠٠
  شهور٦و

 عبد الرمحن حممد احلزميي. د 
 صاحل حامد السيد.د.ا

تـأثري الظروف البيئية املختلفة على قوة       
طويل للجيل الثاين   الشـد على املدى ال    

 .من قضبان األلياف الزجاجية

 إن مواد األلياف املسلحة مثل قضبان األلياف البوليمريية غالباً ما حيتاج إليها للمنشئات اليت               :א
 أن معدل الصدأ و     تشـيد يف املـناطق اليت تكون فيها احتمالية صدأ احلديد عالية مثل املناطق الساحلية، حيث               

يزيدان عندما تكون ) كاستعمال املواد البوليمريية بدالً من احلديد( احلاجـة الختـاذ احتـياطات إضافية ضده     
الـرطوبة مصحوبة بارتفاع يف درجة احلرارة كما هو احلال يف املناطق الشرقية و الغربية للمملكة، و عليه فإنه                   

 .على املدى الطويل قبل أن تعترب يف نظم التصميم البد من تقييم جدوى تلك املواد احلديثة 
و يف هذه الدارسة سيتم دراسة أثر ماء البحر والتركيز املختلف لكمية األمالح القاعدية يف اإلمسنت و الظروف                  
اجلوية الفعلية و درجة حرارة اجلو على قوة الشد على املدى الطويل للجيل الثاين من قضبان األلياف البوليمريية                  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٨/٤٢١ 
إنتهى 
 البحث
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كامـل حممد احلسن وقيع     . د.ا سنتان
 اهللا
 سعيد حممد الزهراين.   د
 ا سعيد احلاجأمحد أب. د.ا

أثر األغشية البلومريية واألمسدة على أداء  
املهـد املميعة املستخدمة يف تكنولوجيا      

 .التحكم  يف  حترير األمسدة

هلذا . فقط من األمسدة املستخدمة بالطرق التقليدية      % ٥٠ - ٣٠ تستفيد النباتات بنسبة     :א
 حترير األمسدة باستخدام األغشية البلومريية مهماً يف رفع كفاءة األمسدة باإلضافة إىل             السـبب يعـد التحكم يف     

سيستخدم هلذا الغرض مهد مميع لتغليف بعض       . تقليل اآلثار السالبة املترتبة على الكميات الكبرية املستخدمة منه        
 وذلك باستخدام أنواع خمتلفة من      )سابك(أنواع األمسدة املنتجة بواسطة الشركة السعودية للصناعات األساسية         

 . ستتم دراسة طرق التغليف املختلفة. األغشية البلومريية

٢٩/٤٢١ 
إنتهى 
 البحث

 سنة  ٤٠,٠٠٠
  شهور٦و

 فهد صاحل  املبدل. د
 فرج عبد السالم عبد العليم. د

التحلـيل الديناميكي احلراري وحتليل     
العملـيات املبين على املفاهيم األساسية      

ة برامج  لعملـية بتـروكيميائية مبساعد    
 .احلاسب اآليل
إذ يتم  .  بـريادة شركة سابك، أظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً واضحاً           :א

مثل هذه املعامل يوجد فيها سالسل من عمليات الفصل، كما          .. إنشاء معامل بتروكيماويات جديدة كل سنة     
الدالئل على أمهية حتليل العمليات هلذه      . صناعية و كذلك تعترب مستهلكاً كبرياً للطاقة      أا تنتج بعض املخلفات ال    

 .املنشآت ال نزاع فيها 
احلصـول علـى اخلصائص الديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب إجتاهاً دقيقاً حنو فهم أفضل هلذه                  

ات مبين على املفاهيم األساسية و مبساعدة       سـوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل عملي        . العملـيات 
 .برامج احلاسب اآليل إلجناز هذه اهلدف 

 
 
 
 
 
 
 

٣١/٤٢١ 
 متويل سابك
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 سنتان ٤٠,٠٠٠
  شهور٦و

 أنيس محزة فقيها. د.ا
 فرج عبد السالم عبد العليم. د

حتضـري حمفزات النيكل بتقنية الترسيب      
 .إلنتاج اهليدروجني

 ستسـتخدم تقنية الترسيب يف حتضري حمفزات  بتكوين طبقة من املادة احلفازة على أسطح           :א
وسوف يدرس حتسني عملية الترسيب باستخدام سرعات خمتلفة        . هيئة صفائح أو كرات   أشـكال خمتلفة على     

و ستجرى اختبارات للمحفزات املنتجة     . لسـريان حملـول الترسـيب يف خلية الترسيب أو استخدام االهتزاز           
ارب اليت  و ستقارن  نتائج التجارب اليت متت حتت تأثري السريان و االهتزاز مع التج             . بالطـرق الكهروكيميائية  

 ) .يف وضع السكون(ستجرى بدون استخدام مؤثرات التحسني 
 
 
 

٣٧/٤٢١ 
إنتهى البحث

 وحيد عطية املصري. د  سنوات٣ ٤٠,٠٠٠
 خالد عبد الرمحن الصقري. د
 فرج عبد السالم عبد العليم. د

اسـتخدام وحدة هزازة يف معاجلة املياه       
 .امللوثة

وع إجراء دراسة معملية ملعاجلة املياه امللوثة باستخدام وحدة هزازة يف            يتـناول هذا املشر    :א
بعد تصنيعه و   (سيتم دراسة أثر تغيري الظروف التشغيلية و بعض مواصفات اجلهاز           . وجـود كائنات حية دقيقة    

 .الأداء هذا اجلهاز سيقارن باألجهزة األخرى املستخدمة يف هذا ا. على معامل انتقال املادة) تركيبه

٤١/٤٢١ 
إنتهى 
 البحث

 سنة ١٥,٦٠٠
  شهور٦و

: " كتابة كتاب باللغة اإلجنليزية عنوانه     صالح الدين بنداق. د
 ".دليل عملي:املعادالت والقياسات

 املهندسني و طالب اهلندسة حيتاجون إىل مرجع علمي يف شكل كتاب ميدهم مبا حيتجون               :א
سيحتوي . اهلدف من هذا الكتاب هو تلبية هذه احلاجة       .  مبسط إلـيه من معادالت و قياسات بشكل سهل و        

الناس ممكن أن يستخدموا هذا     . هـذا الكـتاب على تفاصيل عملية تستخدم بشكل مستمر يف احلياة العملية            
الكتاب عندما ينسوا معادلة أو يكونوا حباجة إىل قياس معني و ليس عندهم مرجع علمي مفصل أو ليس عندهم                   

 .مثل هذا املرجع وقت للبحث يف 
 

٤٩/٤٢١ 
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 مسح و منذجة وجدولة إدارة األساطيل      أمحد شوقي بوالت. د.ا  سنوات٤
 .البحرية

م حىت اآلن   ١٩٩٠فمثالً منذ عام    .  اململكة العربية السعودية استثمرت كثرياً يف بواخر النقل        :א
 مليون دوالر لكل    ٥٠٠ باخرة نقل بكلفة تقدر ب       ١٢قامـت سابك و الشركة الوطنية للنقل البحري بشراء          

رات يومياً، حتديد طرق و برامج النقل املثلى ميكن أن يوفر           عندما تكلف كل باخرة نقل آالف الدوال      . باخـرة 
حىت اآلن ، القليل من األحباث فقط تعاطت موضوع حتديد          . على الشركة اليت متلك الباخرة الكثري من األموال       

طـرق وبـرامج النقل املثلى بالنسبة للبواخر إذا ما قورنت مبوضوع حتديد طرق و برامج النقل املثلى بالنسبة                   
يف هذا البحث سيكون    . عربات إذا ما قورنت مبوضوع حتديد طرق وبرامج النقل املثلى بالنسبة لعربات النقل              ل

أيضاً . هـناك مـراجعة عامـة لألحباث اليت تعاطت موضوع حتديد طرق و برامج النقل املثلى بالنسبة للبواخر             
أخرياً سيكون هناك جتارب   . فطسـيكون هـناك تطوير وشرح لربامج وخطط عمل بواخر النقل و ناقالت الن             

 .حاسوبية لتقييم الربامج و اخلطط املقترحة إن شاء اهللا

٧/٤٢٢ 
 

 عبد اهللا  حممد القرين. د سنتان ٣٩,٠٠٠
 علي سعيد الغامدي. د.ا

نظام معلومات جغرايف فضائي ديناميكي  
 .شامل لتحديد املواقع املرورية اخلطرة

 إىل تصميم وتنفيذ نظام معلومات متحرك وشامل لتحديد املواقع          يهـدف هـذا البحث     :א
سيتم ذلك باستخدام نظم حتديد املواقع العاملية و باستخدام صور          . املرورية اخلطرة يف أجزاء من مدينة  الرياض       

ل حيث سيتم إنشاء قاعدة معلومات حتتوي على أهم العوام. األقمـار االصـطناعية ونظم املعلومات اجلغرافية    
االقتصادية وكذا اهلندسية الالزمة للتحليل املكاين من أجل استقصاء بعض األسباب           / األساسـية االجتماعـية     

ستفيد هذه القاعدة يف بناء رصيد معلومايت ميكن من إجراء التحليالت اإلحصائية            . الرئيسـة للحوادث املرورية   
 .مستقبالً من خالل رصد تاريخ تلك املواقع وحوادثها

١٠/٤٢٢ 

 سنتان  ٢٥,٠٠٠
 و شهران

 عبد العزيز حممد التميمي. د
 إفتخار حسني. د

 نظام ذكي الختيار معدات مناولة املواد

يهدف مشروع البحث لتطوير نظام خربة ذكي ملساعدة املستخدمني الختيار معدات مناولة     :א
معرفة عن معدات املناولة حتتوي على جمموعة من البيانات         و يتـيح نظـام اخلربة قاعدة معلومات لل        . مناسـبة 

كما حيتوي النظام على منهج جلمع البيانات وبرامج        . خلصائص متطلبات املواد وحركة التناول و طريقة النقل         
 .لتحليل اخلصائص والتكلفة وأساليب االختيار بني البدائل

 

١٣/٤٢٢ 
إنتهى البحث
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تطويـر وتقيـيم مناذج رياضية ألنظمة        أمحد خبيت شرمي. د سنتان ٥٠,٠٠٠
 البناء اخلرسانية

اإلرشادات الضرورية املتعلقة بإعداد النماذج الرياضية      يهدف هذا البحث إىل تطوير بعض        :א
فمن املعلوم أنه عند شروع املهندس يف إجراء حتليل إنشائي ملبىن ما، فانه يف              . ألنظمـة و عناصر البناء اخلرسانية     

ومن هنا يصبح من    . الواقـع يقـوم بتحلـيل منوذج رياضي قد تتفق أو ختتلف درجة متثيله لواقع املبىن الفعلي                
 .لضروري اختيار النماذج املناسبةا

و من خالل البحث . ففي هذا البحث سيتم تطوير و فحص عدد من النماذج الرياضية على أسس علمية مناسبة        
سيتم التعرف على عدد من األساليب و التقنيات يف جمال النمذجة اإلنشائية وسيتم تقييم األداء اإلنشائي الناتج                 

ناء على التقييم سيتم اختيار أفضل التقنيات اليت حتقق نتائج دقيقة بدرجة معقولة             و يف اية املطاف و ب     . عـنها 
 .وحتافظ يف ذات الوقت على البساطة مما جيعلها قابلة للتطبيق يف املكاتب اهلندسية

١٤/٤٢٢ 

 سنة  ٤٥,٠٠٠
 شهور٦و

عـبد السـالم عبد احملسن      . د
 الشقري 

 إمساعيل عمر دميري. د

عميقة تدعـيم الكمـرات اخلرسانية ال     
 باستخدام صفائح معدنية

حبـث شـامل مقترح لدراسة ميكانيكية تدعيم الكمرات اخلرسانية العميقة ملقاومة قوى              :א
سـوف تستخدم صفائح معدنية مطلية بالزنك لتدعيم جوانب الكمرات ملقاومة االيار املتوقع نتيجة             . القـص 

 وجود بعض الدراسات يف هذا اال، إال أن توفري حتليل شامل و مقنع لدور و فاعلية بالرغم من . قـوى القص  
تدعـيم جوانب الكمرات ملقاومة قوى القص و ذلك بدراسة طرق خمتلفة لتوزيع و تثبيت الصفائح املعدنية ال                  

اليت ستدعم  جمموعة من التجارب سوف تعمل على الكمرات اخلرسانية العميقة          . يزال مطلب قائم و ضروري    
منوذج نظري مبين على    . بصـفائح معدنـية متصلة على جانيب الكمرات وذلك باستخدام وسائل تثبيت خمتلفة            
 .أساس التحليل باستخدام األجزاء املتناهية يف الصغر سوف يستخدم كذلك ملقارنة النتائج

 
 
 
 
 
 

١٧/٤٢٢ 
متويل سابك
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 عبد العزيز سعود العرتي. د سنة ٤٥,٠٠٠
 حممد عوض حبر. د

االستفادة من نواتج الصناعة الثانوية أو      
خملفاـا يف حتسني خواص التربة ذات       

 .املشاكل
تشكل التربة ذات املشاكل مثل التربة االنتفاخية واإليارية واللينة إىل حد كبري تكوينات              :א

مناطق عديدة يف اململكة العربية السعودية و اليت بدورها تتعرض ألنواع من ظروف التحميل و البيئة ذات مؤثر                  
مي تقييم معملي لتحسني خواص هذه التربة باستخدام        و الدراسة احلالية دف إىل تقد     . عـايل علـى تصرفاا    

و سوف تتم . إحـدى مواد املخلفات الصناعية املتاحة لسابك مثل اجلري املميئ، خبث األفران أو الرماد املتطاير   
االختـبارات اجليوتكنيكية لتحديد خصائص الدمك و التضاغط أو االنتفاخ لعينات التربة املختارة من إحدى               

كما أن دراسة تأثري    . كة يف حالتها الطبيعية وحالتها بعد خلطها باملادة املختارة كمخلف صناعي          مـناطق اململ  
 .تلك اإلضافات على حدود أثربرج و مستوى القوام للتربة مقترح أيضاً يف الدراسة

١٨/٤٢٢ 
متويل سابك

 علي سعيد الغامدي. د.ا سنة ٥٠,٠٠٠
 سعد عبد الرمحن القاضي. د.ا

: حتديـد مسـارات نقل املواد اخلطرة      
 .توثيق الوضع الراهن: املرحلة األوىل
 تـنقل املواد و البضائع اخلطرة من املصانع إىل املستفيدين عرب الطرق مما جيعل مستخدمي                :א

يهدف هذا البحث إىل    .  الطـرق عرضة هلذه املواد يف حال وقوع حوادث مع الشاحنات اليت حتمل هذه املواد              
ـ  نظراً حملدودية امليزانية و الوقت فإن هذا البحث        .  يم وضـع نقل هذه املواد و مساراا يف الوقت الراهن          تقي

 .يشكل مرحلة أوىل حتتاج إىل متديد يف املستقبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠/٤٢٢ 
متويل سابك
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دلـيل لضـمان احلد األدىن ملمطولية        حممد شاذيل احلداد. د سنتان ٤٤,٠٠٠
) للتصـميم املقاوم للزالزل   (االحنـناء   

للمقاطـع اخلرسـانية املسلحة حبديد      
 .سابك

باين اخلرسانية ملقاومة أمحال الزالزل على قدرا على امتصاص و نشر الطاقة    تعتمد كفاءة امل   :א
لذلك اعتمد أساس التصميم املقاوم للزالزل على األداء        . الـيت تسـببها الزالزل و بدون فقدان كبري ملقاومتها         

ظروف، و عادة   اللـدن للمباين عند تعرضها للزالزل حبيث تكون قادرة على احلركة الغري خطيه يف مثل هذه ال                
تقيم قدرة املباين على األداء اللدن مبا يسمى مبمطولية االحنناء لبعض املقاطع احلرجة حيث تتشكل عندها مناطق                 

و من أهم العوامل اليت تؤثر على مقدرة هذه املناطق على           . اللدونـة و اليت تتعرض إىل حركة غري مرنة ودورية         
ضوع حلديد التسليح حيث أن الزيادة يف إجهاد اخلضوع يؤدي إىل           األداء اللـدن املرغوب هو مقدار إجهاد اخل       

نقص يف قدرة املقاطع اخلرسانية املسلحة  على األداء اللدن، و هذا املوضوع هو ما يهم هذا املشروع، حيث أن         
إن اهلدف الرئيس . الدراسات  السابقة أثبتت بأن حديد شركة سابك يتميز بارتفاع ملحوظ يف إجهاد اخلضوع

ذا املشروع هو إجياد دليل تصميم للمقاطع اخلرسانية حيقق املمطولية املرغوبة للتصميم املقاوم للزالزل للمباين،               هل
و سوف يتم ذلك من خالل استخدام حتليل مطور للعزم و االحنناء لتقدير مدى تأثري حديد سابك على ممطولية                   

بة حلديد التسليح الطويل والعرضي الذي حيقق املمطولية        املقاطـع اخلرسانية، و بالتايل ميكن حتديد النسب املناس        
من املتوقع أن تساعد نتائج هذا املشروع املصمم على         . املـرغوبة للمقاطـع اخلرسانية خلواص خمتلفة للخرسانة       

 .اينإجياد التوازن األمثل بني املقاومة و املمطولية للمقاطع اخلرسانية املسلحة بغرض التصميم املقاوم للزالزل للمب

٢١/٤٢٢ 
إنتهى البحث

 سعيد حممد الزهراين. د.ا سنتان ٥٠,٠٠٠
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا
 حممد عاصف قمر الدين. د

أثـر اهلايدرودينامـيكا على أداء املهد       
 .املميع املستخدمة يف تقنية التغليف

 
لتغليف أنواع خمتلفة من    سـيتم تصـميم نظام عملي يعتمد على تكنولوجيا املهد املميع             :א

اهلدف الرئيس هلذا املشروع هو     ). سابك(األمسـدة املصـنعة بواسطة الشركة السعودية للصناعات األساسية          
الـتحكم يف حترر األمسدة باستخدام أغشية بلومريية عرب دراسة مستفيضة ألثر اهلايدروديناميكا على أداء املهد                

د يف رفع كفاءة األمسدة و تقليل اآلثار السالبة املترتبة على الكميات            إن التحكم يف حترر السماد يساع     . املمـيع 
أيضاً سيتم تطوير   . ستتم دراسة أحوال التشغيل املختلفة للمهد املميع يف عملية التغليف         . الكـبرية املسـتخدمة   

ت تغليف األمسدة   مناذج مبسطة لعملية حترر السماد الستخدامها يف حتسني أداء املهد املميعة املستخدمة يف عمليا             
 .للتحكم يف عملية حترر األمسدة

 
 

٢٢/٤٢٢ 
متويل سابك

 א

 א

)( 

 

א א א  א

מ
א
 א



                                                                        

 
 אא

٧٤

 خالد إبراهيم احلميزي. د سنة ٤٦,٠٠٠
  عيديد إبراهيمأمحد. د
 بابا يعقوب جربيل . م
 أرمييياوو  إدريس. م

حماكاة مصنع التمدد إلنتاج غاز البترول      
املسـال والغـازولني الطبيعي من الغاز      

 .الطبيعي

تتم س.  والبرتين الطبيعي من الغاز الطبيعي LPGيقترح العمل املقدم عملية حماكاة إنتاج  :א
 و سوف يتم احلصول على خصائص .HYPROTECH’S HYSYSعملية احملاكاة باستخدام احلزمة الربجمية 

وبناء على هذه   . الغاز الطبيعي املنتج من احلقول السعودية عن طريق األدبيات أو نتائج التجارب املعملية املتوفرة             
يتم حتديد الشروط املثلى    . للمصنع التمددي اخلصائص ستتم حتديد شروط التشغيل املعملية والنسب االقتصادية         

كما يطبق القانون الثاين للتحليل لتحديد . للتشـغيل عـن طريق املعاجلة التكاملية الشاملة جلميع  أجزاء املصنع   
 .مدى إمكانية إ جراء العملية املقترحة

٢٤/٤٢٢ 
إنتهى البحث

 سنة  ٤٧,٠٠٠
  شهور٦و

 فهد صاحل املبدل. د
 يوسف صاحل الصغري. د

 الطاقة وحتسني املنتج    تقليل استهالك 
يف قسـم الفصـل مبعامل اإليثيلني       

 .بإدخال طرق تربيد جديدة
إذ يتم  . بـريادة شركة سابك، أظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً واضحاً           :א

أهم املواد اليت تركز عليها سابك و       وتعترب مادة اإليثيلني من     . إنشـاء معامـل بتروكيماويات جديدة كل سنة       
قـررت الشركة عمل توسعة ملعاملها احلالية كما أقرت إنشاء و تشغيل معمل جديد لتغطية الطلب املتزايد على    
هـذه املـادة لتصبح الشركة من الشركات اخلمس الكربى يف العامل يف إنتاج مادة البويل إيثيلني اليت تستخدم                   

  مثل هذه املعامل يوجد فيها .اإليثيلني كلقيم ملصانعها
. سالسـل من عمليات الفصل، كما أا تنتج بعض املخلفات الصناعية و كذلك تعترب مستهلكاً كبرياً للطاقة                

ستتم حماولة حتسني هذه العمليات بإدخال طرق تربيد جديدة إلجناز عملية الفصل و من مث تقييم هذه اإلضافات       
لديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب اجتاهاً دقيقاً حنو فهم           احلصـول على اخلصائص ا    . والتغـيريات 

سوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل عمليات مبين على املفاهيم األساسية و             . أفضـل هلذه العمليات   
 .مبساعدة برامج احلاسب اآليل بعد التغيري إلجناز هذا اهلدف

٢٥/٤٢٢ 
متويل سابك

 سنة  ٤٨,٠٠٠
  شهور٦و

 د احلركانإبراهيم حمم. د
 حسني أمحد حلمي. د
 حممد عبد الفتاح شرف. د
 حممد زكي رمضان. د

 .إدارة السالمة مبساعدة احلاسب اآليل

لقد أصبح تسجيل حاالت اإلصابات و حاالت املرض احلادثة باملصانع من ضروريات اتباع       :א
ية ذلك ألن مؤشرات خمتلفة ميكن حساا من سجالت اإلصابة و           و يرجع أمه  . قـواعد السـالمة الصـناعية     

ومن املمكن استخدام هذه املؤشرات يف قياس وتقييم و مقارنة أداء    . األمـراض احلادثـة باملصنع يف خالل عام       
اهلدف من املشروع املقترح هو حتليل و تصميم و تنفيذ برنامج حاسب آيل ميكن استخدامه               .  السالمة للمصنع 

ة تفاعلية إلنشاء سجل حباالت اإلصابة و حاالت املرض احلادثة مبصنع ما، مع حساب املؤشرات املختلفة                بطريق
 .املستخدمة يف تقييم أداء السالمة للمصنع

٢٧/٤٢٢ 
إنتهى البحث
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 سنة ٤٥,٠٠٠
  شهور٦و

 يوسف عبد اهللا السلوم. د
 طارق محود املسلم. د

الزحف يف العوارض اخلرسانية املسلحة     
بالقضـبان البوليمرية الزجاجية العرضة     
لإلجهادات طويلة املدى حتت ظروف     

 .بيئية خمتلفة
بالـرغم مـن الطلب املتزايد على املواد املركبة الناتج عن التطبيقات الناجحة هلا يف عدة                 :א

أحد تلك  .  جمـاالت إال أن بعـض خصائصـها حتـت تأثري الظروف البيئية املختلفة مل تكتمل دراستها بعد                 
يف هذا  . عوارض اخلرسانية اخلصائص املهمة لتلك املواد هو سلوكها الزحفي عندما تستخدم كمادة تسليح يف ال            

البحث سوف يتم دراسة تأثري األمحال امليتة الثابتة على زحف العوارض اخلرسانية املسلحة بالقضبان البوليمرية               
الـزجاجية حتـت ظروف بيئية خمتلفة و سوف تشمل الدراسة على جتهيز عينات من تلك العوارض املسلحة                  

يتم حتميلها بأمحال ميتة ثابتة حىت تنتج إجهادات يف القضبان تتراوح      بالقضبان البوليمرية الزجاجية و اليت سوف       
يتم بعدها قياس االنفعاالت يف اخلرسانة و يف القضبان . من القيمة القصوى اليت تتحملها% ٤٠ -% ٢٥بـني   

 . أشهر بعد حتميل العينات٨البوليمرية الزجاجية خالل مدة 

٢٩/٤٢٢ 
إنتهى البحث

 سنة  ٤٩,٥٠٠
  شهور٦و

  احلزميي عبد الرمحن حممد. د
 

تقييم الطالء البتيوميين املستخدم 
يف متانة العناصر اخلرسانية 
 . املدفونة يف مدينة الرياض

 يعتـرب الطـالء البتيوميين من أحد االحتياطات الذي يستخدم يف متانة العناصر اخلرسانية               :א
على املدى الطويل على    ) السوائل البتيومينية   ( ع من املعاجلة    تأثري و فعالية هذا النو    .  املدفونة يف مدينة الرياض   

لقد صممت هذه الدراسة لتقييم الطالء البتيوميين املستخدم يف متانة العناصر اخلرسانية            .  اخلرسـانة غري واضح   
 .املدفونة يف مدينة الرياض

٣٠/٤٢٢ 

 سنة  ٢٣،٠٠٠
عبد العزيز عبد اهللا احلامد   . د.ا  شهور٧و

ة التصـرف يف القنوات     قـياس كمـي   
الدائـرية املقطـع باستخدام البوابات      

 .واهلدارات
 سوف يتم فحص البوابة و اهلدار جتريبياً يف قناة ذات مقطع دائري كجهازين لقياس كمية                :א

تدفق املاء بشكل حر بينما املوقع واحد يف اية القناة حيث ي  .  البوابة سوف تفحص يف مكانني خمتلفني     .  التدفق
اآلخـر داخل القناة، يف كال احلالتني سوف يكون التدفق اسفل البوابة حتت شروط التدفق احلر، و سوف يتم                   
فحـص اهلدار داخل القناة فقط، و ستشمل الدراسة على ارتفاعات خمتلفة للهدار وفتحات خمتلفة للبوابة، من                 

 اجلهازين و استنباط معادالت رياضية حلساب كمية التدفق عند استخدام أي     خالل النتائج سوف يتم تقييم أداء     
 .من اجلهازين

٣٢/٤٢٢ 
إنتهى 
 البحث
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 تانسن ٢٠,٠٠٠

  شهور٦و

صـالح الـدين عبد املنعم      . د
 حممد

ــية ذات  ــارات املعدن ــتقرار اإلط اس
الوصـالت املرنة عند ظروف حتميل و       

 .تربيط خمتلفة

 دراسة قوة حتمل اإلطارات املعدنية ذات الوصالت املرنة و ايارها نادراً ما تؤخذ يف                 :א
و أنه بإدخال سلوك هذه االتصاالت يف حتليل اإلطارات فانه سوف تؤثر ألنه من                .ميماالعتبار و يف التص   

املعروف منذ فترة قريبة أن الوصالت املرنة لإلطارات املعدنية هلا تأثري على قوة حتملها و على طريقة استقرار                   
الوصالت بني أعضائها و نوع     ب  وكذلك فان سلوك اإلطارات املعدنية تتأثر     .  اإلطارات املعدنية و طريقة ايارها    

و يف هذا البحث سوف تدرس املؤثرات املختلفة        .احلمل املؤثر وأيضاً طريقة ترابطها بشكاالت أو عدم ترابطها        
من العوامل املتصلة خبواص اإلطارات و أبعادها وأيضاً نوع األمحال املؤثرة و سلوك الوصالت املختلفة عند                  

و هذه الدراسة سوف تكون هلا نتائج إجيابية ومفيدة للباحثني و           .  مل املنشأ دراسة نوع االيار و أقصى قوة حت      
 .املصممني و يف توفري التكاليف اخلاصة بتشييد املنشآت املعدنية

٣٣/٤٢٢ 

إنتهى 
 البحث

 سنتان ٣٠,٠٠٠
 شهور٦و

تـأثري تشوه السريان الداخل على أداء        بشارات سليم. د
 .مروحة طاردة مركزية

 أجهزة الضخ يف معظم الصناعات ملختلف األغراض بدءاً من الصناعات املنـزلية             تستعمل :א
وقد أدى هذا املدى الواسع من االستخدامات هلذه اآلالت إىل حمدودية جمال عملها             .  إىل الصـناعات الفضائية   

مية هذه بالتشوه   من حيث احليز املتاح مما أدى إىل سريان غري منتظم عند مدخل دواراا، و تعرف عدم االنتظا                
و يعترب هذا البحث مبثابة حماولة الستكشاف اآللية .  عـند املـدخل و اليت قد تؤثر سلباً على أداء هذه اآلالت         

السـريانية اليت يؤثر ا التشوه عند املدخل على أداء املراوح الطاردة املركزية و للمقارنة بني تأثري خمتلف أنواع                   
 .ائص يف املراوح الطاردة املركزيةالتشوه على األداء و ثبات اخلص

٣٤/٤٢٢ 

 سنة ١٧,٠٠٠

  شهور٦و

عـادل عـبد النور بن عبد     . د
 النور

كـتابة كـتاب باللغة العربية يف ميدان        
 . الذكاء االصطناعي

امليدان و يعترب هذا  .   يهدف املشروع إىل كتابة كتاب باللغة العربية عن الذكاء االصطناعي:א
لكن تكاد ختلو املكتبة العربية من كتاب عريب يف هذا          .  مـن أهم امليادين العلمية حالياً و على املستوى العاملي         

 .و بالتايل هناك حاجة ملحة هلذه النوعية من الكتب اليت تشرح فكرة الذكاء االصطناعي.  امليدان

 

 

٣٦/٤٢٢ 

إنتهى 
 البحث
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 أمحد عثمان القصيب . د سنتان  ٢٨,٠٠٠
 أمين سليمان عجيب. د

إنشـاء خرائط لتمثيل طبقات التربة يف       
ثالثـة أبعـاد باسـتخدام تقنية نظم        

 . املعلومات اجلغرافية
 يتناول هذا البحث استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف عمل تطبيقي لتمثيل طبقات              :א

يهدف هذا التطبيق إىل إنتاج خرائط متثل توزيع البيانات اخلاصة بتوزيع أنواع التربة يف              .  التـربة يف ثالثة أبعاد    
.  ألعماق لكل طبقة يف االجتاه الرأسي ملنطقة الدراسة املختارة يف حيز مدينة الرياض            االجتـاه األفقي مع حتديد ا     

تعـتمد الطـريقة املقترحة على استخدام املعلومات املوجودة عن طريق اجلسات املأخوذة و املوزعة يف املناطق                 
توزيع و أعماق طبقات التربة     املختلفة و استخدام أسلوب التقسيم التناسيب يف االجتاهني األفقي والرأسي إلجياد            

بعد استكمال اخلريطة ميكن استنتاج أعماق و أنواع التربة املختلفة عند أي . على امتداد املنطقة املقترحة للتطبيق   
 .نقطة على اخلريطة بدون عمل جسات موقعية

٣٧/٤٢٢ 
إنتهى 
 البحث

١٨،٦٠٧ 
 

حسـام الـدين عبد اهللا      . د.ا سنتان 
 طلعت

احملدد الذكي ملوقع العطل على خطوط      
ل القوى الكهربية املبىن على املتحكم      نق

 .الدقيق
 إن تصـميم حمددات مـواقع األعطال خبـطوط نقل القوى الكهربية جيب أن يأخذ يف               :א

االعتبار تعقيدات املنظومة مثل مقاومة العطل و ازدواجية خطوط النقل و وجود أجهزة تعويض غـري فـعالة                
كن استخدام النظم الذكـية لتتيح تصميم حمددات أعطال ذات دقة عالية أخـذاً يف االعتبار              و ىف هذا اال مي    

يتم .  يقوم هذا البحث بدراسة تصميم و تنفيذ حمدد أعطال مبين على املتحكم الدقيق            .  تعقـيدات املـنظومة   
متحكم دقيق و اختباره    اختـبار التصـميم بعمل حماكاة رقمية على احلاسوب مث بتنفيذ اخلوارزم املقترح على               

 .معملياً  على منوذج ملنظومة

٣٨/٤٢٢ 

٢٠،٠٠٠ 
 
 

تقيـيم دقة الرصد األحادي باستخدام       عبد اهللا سلمان السلمان. د سنة
أجهـزة حتديـد املواقع العاملي املالحية       

 .اليدوية
ديد املواقع العاملي املالحية  اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو تقومي الدقة املتوقعة ألجهزة حت         :א

ولكي يتم حتقيق هذا اهلدف، سيتم اختيار نقاط ضبط         .  الـيدوية عـن طريق استخدامها يف الرصد األحادي        
سوف يتم اختبار جهازين على هذه النقاط و تسجيل         . أرضية تستخدم كمرجع لدقة أجهزة الرصد املستخدمة      

و من مث حتليلها إحصائياً بغرض تطوير منوذج إرشادي ملدى و حدود            األرصاد امللتقطة من األقمار الصناعية آنياً       
 .استخدام هذه التقنية يف التطبيقات اهلندسية املختلفة

٣٩/٤٢٢ 

א א  א  א
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٢٠,٠٠٠ 
  سنوات٣

دراسـة استقرارية و حركية والتركيب       خالد إبراهيم احلميزي. د
 .التكويين ألغشية سوائل رقيقة مدعومة

 تظهـر أغشـية السـوائل الرقيقة املسنودة يف العديد من التطبيقات مثل أغشية التصوير                :א
و األغشية املستعملة يف علميات نقل احلرارة كالتبخري و التكثيف و كذلك عمليات             الفوتوغـرايف والطالءات    

 . استخالص الزيت و تكوين رغوات يف الطبقات املسامية
يتركـز البحث املقدم على دراسة قابلية االبتالل واستقرارية و حركية و التركيب التكويين ألغشية موائع رقيقة             

تعتمد استقرارية و حركية مثل هذه األنظمة على القوى و كميات .  ائع آخر مسـتندة على مادة صلبة حماطة مب      
سوف تتم دراسة هذه الظاهرة من خالل بناء منوذج رياضي غري خطي مبين على              .  احلركة املتواجدة يف النظام   

عند و سيتم حتليل هـذا النظـام من خالل حل النموذج الرياضي عـددياً            .  معـادالت حركة املوائع العامة    
 .ظـروف و حمددات خمتلفة

١/٤٢٣ 

 سنة ٢٨,٠٠٠
 عبيدة حممد زيتون .   د  شهور٦و

 أسامة أمحد املصري . د.ا

انـتقال احلـرارة يف األنابيب املسخنة       
 .جزئياً

 يعرض البحث دراسة عددية النتقال احلرارة باحلمل القسري لسريان طبقي كامل التطور             :א
ـ  ل أنبوبة معرضة لتسخني جزئي على سطحها اجلانيب، حلالتني مها عندما يكون هذا اجلزء ذو درجة حرارة         داخ

ثابـتة أو عـندما يكون هذا اجلزء معرض لفيض حراري منتظم، سيتم استخدام طريقة احلجم احملدد يف هذه                   
حمليطية املعرضة للتسخني و التوصيل    الدراسـة حلل املعادالت اليت حتكم هذا السريان، سيتم دراسة تأثري الزاوية ا            

احلراري يف جدار األنبوبة على معامل انتقال احلرارة متمثالً يف رقم نسلت، نتائج هذا البحث ستزيد من فهمنا                  
 .هلذه املسألة كما ستحسن من تصميم املعدات احلرارية

 
 
 
 
 
 

٤/٤٢٣ 
إنتهى البحث
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٥٠,٠٠٠ 
 عبد اهللا إبراهيم املنصور . د سنتان

 جمدي عبد العزيز زهو . د

تقييم و إعادة ختطيط مواقف املركبات      
 .للمدينة اجلامعية جلامعة امللك سعود

 لقـد أدت الزيادة املطردة يف أعداد الطلبة املقبولني سنوياً يف جامعة امللك سعود إىل                :א
و من أبرز مظاهر هذا الضغط .   املرورية داخل املدينـة اجلامعية    زيـادة الضغط على النظام املروري و احلركة       

 .   الوقفمشكلة مواقف املركبات و االختناقات املرورية يف أماكن

يهـدف هذا البحث إىل تقييم فاعلية مواقف املركبات يف املدينة اجلامعية و إعادة ختطيطها الستيعاب اكرب عدد           
ممكن من املركبات و عمل التعديالت اهلندسية الالزمة لكل موقف على حدة و اقتراح و تصميم أماكن جديدة                  

هلذه املواقف للحد من املخالفات املرورية املتعلقة مبواقف        لوقوف املركبات إذا لزم األمر و تطوير خطة تشغيلية          
 .املركبات

٥/٤٢٣ 
حثإنتهى الب

إجنـاز بـرنامج إعـالم آيل لدراسة و        عبد احلميد شريف . د.ا سنتان  ٢٠,٠٠٠
تصـميم املنشآت مع خدمات رسوم      

 . هندسية

 لتحليل و تصميم املنشآت مع       هـدف املشروع هو إعداد و إجناز برنامج إعالم آيل          :א
الربنامج سوف حيتوي على عدة إمكانيات حتليلية و تصميمية حسب القوانني التقنية            . خـدمات رسوم هندسية   

 .العصرية للخرسانة املسلحة و القوانني للتصميم املضاد للزالزل

فات جديدة وتعديالت اليت    سيتم إجناز الربنامج بطريقة تركيبية لتسهيل تطويره وحتديثه حيث يسهل إدماج إضا           
 .قد تطرأ يف القوانني التقنية

 
 
 
 
 
 
 

٦/٤٢٣ 
إنتهى البحث
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أداء الـثين للعـوارض اخلرسانية بعد         السلوم يوسف عبد اهللا. د سنة  ٣٠،٠٠٠
إصالحها مبواد ترميم اخلرسانة املتوفرة     

 .جتارياً
 هناك حاجة كبرية ملعرفة مدى فعالية املواد املتوفرة يف األسواق احمللية املستخدمة يف إصالح               :א

سيتم يف هذا البحث دراسة سلوك بعض املواد        .  املنشـآت اخلرسـانية و كيفية سلوكها يف العناصر اإلنشائية         
سيتم استخدام ستة أنواع    .  املستخدمة يف إصالح اخلرسانة املتوفرة يف األسواق احمللية لترميم العناصر اإلنشائية          

.   عينة من العوارض اخلرسانية املسلحة اليت سيتم صبها كجزء من هذه الـدراسة            ١٢مـن تلك املواد إلصالح      
ىل عينـتني سيـتم إصالحهما باستخدام اخلرسانة العادية وعينتني سيتم صبهما كاملة باخلرسانة             باإلضــافة إ  

نتائج هـذه  .  مجيع العينات سيتم اختبارها حتت تأثري قوى الثين       .  وستستخدم هذه العينات اخلرسانية للمقارنة    
 .اصر اخلرسانيةاالختبارات سـوف تعرفنا على كفاءة تلك املواد الستخدامها يف إصالح العن

٩/٤٢٣ 

 ٦سنة و ٢٨،٠٠٠
 شهور

االسـترجاع احلراري يف نظام إعذاب       أمحد صربي حجازي. د.ا
املاء املاحل متعدد التأثري باستخدام ضاغط  

 . حراري
عددة  بين هذا املشروع على أساس اقتراح منظومة تتكون من وحدة إعذاب املياه املـاحلة املت :א

يقوم قاذف البخار بسحب جزء من البخار الناتج        .  مراحل التقطري، و اليت يوصل مبرحلتها األخرية قاذف خبار        
يستخدم البخار املغادر للقاذف كبخار تسخني يف املرحلة األوىل من .  عـند ضغط منخفض يف املرحلة األخرية      

يعتمد هذا  .   الستنباط أداء املنظومة املقترحة    يهدف هذا املشروع بتصميم و تطوير منوذج حسايب،       .  املـنظومة 
الـنموذج علـى حل معادالت حفظ الكتلة، واالتزان احلراري، لكل جزء من أجزاء املنظومة املقترحة، وذلك                 

و من خالل استخدام هذا النموذج .  حلسـاب معـدل تدفـق خبار املاء و املتكثف وناتج التقطري و املاء املاحل    
و من مث   .  تأثري العوامل املختلفة للتصميم، و ظروف التشغيل على أداء املنظومة املقترحة          احلسـايب ميكن دراسة     

 .سيتم وضع طريقة لالختيار األمثل لألنظمة حسب ظروف التشغيل

١١/٤٢٣ 
إنتهى البحث

٣٠,٠٠٠ 
 خواص اخلرسانة عالية األداء حممد إقبال خان . د سنتان  

و حتديد خواص اخلرسانة عالية األداء و املشتملة على غبار           إن اهلدف من هذه الدراسة ه      :א
سـيتم خـالل هـذه الدراسة حتديد اخلواص اخلاصة باملتانة و القوة و بالتحديد ما يتعلق بنفاذية                  .  السـيلكا 

األكسـجني خالل اخلرسانة و مسامية اخلرسانة واليت مت جتهيزها باستخدام غبار السيلكا من نسب خمتلفة من                 
ـ    و سيكون يف الدراسة تركيز أساسي على أثر درجة احلرارة العالية كاملسجلة يف             .  اء إىل مواد الربط   نسـبة امل

 .السعودية على خواص اخلرسانة عالية األداء
 

١٢/٤٢٣ 
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٣٠،٠٠٠ 
 سنة
  شهور٦و

عـبد الـرمحن عبد العزيز      . د
 الربيعة 

اسـتخدام نظام األغشية املهجن لفصل      
 . الربوبني يف مصانع اإليثيلني/الربوبان

.   املكلفة لصناعة اإليثيلني    تعـد عملية فصل الربوبيلني من الربوبان من العمليات احلرجة و           :א
غري .  وهذه العملية القائمة على تقنية التقطري تستهلك قدراً كبرياً من الطاقة إضافة إىل كلفة برج التقطري العالية                

أن عملـية الفصـل باألغشية ذات االستهالك األقل للطاقة مقارنة بطرق الفصل التقليدية قد تعترب بديالً واعداً                  
يف هذا البحث سيتم دراسة تأثري وحدات أغشية الفصل          .  لصـناعية كصناعة اإليثيلني   لـبعض التطبـيقات ا    

 .املدعومة على عملية فصل الربوبيلني من الربوبان داخل مصانع اإليثيلني

١٣/٤٢٣ 

٢٨,٥٠٠ 
  شهر١٢

عـبد احملسـن عبد الرمحن      . د
 اهلريش

 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.ا

الـنمذجة اإلحندارية حلركة نقل الصور      
 . الشبكات ذات النطاق الواسعيف

 يعترب كل من التحليل اإلحصائي و منذجة حركة نقل الصور املضغوطة من العوامل اهلامة يف   :א
يهدف هذا البحث إىل دراسة عدد      .  تقديـر متطلبات الشبكات و دراسة أدائها حتت ظروف وحاالت خمتلفة          

الصور ذات  : دارية للصور ذات البتات املتغرية، اليت تصف خصائص نوعني من الصور بدقة           مـن النماذج االحن   
و سيقدم البحث وصفاً رياضياً لكل منوذج مع دراسة املزايا و           .  احلركة البطيئة و الصور ذات احلركة السريعة      
 .العيوب بواسطة استخدام احملاكاة احلاسوبية

 
 

١٥/٤٢٣ 
إنتهى البحث

٢٥,٠٠٠ 
 سنة

  شهور٦و

دراسـة معملية لظاهرة الرنني احلديدي       يد أمحد عبد اهللاأمحد س. د.ا
 .يف نظم القوى الكهربائية

 املشاكل اخلطرية يف نظم القوى الكهربائية هو إمكانية حدوث ارتفاع كبري يف اجلهد بسبب       :א
ؤدي إىل تلف حموالت التوزيع الكهربائية و أجهزة و هذه اجلهود الكهربية املرتفعة قد ت    .  ظاهرة الرنني احلديدي  

وهذا البحث يهدف إىل تنفيذ دراسة معملية       .  احلماية من الصواعق والقواطع األتوماتيكية يف الشبكة الكهربية       
و سوف يتم   .  لظاهـرة الرنني احلديدي و ذلك بعمل منذجة خلط نقل قوى كهربائية متصل مبحول كهربائي              

د الكهـربائية املرتفعة الناجتة عن ظاهرة الرنني احلديدي يف نقاط  خمتلفة من الدائرة              دراسـة و قـياس اجلهـو      
 .و سوف يتم أيضاً دراسة العوامل املختلفة اليت تؤثر على ارتفاع هذه اجلهود الكهربية.  الكهربية

 

١٦/٤٢٣ 
إنتهى البحث



                                                                        

 
 אא

٨٢

 

 א

 א

)( 

 

א א א  א

מ
א
 א

١٠,٠٠٠ 
  شهرا٢٤ً

أنظمـة طلب متكرر أتوماتيكي هجينة       عبد احلميد حممد الصانع. د
 .لقنوات معرضة لتداخل الرموز

.   هجينة لقنوات معرضة لتداخل الرموز      يقترح هذا البحث أنظمة طلب متكرر أتوماتيكي       :א
و تستخدم هذه   .  و توظـف األنظمـة املقترحة ترميزاً منخلياً لتصحيح األخطاء و آخراً دورياً للكشف عنها              

وسيقيم أداء أنظمة الطلب املتكرر     .   للترميز املنخلي  حاٍل للقناة و    كمسٍواألنظمة خوارزمية فيتريب و اليت تعمل       
 .حة لعدة قنوات معرضة لتداخل الرموز باستخدام احملاكاة احلاسوبيةاألتوماتيكي املقتر

١٧/٤٢٣ 

١٦,٠٠٠ 
 سنة
 شهور١٠و

بـناء دوائـر إلكترونية للخوارزميات       بندر عبد اهللا املشاري. د
 .الرياضية بواسطة دوائر متكاملة مربجمة

 رياضية بواسطة دوائر     ليناء خوارزميات  (VHDL) يهدف املشروع الستخدام لغة        :א
و سوف يركز املشروع على مراجعة خصائص تلك اللغة و التعرف على            .  إلكتـرونية قابلة للربجمة يف املعمل     

كذلك يسعى املشروع ملقارنة احلزم الربجمية املستخدمة لبناء الربامج ذه اللغة           .  إمكاناا اليت تسهل هذه املهمة    
بعد ذلك سنقوم بربجمة    .  من منتجني خمتلفني و مدى جودا يف أداء املهمة        و الـيت تتوفر حالياً بشكل جتاري        

و سنستخدم يف ذلك أنواعاً     .  الدوائـر اإللكتـرونية املتكاملة يف املعمل لتقوم بتمثيل وظيفة تلك اخلوارزميات           
 .خمتلفة من األلواح احملتوية على دوائر متكاملة مربجمة وسنقارن أداءها

١٨/٤٢٣ 

١٥,٠٠٠  
 سنة
 شهور ٦و

: اهلندسة اجليوتكنيكية "تـرمجة كتاب     عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د
 .ملؤلفه جون سرينيكا" ميكانيكا التربة

و يتطلب تصميم و    .   تلعـب ميكانيكا التربة دوراً مهماً يف مجيع تطبيقات اهلندسة املدنية           :א
و يوجد  العديد من الكتب حول ميكانيكا التربة و لكن           .  عرفة ميكانيكا التربة  إنشاء مشاريع اهلندسة املدنية م    

و اهلدف  الرئيسي من هذا املشروع هو ترمجة         .  معظمها إن مل يكن كلها مكتوبة بلغة أخرى غري اللغة العربية          
أن نتائج هذا املشروع    إنه من املعتقد    .  ملؤلفه جون سرينيكا  " ميكانيكا التربة   : اهلندسة اجليوتكنيكية " كـتاب   

 .سوف خترج لنا مرجعاً موسعاً يف جمال ميكانيكا التربة مكتوباً باللغة العربية

١٩/٤٢٣ 
إنتهى البحث

٣٠,٠٠٠ 
 سنة 

: " تألـيف كتاب باللغة العربية بعنوان      عوض خزمي األمسري. د.ا
 ."معاجلة الصور الرقمية

غة العربية يف جمال معاجلة الصور الرقمية سيثري املكتبة العربية           إن إعداد و تأليف كتاب بالل      :א
يف هـذا اـال و سيساعد الطلبة و الباحثني يف فهم هذا اال املهم و خاصة يف املقررات اليت تقدم يف أقسام            

ور الطبية، و  يف قسم اهلندسة الكهربائية، و معاجلة الص      ) ٢٥٠كهر  (خمتلفة مثل معاجلة اإلشارات متعددة األبعاد       
إضافة إىل أن هذا الكتاب سوف يساعد يف معاجلة الصور املستخدمة يف            .  كـذلك يف جمـال الطـب احليوي       

 .تصميم صفحات الويب وكذلك معاجلة الصور املرسلة و املستقبلة عرب شبكة اإلنترنت
 

٢٠/٤٢٣ 
إنتهى البحث
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٤٢,٠٠٠ 
 سنتان

 حممود عبد الغين أبو اخلري. د
 حممود سيد أمحد سليمان. د.ا

التشوه الفائق اللدونة لسبيكة األملونيوم     
  .٧٤٧٥رقم 

 ذات احلبيبات الدقيقة يف     ٥٠٨٣ل هذا البحث دراسة سلوك سبيكة االملنيوم رقم         يتـناو  :א
وكذلك .  لكل ثانية  ١-١٠ إىل   ٣-١٠ انفعال درجة مئوية ومعدالت     ٣٥٠-٢٥٠درجـات حرارة تتراوح بني      

 هلذه السبيكة من خالل اختبار الشد متضمنة خصائص         ةسـوف يـتم تقيـيم خصائص التشوه الفائق اللدون         
يتم كذلك حتديد معامل معدل االنفعال باستخدام طريقة تغري         .  املمطولية طاقة التحفيز الظاهرية و    ب و االنسيا

 واليت تعطي إجهاد االنسياب كدالة يف معدل االنفعال         اإلنشائيةسيتم استنباط املعادالت     و.  السـرعة املفاجئة  
 .طاقة التحفيز الظاهرية ودرجة احلرارة و

٢١/٤٢٣ 

 متويل سابك
 

٤٦,٠٠٠ 
 سنة 

  العزيز إبراهيم النغيمشعبد. د
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د

تقومي كفاءة اختبار ضغط اخلرسانة يف      
 .املختربات التجارية يف الرياض

يعد اختبار مقاومة الضغط للخرسانة مهماً جداً لكونه املعيار األساسي للحكم على مدى              :א
يف هذه الدراسة سيتم الكشف على التجهيزات اخلاصة باختبار قوة          .  املواصفاتتوافـق قـوة اخلرسـانة مع        

كما سيتم تقومي أداء جهاز الضغط يف        .املمارسات اليت تقوم ا املختربات التجارية يف مدينة الرياض         نة و ااخلرس
ط بني هذه   كـل واحـد مـن هـذه املختربات التجارية من خالل برنامج مقارنة نتائج اختبار مقاومة الضغ                 

ماكينة اختبار ذات أداء عايل لتكون هي        حيث سيكون هناك مقارنة بني مكائن هذه املختربات و        . املختـربات 
باإلضافة إىل ذلك سيتم التحقق من      .  هذه املاكينة متوفرة يف خمتربات جامعة امللك سعود        املرجعية يف املقارنة و   

 .صحة معايرة مكائن االختبار يف هذه املختربات

٢٢/٤٢٣ 

 متويل سابك

٤٦,٠٠٠ 
٦سنة و
 شهور

ممطولـية عـوارض اخلرسانة املسلحة       حممد شاذيل احلداد. د
 .حبديد سابك

 تشري بأنه بسبب ارتفاع إجهاد اخلضوع للحديد        )املرحلة األوىل ( دراسـة سابقة     نـتائج  :א
نية إال إذا مت تقليل نسبة حديد التسليح حبيث         السـعودي فإنه يصعب حتقيق املمطولية املطلوبة للعوارض اخلرسا        

هذا احلد وجد أنه أقل بكثري من احلد األقصى املوصى به يف كثري              تكون أقل من حد معني توصي به الدراسة و        
التحقيق املختربي لنتائج املرحلة     هو) املرحلة الثانية (اهلدف من هذا املشروع      .مـن كـودات التصميم العاملية     

كن صياغة التوصيات املالئمة ألعلى نسبة حلديد التسليح حتقق التصميم اللدن لعوارض اخلرسانة األوىل حـىت مي   
 .املسلحة باستخدام حديد سابك

 

٢٣/٤٢٣ 

إنتهى 
 البحث
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٥٠,٠٠٠ 
 سنة

  شهور٤و

دراسـة عددية لألنابيب املطمورة حتت       حسني عبد اهللا العواجي. د
 .سطح األرض

هـذا املشـروع لدراسة األنابيب املطمورة حتت سطح األرض باستخدام طريقة العناصر              :א
تشمل الدراسة عدد من األنابيب الشائعة       و.  لعددي لسلوك مواد الردم الغري خطي     وسيتم التمثيل ا  .  احملـدودة 

 و.  الفيربقالس اخلرسانة املسلحة باالسطوانات احلديدية و     احلديد الكربوين و   االسـتخدام مثل احلديد الزهر و     
.  طح األرض تشـمل طرق التشييد الردم داخل اخلنادق احملفورة أسفل سطح األرض وكذلك الردميات فوق س              

 مستوى أداء خطوط األنابيب املطمورة و النتائج املتوقعة سوف تساعد على فهم أكثر لدور متغريات التصميم و   
 .مدى التدهور املتوقع خالل التشغيل

٢٤/٤٢٣ 

إنتهى 
 البحث

٥٠,٠٠٠ 
 سنة 

 إبراهيم صاحل املعتاز. د.ا

 حممد عبد الرقيب. م

 حممد عاصف. د

 بابا يعقوب جربيل. م

 األعمدة احملشوة   حماكاة تدفق السائل يف   
باسـتخدام الربنامج احلسايب لديناميكا     

 .(CFD) املوائع 

 سـيطور أمنوذج ماكروسكويب ملعادالت احلركة واالستمرارية املبنية على متوسط احلجم،     :א
وائياً و ذلك باستخدام الربنامج     األعمدة احملشوة عش  لدراسـة تدفـق التـيارات املعاكسة الغازية و السائلة يف            

 .(CFD) احلسايب لديناميكا املوائع 

 

 

 

 

 

 

٢٥/٤٢٣ 

إنتهى 
 البحث
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٤٨,٠٠٠ 
 سنتان

قـياس االهتزازات اليت تنشأ من سريان        سامة جاسم الدريهمأ. د
مائـع التـربيد واملـتولدة يف أنابيب        

 .املبادالت احلرارية

يهدف هذا البحث إىل القيام بتطوير أسلوب قياس االهتزازات اليت تنشأ من سريان موائع               :א
حيث تعتمد التقنية املستخدمة يف عملية القياس على أجهزة         .  ت حرارية التـربيد واحلاصـلة يف أنابيب مبادال      

.  الغري قابلة للتأثر بتغري درجة احلرارة يف حميط القياس          إجهادي كهربائي و   انفعالإحساس مصنعة من مواد ذات      
 األنبوبة على   يسعى البحث إىل إجياد منوذج رياضي يقلد اإلشارة الكهربائية املتولدة يف أجهزة إحساس مثبت              و

مقدار الذبذبات احلاصلة يف   املـتذبذب، حـيث يصور النموذج الرياضي العالقة بني إشارة جهاز اإلحساس و            
 .ويتكون العمل يف هذا املشروع من جزء عملي لغرض التأكد من صحة ودقة النموذج الرياضي.  األنبوب

٢٦/٤٢٣ 

 متويل سابك

٤٥,٠٠٠ 
٦سنة و
 شهور

هتزازات للمكائن  حتليل و تشخيص اال    بسام أمحد البسام. د
املضـخات، التوربينات و    : الـدوارة 

الكومربسـرات املستخدمة يف مصانع     
 .سابك

 اليت تتعرض هلا املكائن     لالهتزازاتيهـدف هـذا املشروع إىل دراسة األسباب املختلفة           :א
رياضي يشتمل على منوذج بتطوير لدراسة استقوم هذه . الكومربسرات التوربينات و  الـدوارة كاملضـخات و    
اجلزء الثاين للمشروع يقوم بإجراء قياسات معملية لنموذج صغري         . لالهتزازاتاملسببة   مجيع العناصر األساسية و   

هذه اجلزء يتم مبساعدة برنامج يقوم بتحليل املتغريات املقاسة يف          . االهتزازاتمـن أجـل التعرف على أسباب        
 يف املصنع باختاذ القرار     االهتزازاتهذه اخلطوة تساعد مهندس     . ل احملتوى الترددي هلا   مـن مث حتلي    املعمـل و  

 .املناسب لصيانة تلك املكائن

٢٧/٤٢٣ 

 متويل سابك

٤٥,٠٠٠ 
 سنتان

 عبد الرمحن مشبب األمحري. د
 سعيد حممد حسن  درويش. د
 حممود سيد أمحد سليمان. د.ا

حتديـد ظروف التشغيل املثلى لصلب       
 .سابك اإلنشائي

 فإن اهلدف من هذا اإلنشائينه ال توجد قاعدة بيانات متاحة لتشغيل صلب سابك       أحيث   :א
سيتم خالل هذا البحث عمل معاجلات حرارية خمتلفة        . اإلنشائيالبحث هو إنشاء قاعدة بيانات لصلب سابك        

القطع الناعم  ( ع، دارسة تأثري متغريات عملية القطع       زوايا أداة القط   ، دراسة تأثري مادة و    اإلنشائيلصلب سابك   
لتقليل (مثلية  كذلك سيتم استخدام دوال األ    . ، حتديد القيم املثلى لعمق القطع     )والقطع اخلشن للصلب السبائكي   

 .لتحديد ظروف القطع املثلى) اإلنتاج تقليل تكلفة – اإلنتاجوقت 
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 سنة واحدة

 حممد موسى عمرو. د
 مساعد ناصر العواد. د.ا

إستخدام مذيبات كيميائية الستخالص    
امللـوثات اهليدروكربونية من تربة مبللة     

 .ملاءبا
كذلك  يقـدم هذا البحث العوامل املؤثرة على إزالة الزيت املتسرب يف البحار أو التربة و               :א

كما أن هذا البحث سوف يشتمل على دراسة        .  اختـبار مـدى التأثري الضار للمركبات البترولية على البيئة         
 من تربة ملوثة بالزيت ومبللة ة الستخالص املركبات اهليدروكربوني  معملـية السـتخدام عدة مذيبات كيميائية      

 .أنسب مذيب ملعاجلة التربة مع مراعاة نوع الزيت امللوث  أفضل وإجيادبذلك ميكن  و.  باملاء

٢٩/٤٢٣ 

إنتهى 
 البحث

٤٥,٠٠٠ 
 سنتان 

 .إثراء خامات الفوسفات السعودي طارق فارس الفارس. د.ا

 و) تركيز(ن خامات الفوسفات املكتشفة حديثاً يف مشال اململكة حتتاج إىل عمليات إثراء             إ :א
سوف  و. تستخدم طرق التعومي لفصل الكربونات من اخلام       و.  خصوصاً الكربونات  ختلـيص من الشوائب و    

يث أن هذه   ختليصها من الشوائب ح    يـتم استخدام تقنية أعمدة التعومي لتركيز خامات الفوسفات السعودي و          
ل واعد  بهلا مستق   اآلن و  حىت ومل تستخدم جتارياً     األحباثالتقنـية احلديثة ال زالت يف مرحلة البحث يف مراكز           
 .لتميزها عن التقنيات املستخدمة حالياً يف إثراء اخلامات

٣٠/٤٢٣ 
 متويل سابك

٤٥,٠٠٠ 
 سنتان 

قـياس معدالت التآكل بواسطة امليزان       ماهر عبد اهللا العودان. د
 .البلوري الدقيق
يعترب قياس   و.  تآكـل املعادن ميثل تكلفة كبرية على مجيع الصناعات يف خمتلف جماالا            :א

.  التحكم فيه  سريعة يف آن واحد من أهم العوامل لفهم ميكانيكية التآكل و           معـدالت التآكل بطريقة دقيقة و     
ستكون الدراسة    ملعادن خمتلفة باستخدام امليزان البلوري الدقيق و       يركز هذا البحث على قياس معدالت التآكل      

 .يف جو حياكي اجلو الصناعي امللوث
 

٣١/٤٢٣ 
 متويل سابك

٤٠,٠٠٠ 
 سنة 

عماد الدين مصطفى كمال    . د
 علي

دراسة التحكم املتعدد املتغريات ملفاعل     
 .البويل إثيلني الصناعي يف الطور الغازي

كما مت حماكاة   .  مت تطويـر منوذج رياضي ملفاعل البويل إثيلني الصناعي يف الطور الغازي            :א
بالتايل يهدف هذا املشروع     و.  النموذج الرياضي بالواقع عن طريق بيانات حقيقية مأخوذة من مفاعل صناعي          

تشمل .  غريات املتعددة إىل استخدام هذا النموذج الرياضي لدراسة إمكانية حتسني ظروف التحكم يف حالة املت            
يعترب .  هـذه املـتغريات التحكم يف درجة حرارة املفاعل والضغط الكلي و الضغط اجلزئي لكل غاز متفاعل                

التحكم يف الضغط اجلزئي للغازات مهماً للحصول على منتج ذو نوعية جيدة ثابتة مع الزمن وبالتايل إىل حتسني                  
كما أن  .  م املتعددة كتحكم صعبة لوجود تداخالت بني دوائر التح      لكن تعترب عملية ال    و.  اقتصـاديات املصنع  

 .وجود املتدفق املسترجع يزيد من تعقيد ديناميكية املفاعل
 

٣٢/٤٢٣ 
إنتهى 
 البحث
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  شهور٨و

 حممد إقبال خان. د
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د

أداء اخلرسـانة باإلسـتفادة من املواد       
البوزولنـية املتوفـرة يف اململكة العربية       

 .السعودية

حول منطقة الدرع العريب    ) احلرات(زلت  تنتشـر يف اململكة العربية السعودية حقول البا        :א
اليت من املمكن أن تستخدم جزئياً بدالً من مادة اإلمسنت يف            حـيث حتـتوي على مواد البوزوالن الطبيعي، و        

.  من هذه املواد البوزولنية الطبيعية     باالستفادةاهلدف من هذا البحث هو التحقق من أداء اخلرسانة          . اخلرسـانة 
اخلواص املتعلقة بدميومة اخلرسانة من خالل استخدام نسب خمتلفة لكمية           ندسية و سـيتم دراسـة اخلواص اهل     

 كذلك نسب خمتلفة من كمية املاء إىل خليط البوزوالن و          الـبوزوالن بدالً من اإلمسنت يف اخللطة اخلرسانية و        
 .اإلمسنت

٣٣/٤٢٣ 
 متويل سابك

٤٨,٠٠٠ 
 سنة

 شهور٨و

عـبد الـرمحن عبد العزيز      . د
 الربيعة

هليدروجني يف تقنـية األغشـية لفصل ا   
 .مصانع اإليثيلني

. تعترب مادة االيثيلني من أهم املواد البتروكيميائية وأكثرها إنتاجاً يف اململكة العربية السعودية :א
. يلنيانية استخدام تقنية األغشية لفصل اهليدروجني املنتج داخل مصانع االيث         كهذه الدراسة سوف تبحث يف إم     

احملتوية على   و(كما دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى القدرة على فصل عنصر اهليدروجني من بقية الغازات                
سوف يتم يف هذه    . جبدوى عالية قبل إدخال تلك الغازات إىل اجلزء البارد للفصل يف مصنع االيثيلني            ) االيثيلني

إمكانية استخدامها لفصل اهليدروجني من بقية الغازات       تقييم عدداً من أغشية الفصل اجلديدة و       الدراسة حبث و  
 .داخل مصانع االيثيلني
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عدم الثباتية الغري خطية بالنسبة للسيالن       خالد إبراهيم احلميزي. د
الساقط للطبقة الرقيقة يف وجود انتقال      

 .املادة و احلرارة
لعدم استقرارية األغشية السائلة امللتصقة على األسطح الصلبة تأثريات عديدة يف كثري من              :א

 عمليات االمتصاص و   كيميائية مثل أعمدة الفصل الرطبة، املفاعالت الكيميائية ذات املهد املسالة و          العمليات ال 
كذلك يف مفاعالت احملتوية على أطوار       أعمدة الفصل الرطبة تستخدم أحياناً يف امتصاص الغازات و        .  التـربيد 

 ات مهمة جداً من أجل انتقال حراري و        تعترب استقرارية األغشية املوجودة يف مثل هذه العملي        ،غازية سـائلة و  
معدل التدفق،  : كة على العوامل التالية   يتعتمد ديناميكية األغشية السم   .   كفاءة عالية حول الغشاء    يمـادي ذ  

 الرقيقة تعترب   األغشيةلكن يف حالة    .  التوتر السطحي، اجلاذبية احلرارية الشعرية واحلركة املارغونية للمواد الذائبة        
 . العوامل املؤثرة على استقرارية األغشية     أهمئية الداخلية املعروفة بتداخالت ليفيتز فاندر والز هي         القـوى اجلزي  

بعدين اثنني   املـادة السائلة امللتصقة على سطح صلب تكون غشاءاً ميكن وصفه من خالل معادالت احلركة يف               
، حيث يتحرك السائل بفعل اجلاذبية      التوصيل احلراري  اللزوجة و  الكثافة و  لسـوائل نيوتونية مع فرضية ثبوت     

الغاز الواقع فوق سطح     كما ميكن فرض ثبوت درجة حرارة السطح الصلب و        . األرضـية علـى السطح املائل     
ـ الغ معادالت .  دة مواد ميكن أن تذوب يف الغشاء السائل       عاء مـع األخـذ باعتـبار أن الغاز حيتوي على            ش

املناسب بالظروف احمليطة ميكن حلها مع اعتبار إمكانية تغري قيمة          الطاقة مع التعريف     احلركة و  االسـتمرارية و  
ميكننا تطبيق وصف تقرييب معتمد على املوجات       .  تركيز املواد الذائبة   التوتـر السـطحي مع درجة احلرارة و       

ينتج عن ذلك معادالت تفاضلية جزئية من        .املسافة الطـويلة لوصـف حركية طبقة الغشاء كدالة يف الوقت و          
 .رجة الرابعة حتل عددياً لتحديد استقرارية الغشاءالد

٣٥/٤٢٣ 

 متويل سابك

٤٧,٥٠٠ 
 ٣سنة و
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مسامية و قوة الشد والضغط و معامل        صاحل حامد السيد. د.ا
املـرونة ملـواد ترميم اخلرسانة املتوفرة       

 .جتارياً على املدى الطويل
معامل املرونة لتسع    قوة الشد والضغط و    امية و سيتم يف هذه الدراسة معرفة املس      :א
املنتجة من قبل ثالث شركات رائدة يف         اخلرسانة املتوفرة جتارياً يف السوق احمللية و       إصالحمـن مواد    

عينة للمالط سيتم اختبارها    ٢٧عينة ملواد اإلصالح و     ١٥٣ما جمموعه   .   اخلرسانة إصالح مواد   إنتاج
الثلثان  معاجلتها واختبارها حتت الظروف املعملية و   سيتم صبها و   ثلث العينات .  يف هـذه الدراسـة    
 .معاجلتها حتت الظروف احلقلية اآلخران سيتم صبها و
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دراسـة تقوميـية لقـوة الربط للمواد         طارق محود املسلم. د
 .املستخدمة يف أنظمة إصالح اخلرسانة

مـن العوامل املهمة يف احلصول على صيانة ناجحة يف املنشآت اخلرسانية هو     :א
يعترب اختبار قوة الشد بني الطبقتني أحد  و.  الطبقة القدمية ني طبقة اإلصالح ووجود قوة ربط جيدة ب  

حيث سوف يتم يف هذه الدراسة استخدام هذا .  الطـرق املسـتخدمة ملعرفة قوة الربط بني الطبقتني   
ستتضمن هذه   و.  احلديثة الـنوع مـن االختـبارات ملعرفة مدى قوة الربط بني اخلرسانة القدمية و             

 ة استخدام عدة مواد خمتلفة املستخدمة حملياً لربط مواد اإلصالح مع اخلرسانة باإلضافةالدراس
يتم صب   ولتنفيذ هذه الدراسة سوف   . إىل دراسـة تأثري خشونة السطح على قوة الربط بني الطبقتني          

من مث صب طبقة خرسانية جديدة عليها بعد         معاجلتها لفترة من الزمن و     أربـع بالطات خرسانية و    
بعد صب طبقة اخلرسانة اجلديدة      و.  مع وجود مواد ربط خمتلفة     عداد سطحها بعدة طرق خمتلفة و     إ

وتـركها فتـرة من الزمن، سوف يتم عمل حفر لعدد من اسطوانات حبيث متر من خالل الطبقتني                  
 القدميـة واجلديـدة ملعرفة مكان الفصل احملتمل حدوثه والذي من خالله يتم تقييم فائدة طرق إعداد                
 .السطح باإلضافة إىل حتديد مدى فعالية املادة الالصقة املستخدمة للربط بني اخلرسانة القدمية واحلديثة

٣٧/٤٢٣ 
إنتهى 
 البحث
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 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا
 حممد ناصر عزيز. د

 .سياسات الصيانة للنظم القابلة للتصليح

حث نظاماً معقداً ميكن أن يكون عمليات إنتاجية أو كيميائية      ندرس يف هذا الب    :א
هذا النظام معرض للتعطل    .  يستخدم لتحويل بعض املواد اخلام إىل منتجات ائية ذات طلب عشوائي          

هذا .  حتديده إال من خالل عمليات الفحص فقط       ال ميكن التعرف عليه و     خـالل أوقات عشوائية و    
 البحث يهتم 

ام تتيح كمية منتجات متالئمة مع      ظالصيانة املناسبة لتحقيق أعلى إنتاجية عمل للن      بـتحديد أعمـال     
أعمال الصيانة تشمل عمليات الفحص، صيانة وقائية، إصالح،        .  اجلودة املخطط من حيث الكمية و    

إن اختيار االستبدال اجلزئي أو الكلي حيدث عند الوصول إىل وقت           .  استبدال جزئي أو كلي للنظام    
اإلصالح اليت سوف تكون     فيه االستبدال اقتصادياً مقارنة مع االستمرار يف أعمال الصيانة و         يكـون   

سوف نطبق منوذج الصيانة الذي سنقوم      .  تؤدي إىل نقص يف اإلنتاج     مكلفـة كثرياً يف هذه احلالة و      
 .بتطويره مع استخدام املعلومات املتاحة من الصناعات البترولية أو الكيميائية
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 وشهران

إسـتخالص الـزيوت األساسـية من        سعيد حممد الزهراين. د.ا
م املوائع فوق   النـباتات احمللية باستخدا   

 .الدرجة احلرجة

 إلنتاج زيوت املنتجة حملياً  كمية النباتات احمللية الكثرية و    استغالليركز هذا املشروع على      :א
 املوائع فوق الدرجة احلرجة مثل ثاين باستخدام زيوت النباتات األساسية  استخالصسيتم  .  النـباتات األساسية  

 ونسبة  االستخالصستتم دراسة تأثري وقت     .  االستخالص الكربون من خالل بناء أمنوذج معملي لعملية         كسيدأ
 ذات كفاءة   اقتصاديةسيتم تطوير طريقة     و.  االستخالص الكربون إىل كمية النبات على عملية        أكسيدثـاين   
 . الزيوت األساسية من العديد من النباتات احملليةالستخالصعالية 

٣٩/٤٢٣ 

 متويل سابك

٤٠,٠٠٠ 
 ٣سنة و
 شهور

أداء الـثين للعوارض اخلرسانية املعرضة       يوسف عبد اهللا السلوم. د
إلجهادات سابقة بعد تقويتها بصفائح     

 .املواد املركبة

إن معظم الدراسات اليت أجريت على العوارض املقواة بصفائح املواد املركبة مت تنفيذها على               :א
يف  و.  ما كان حممالً منها يف الغالب يرفع احلمل عنها أثناء تقويتها   غري معرضة لألمحال أثناء التقوية، و      عوارض

 للواقع  هذا الشك أقرب متثيالً    هي حتت تأثري بعض األمحال اخلارجية و       هـذه الدراسة سيتم تقوية العوارض و      
 . التقوية بالصفائح املركبة بطريقة أكثر واقعيةمن خالل هذه الدراسة سيتم دراسة أثر  و،على هذا و.  العملي

٤٠/٤٢٣ 

 متويل سابك

٢٠،٠٠٠ 
 سنة 

احلايل لألمحال احلية  مالئمـة النموذج  صاحل إبراهيم الدغيثر. د
 .للجسور يف اململكة العربية السعودية

 يف  الغـرض من هذا البحث هو دراسة مدى مالئمة منوذج األمحال احلية املستخدم حالياً              :א
ميكن حتقيق هذا الغرض بدراسة تأثري األمحال احلقيقية للجسور          و.  تصميم اجلسور يف اململكة العربية السعودية     

حماور الشاحنات اليت مت مجعها من خالل        سيتم حتليل املعلومات املتعلقة بأوزان و     .  مقارنتها بأمحال التصميم   و
دم هذه املعلومات لدراسة القوى الناشئة يف اجلسور نتيجة         وزن الشاحنات املنتشرة يف اململكة وستستخ     حمطات  

سيتم مقارنة هذه القوى الناشئة من األمحال احلقيقية بالقوى الناشئة من أمحال التصميم اليت              .  هـذه األمحـال   
من خالل هذه املقارنة سيتضح ما إذا كان النموذج احلايل لألمحال احلية مناسب             .  تستخدمها وزارة املواصالت  

 .و غري مناسب لتصميم اجلسور يف اململكة العربية السعوديةأ

١/٤٢٤ 

א א  א מ א
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٣٦,٤٠٠ 
 سنة 

ــ مسعد عبده فودة.  د.ا ــرات  إمخ ــزازات يف كم اد اإلهت
التيموشـينكو بواسـطة إضافة كتل و       

 .زنربكات
 كزازات الزنربكات و   مت اقتراح طريقة مبنية على دوال جرين لتعيني القيم املثلى للكتل و            :א

لقد بنيت معادلة الكمرات      و مواقعها على الكمرات حلصر االهتزازات يف جزء أو أجزاء حيدد اختيارها مسبقاً           
كذلك التشوه الناتج عن تأثري      اليت تأخذ يف االعتبار التشوه الناتج عن القص و         علـى نظـرية تيموشـينكو و      

مت .  املؤثرة على الكمرة على أا قوى ترددية متغرية مع الزمن         ) أو القوى (مت اعتبار القوة    .  القصـور الدوراين  
ة الكتل والقوى الناجتة من الزنربكات على أا ردود أفعال بسيطة متمثلة يف قوى               القوى الناجتة من إضاف    ةمنذج

.  هذه القوى اعتربت أا قوى ثانوية تعمل على تقليل القوى اخلارجية املؤثرة على الكمرة.  عرضية على الكمرة  
 اليت حتصر كزازات الزنربكات سـوف يـتم عمـل حماكـاة رقمية على احلاسوب إلجياد أفضل قيم للكتل و           

الغري تقليدية يف تثبيت     سوف يؤخذ يف االعتبار القيود التقليدية و       و.  رةماالهتـزازات يف جـزء معني من الك       
 .أيولر للكمرات وكذلك بالنتائج العملية-ؤخذ من نظرية برنوىلتسوف نقارن النتائج مبثيلها اليت .  الكمرات

٢/٤٢٤ 
إنتهى 
 البحث

٤٠,٠٠٠ 
٦سنة و
 شهور 

ـ  نصر عمارة دبار. د ـة سرعة استجابة الكاشـف    دراس
-Metal)الضــــــــــوئي 

Semiconductor-Metal) (MSM) 
 .باستعمال النمذجة العددية

 (MSM)معدن -شبه موصل - يف اآلونة األخرية أظهر الكاشف الضوئي املكون من معدن         :א
سندرس سرعة االستجابة لدى    .  العالية كفاءة كبرية يف التطبيقات يف جماالت االتصاالت اليت حتتاج إىل السرعة          

ستكون الدراسة باحملاكاة العددية ذات البعدين بعد       . هذه الكاشفات و كيفية تأثرها مبختلف معطيات التصنيع       
و سيتم يف هذا املشروع تطوير برنامج       . أن يتم إدراج معامالت الزمن يف املعادالت األساسية ألشباه املوصالت         

ليأخذ يف االعتبار االستجابة الزمنية لنبائط أشباه املوصالت، مث         ) ١٩/٤٢٠(املشروع  احملاكـاة الذي صمم يف      
 .يطبق على الكاشف الضوئي

٣/٤٢٤ 

٢٠,٠٠٠ 
 سنة

 .نظام فعال للتعرف على احلرف العريب حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د

يوجد يف أنظمة    اآليل على األحرف العربية، و    يهدف هذا البحث إىل تصميم نظام للتعرف         :א
التعرف، ففي التقطيع يتم جتزئة الكلمة إىل        التعـرف الضـوئي على األحرف مرحلتني مهمتني مها التقطيع و          

 إجيادذلك عن طريق     ، أما يف مرحلة التعرف فيتم استخالص السمات األساسية لكل حرف و           األساسية أحرفها
يث يسهل مقارنتها بالسمات األساسية لألحرف العربية املخزنة سلفاً لدى          مصـفوفة أحاديـة لكل حرف، حب      

 .النظام

٤/٤٢٤ 
إنتهى 
 البحث

 א

 א
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٣٠,٠٠٠ 
 سنتان 

 حممد عبد العظيم القاضي. د.ا
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا

حتليل آثار انقطاعات الكهرباء يف أنظمة      
 .القوى الكهربائية

أنظمة التوزيع عادة يف     يتسـبب العجز يف قدرات التوليد أو عدم كفاية خطوط النقل و            :א
عدم األخذ يف احلسبان الزيادة يف        من سوء التخطيط و    ينتج ذلك عادة   نقطاعـات الكهربائية، و   حـدوث اال  

 و. التوزيع يف فترات معينة    األمحـال املستقبلية فال يكون هناك إضافة لقدرات التوليد أو تعزيز ألنظمة النقل و             
من جراء انقطاع اخلدمة ) سكين، جتاري، صناعي، إخل(اخلسـائر الـيت ميىن ا املشتركون على اختالف فئام      

ـ   سيتم يف هذا البحث تطوير أسلوبني و       و.  ربائية تتراوح بني الضيق النفسي إىل اخلسائر املادية اجلسيمة        الكه
 من  –الذي سيتحرى    تطبيقهما، األول مبين على تصميم استبيان يتم توزيعه على فئات خمتارة من املشتركني و             

كذلك ماهية   عات الطاقة الكهربائية و    على حجم اخلسائر اليت سيمنون ا عند حدوث انقطا         –خالل جتاوم   
وا للتخفيف من حجم اآلثار املترتبة على حدوث تلك       ذالـتدابري الـيت سـيتخ       و اإلجـراءات تكالـيف    و
نقطاعـات، أما اآلخر فهو مبين على منوذج رياضي يركز على ما يفقده املشترك بسبب حرمانه من ممارسة                  اال

هذه اخلسائر سيتم    و. يف أوقات حمددة أو امتد أمدها فترات أطول       نقطاعات  نشاطات معنية إذا حدثت تلك اال     
حتـويلها إىل تكاليف مادية حمسوسة تكون معياراً يتم بواسطته مواءمة تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية بتكاليف               

ار تدفق الطاقة استمر نوعية وجودة اخلدمة و بالتايل يتم تقومي املستويات املثلى العتمادية النظام و        نقطاعات و اال
 .دومنا تذبذب أو تدن أو انقطاع

٥/٤٢٤ 

٤٠,٠٠٠ 
 سنة 

التقلصات احملرضة من اخللط يف األمهدة       حممد عاصف. د
 ٦/٤٢٤ .املميعة الثنائية الصلبة الطور

إنتهى 
 البحث

هدة يعتـرب البحث املقدم خطوة أوىل حنو فهم و استغالل املظهر اهلايدروديناميكي يف األم              :א
 و. مصاصداال املمـيعة الصلب الثنائية كمفاعالت متعددة الوظائف حبيث تقوم بشكل آين يف تنفيذ التفاعل و              

 الذي ينتج من خلطة     االنكماشبصـفة خاصـة، يدرس البحث سلوك التوسع اإلمجايل مع التأكيد على حتديد              
 .نوعني صلبني املوجودة يف األمهدة املميعة

 



                                                                        

 
 אא

٩٣

 

 א

 א

)( 

 

א א א  א

מ
א
 א

 سنتان  ٤٥,٠٠٠
دراسـة هيدروديناميكية مفاعالت     وحيد عطية املصري. د

الفقاعات باستخدام احلزم الرياضية    
 . ديناميكية املوائعحسابات: اجلاهزة

من أكثر الوظائف حتدياً للمهندس الكيميائي هي عملية استخدام نتائج املفاعالت املخربية             :א
بالنسبة ملفاعالت الفقاعات الصناعية فإا عادة ما تعمل عند مقاس يصل           . لتطوير املفاعاالت الصناعية الضخمة   

ـ  م و  ٦إىل   ة تتم يف مفاعالت ال يتعدى      يث، بينما التجارب املخرب   /م ٠,٤ة تصل إىل    ـيعة غازية سطح  ـرس
لذلك فإن عملية التقدير االستقرائية للبيانات      .  ث/م ٠,٢٥سرعاا الغازية من النادر أن تتعدى        م و  ١مقاسها  

بنية على  املتحصـل علـيها يف املفـاعالت املخـربية إىل املفاعالت الصناعية تتطلب استخدام طرق منتظمة م                
سلوك املخلوط ثنائي الطور يف املفاعالت       فهم مباديء التكبري لديناميكية الفقاعات و      هيدروديناميكـية املائع و   

 إىل  استناداًحتليل عمليات التكبري ملفاعالت الفقاعات       لذلك فإن اهلدف من هذا البحث هو دراسة و        . الصناعية
 احلاسوبية باستخدام احلزم الرياضية اجلاهزة املعروفة حبسابات        احملاكاة طـريقة جمـتمعة من التجارب املخربية و       

 .ديناميكية املائع

٧/٤٢٤ 

٢٠،٠٠٠ 
 سنة

 شهور ٦و

 عادل أمحد علي. د.ا
 عبد احلميد  حممد الصانع. د

الـتعديل و الترميز األمثل للحصول      
علـى أوسع تغطية جغرافية و أكرب       
عـدد مشـتركني يف أنظمة اهلاتف       

 التعدد  السـيار باسـتخدام أنظمة    
 .بتقسيم الترميز
ذلك الستخدامها  الترميز املختلفة و يتعرض هذا البحث إىل دراسة أنواع التعديل و     :א

اليت تتيح أكرب اتساع يف التغطية       واعها و ناختيار أفضل أ   يف قـنوات اهلاتـف السيار للجيل الثالث و        
سوف يتطلب ذلك  و.  ميكن توفري قنوات اخلدمة هلم معاً    زيـادة عدد املشتركني اللذين     اجلغـرافية و  

اسـتخدام تقريب جاوس إلجياد احتمال انقطاع اخلدمة، كما أن عدد املكاملات عند أي حلظة زمنية                
 . يتبع منحىن االحتماالت له توزيع بواسونسيعترب متغرياً عشوائياً

٨/٤٢٤ 
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٣٦,٥٠٠ 
 سنة 

التحليل الديناميكي لآلالت الدوارة ـ   حممد حممد املدين. د.ا
طـريقة التصـميم باستخدام احلاسب      

 .اآليل
بالتحديد فإن هذه   . يعد هذا العمل خطوة أوىل جتاه آلية عملية تصميم نظام اآللة الدوراة            :א

 تفاعل مستخدم الرسم باحلاسب اآليل باستعمال ماتالب و        الدراسة تضع موضع املنفعة طريقة نقل املصفوفة و       
ى االهتزازات الطبيعية الذي سوف يتم باستخدامه للحصول عل النوافذ من أجل تطوير برنامج حاسب تفاعلي و    

 .واالستجابة لآلالت الدوارة
ميكـن استخدام هذا الربنامج يف الصناعة كما ميكن أن يستخدمه مصممو نظم اآلالت الدوارة وطلبة                  و     

سوف فباإلضافة إىل ذلك     و.  يف االهتزازات املتقدمة وديناميكية اآلالت الدوارة      نيالدراسـات العليا املتخصص   
 . من أجل حتقيق برنامج احملاكاة املتقدماختباريةمجع نتائج  ارب ويتم إجراء جت

 

٩/٤٢٤ 
إنتهى 
 البحث

٢٠,٠٠٠ 
 شهور٦

عـبد احملسن  عبد الرمحن      . د
 اهلريش

 صاحل  عبد اهللا الشبيلي. د.ا

النمذجة من الدرجة الثانية حلركة نقل      
 .الصور على شبكات النقل غري املتزامن

هلدف من هذه الدراسة هو تطوير طريقة حتليلية جديدة لنمذجة حركة نقل الصور على إن ا  :א
سنركز  م نوع من األنظمة غري اخلطية يدعى النمذجة من الدرجة الثانية، و           اشبكات النقل غري املتزامن باستخد    

الطريقة فسيتم إجراء عدة     فاعلية هذه     دراسة يف سبيل  و. على اشتقاق معادة حتليلية بسيطة لسلسلة التغاير الذايت       
 . بواسطة استخدام احملاكاة احلاسوبية رياضيةبرامج أفالم و جتارب على مقاطع صور حقيقية و

١٠/٤٢٤ 
إنتهى 
 البحث

٢٨,٢٧٠ 
 شهور ٦

حنـو طريقة أجدى الختيار مواد عالية        صاحل حامد السيد. د.ا
 املرحلة  -املـتانة إلصـالح اخلرسانة      

 .الثانية
ـ سي :א طريقة جتهيز سطح   لدراسة أثر نوع مادة إصالح اخلرسانة و   إلكترونياًتخدم جهازاً   س

ستستخدم يف هذه الدراسة أفضل ثالثة       و. نة واخلرسانة نفسها  ااخلرسانة على قوة الربط بني مواد إصالح اخلرس       
الثة سيتم احلصول عليها من     املواد الث (أنـواع مـن تسـعة مواد مت اختبارها من قبل الباحث يف دراسة سابقة                

بالطات  ٧إلجراء هذه الدراسة سيتم صب       و). املـوزعني الرئيسـني الثالثة ملواد إصالح اخلرسانة يف الرياض         
ستكون نتائج هذه الدراسة ذات قيمة عظيمة الختيار مواد          و.  منها أسطوانيةعينة   ٦٠قص واختبار    خرسانية و 

 .إصالح اخلرسانة

١١/٤٢٤ 
إنتهى 
 البحث



                                                                        

 
 אא

٩٥

 

 א

 א

)( 

 

א א א  א

מ
א
 א

٣٠,٠٠٠ 
 سنتان

 فهد صاحل املبدل. د
 وحيد عطية املصري. د
 يوسف صاحل الصغري. د

إسـترداد الكـربيت بواسـطة عملية       
 .س احملسنةكالو

 الكربيت  الستردادإن عملية كالوس احملسنة هي يف األساس امتداد لعملية كالوس التقليدية             :א
إن العملية اجلديدة ستعمل على حتسني نسبة حتول        . نـزعه مـن خام البترول احلامض أو الغازات احلامضة          و

يف عملية كالوس   % ٩٩اعل كالوس التقليدي إىل اكثر من       بواسطة مف % ٩٠كربيتيد اهليدروجني من حوايل     
.  تقليل انبعاث ثاين أكسيد الكربيت إىل البيئة احمليطة         الكربيت و  السترداداحملسنة الذي يعين زيادة  احلد األعلى        

سيحتوي النظام املعملي على مرحلتني من مفاعالت كالوس واليت ستحسن بإضافة مفاعل مهد ادمصاصي بارد               
سيتم رفع حتول كربيتيد اهليدروجني عن طريق تشغيل مفاعل املهد          .  الـتوايل مـع املفاعالت السابقة     علـى   

لوط خيف امل )  درجة مئوية  ٢٨٠حوايل  (اإلدمصاصـي البارد عند درجة حرارة أقل من نقطة الندى للكربيت            
 احلفازات املناسبة   أنواعمنها   ظروف التشغيل و   النتائج املعملية ستساعد يف دراسة حركية التفاعل و       . املـتفاعل 

 .لنسب التحول العالية
 

١٢/٤٢٤ 

١٦،٥٠٠ 
 سنة

 عبد الرمحن عبد اهللا علي. د
تصـميم وإنـتاج مروحة هواء تعمل       

 .بواسطة دائرة مقفولة من الغاز

ركة القوة احمل .  املـراوح هامة جداً لتحريك اهلواء وخاصة خالل الطقس احلار غري املريح            :א
هلذه املراوح هي عادة الكهرباء ولكن يف بعض املناطق يف بعض األقطار ال توجد كهرباء ويف حاالت أخرى ال                   

ويف بعض احلاالت بعد احلروب وبعد الكوارث الطبيعية        .  ساعة يف اليوم  ٢٤يكـون استمرار التيار الكهربائي      
ضروري تصميم وتصنيع مراوح تعمل بواسطة      مـثل الفيضانات والزالزل ، تتعطل الكهرباء ، هلذا أصبح من ال           

ويف هذا خدمة لألطفال ولكبار السن وللمرضى وللناس عامة وتساعد هذه املراوح على             .  الغاز يف دائرة مغلقة   
 .إبعاد احلشرات الطائرة عن الناس وخاصة بالليل

١٣/٤٢٤ 
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٢٩,٥٠٠ 
 سنة

  شهور٦و

هشام عبد اخلالق عبد اخلالق     . د
 السيد

تعـيني احلـدود اإلقتصادية والفنية يف       
اسـتخدام الشدات املستقلة مرحلياً و      
الشدات املرتلقة يف املنشآت األسطوانية     

 .ملرتفعة ذات القطاع الثابتا
تعتـرب الشـدات اخلرسـانية املتسلقة و املرتلقة من التقنيات املستخدمة لتشييد املنشآت               :א

اخل ولكن حدود استخدام كل منهما ليس حمددا مما         .. مثل صوامع الغالل واملداخن     ) املرتفعة(األسطوانية العالية   
.  ذ قرار استخدام أي منهما ، وأن هذا القرار يتوقف على عوامل اقتصادية وفنية عديدة              يشـكل صعوبة يف اختا    

. فالشدات املرتلقة تعترب ذات كلفة عالية بالنسبة للمنشآت الصغرية ولكن اقتصادياا معقولة يف املنشآت العالية              
رخص ولكنها حمدودة االرتفاع    حـيث يتم تعويض التكلفة املرتفعة باختصار زمن اإلنشاء و الشدات املتسلقة أ            

 :واجلودة واألسئلة املتوقعة اإلجابة عليها يف هذا املشروع هي
ماهـي حـدود اسـتخدام كل تقنية؟  ما هي التقنية املناسبة وذلك لألقطار واالرتفاعات املختلفة للمنشآت                  

 األسطوانية ذات القطاع الثابت؟  مث ما هي احلدود االقتصادية لكل منهما؟

١٤/٤٢٤ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

العالقـة بـني البنية واخلواص وحتليل        حممد مخيس خزندار. د
 .االيار للفوالذ اخلالئطي املعاجل حرارياً

إن مقاومـة الفوالذ ميكن التحكم ا بواسطة البنية التركيبية احلاصلة بعد إجراء املعاجلات             :א
القة بني البنية التركيبية واخلواص امليكانيكية للفوالذ اخلالئطي وكذلك         سيتم إجراء دراسة للع   .  احلرارية املناسبة 

إن الغاية من هذا العمل هو تطوير       .  دراسـة التأثري املدمج للمعاجلات احلرارية وامليكانيكية على اخلواص الناجتة         
ضمن اال املناسب من    املفاهـيم حـول العـوامل اليت تتحكم مبقاومة البنية الناجتة من جراء املعاجلات املتبعة                

 .الشروط
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥/٤٢٤ 
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٣٠,٠٠٠ 
 سنة

 علي حممد علي السمحان. د
سن سـعيد حممـد ح    .د.ا

 درويش

كـتاب عن األمتتة الصناعية باستخدام      
 .املوجهات املنطقية املربجمة

إن .  ميكن تعريف نظم التحكم بأا تطبيق وسائل اصطناعية لتغيري السلوك االدائي للنظام            :א
إن أمتتة  .  تة املاكينات الصناعية  األمتـتة الصناعية باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة منتشر بشكل كبري يف أمت           

العملـيات الصـناعية باسـتخدام املوجهات املنطقية املربجمة يعترب موضوع ذو أمهية خاصة يف الدول الصناعية              
واملتقدمة وذلك ألن مجيع املاكينات احلديثة تصمم ويتم التحكم فيها باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة ومن               

 . وضوع أمهية خاصة يف تقدم الصناعة السعوديةاملسلم به أن هلذا امل
إن الكـتاب املقتـرح سيقوم بالتركيز على مجيع الوسائل املستخدمة يف تصميم الصناعات اليت تعمل بطريقة                 
اتوماتـية باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة ويهتم الكتاب أيضاً بنظم األمتتة املنطقية واخلطية على حد سواء                

لكتاب عن غريه باحتوائه على أمثلة عملية تطبيقية باستخدام املوجهات املنطقية مع شرح كامل              وميـتاز هـذا ا    
 .لربجمة املوجهات املربجمة للتحكم يف املاكينات الصناعية

١٦/٤٢٤ 

٤٩,٥٠٠ 
 سنتان

عبد احلكيم عبد الرمحن    . د
 املاجد

علي حممد علي السمحان . د
 حممد حممد املدين. د.ا

 رضة كابوليةعن التحكم يف دوران عا

هـدف البحث هو إلثبات فاعلية عدد من طرق التحكم خلفض االهتزازات الصادرة من               :א
التحكم من  .  قضـيب دوران مثبت عدد من طرق التحكم سوف تدرس ملعرفة أيهما يؤدي الغرض املطلوب              

ام جهاز مشغل عزمي باإلضافة إىل عدد من        االهتزازات الصادرة من اجلهاز ا لدوراين سوف تعتمد على استخد         
عدد من  .  قضيب مرن جداً مثبت يف جهاز دوراين سوف يستخدم يف التجارب          .  املشـغالت البيزوكهربائية  

 .التجارب باإلضافة إىل حماكاة من جهاز احلاسب سوف يبحث

١٧/٤٢٤ 

٥٠,٠٠٠ 
 سنتان

 أمحد أمحد جاويش. د

 حممد خريي علي أمحد. د.ا
 حلميضيعماد سليمان ا. د

منحنـيات النفاذية النسبية عند ظروف      
 املكمن

تعتـرب منحنيات النفاذية النسبية كالبصمة اليت يعرف املكمن ا وكلما كانت دقيقة كان               :א
وصف املكمن أفضل لذا فاهلدف من هذا املشروع هو دراسة تفسري مدى تأثر منحنيات النفاذية النسبية املقاسة                 

ـ  بكل من درجة قابلية التبلل وتغريها على الصخر        ) من احلرارة والضغط  (ند ظـروف مماثلة لظروف املكمن       ع
احلامـل للـزيت اخلام ، وكذلك مدى تأثر منحنيات النفاذية النسبية بتغري التركيب الكيميائي للماء املصاحب         

 اليت سوف متثل املكمن على تلك       للـزيت اخلـام باإلضـافة إىل مدى تأثري نسبة الطفلة يف العينات الصخرية             
 .املنحنيات

وسوف يشتمل املشروع حماكاة تأثري الضغط الناتج عن وزن عمود الطبقات اليت تعلو املكمن وضغط السوائل                
وسوف يتم دارسة مدى تأثر منحنيات      .  على قياسات النفاذية النسبية   ) املكمن(املوجـودة يف فراغات الصخر      

 .سب من الطفلة يف الصخر احلامل للزيت عند ظروف املكمنالنفاذية النسبية بوجود ن

١٨/٤٢٤ 
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٣٠,٠٠٠ 
 سنة

معدات اجلهد العايل املعزوولة    دارسـة    نذر حسني مالك. د.ا
يف اململكــة وإمكانــية ) SF6(بغــاز 

بتلك ) SF6(اسـتخدام خلـيط غاز      
 .املعدات

واملستخدمة من قبل   ) SF6(تشـمل الدراسـة مسح معدات اجلهد العايل املعزولة بغاز            :א
 وخاصة كمية تسرب الغاز السنوية إىل اجلو        شـركات الكهرباء احمللية وكذلك املشاكل املتعلقة بتلك املعدات        

باإلضافة إىل  .  حيث ثبت ضرر هذا الغاز يف تكوين الغالف الزجاجي وما يترتب من ارتفاع درجة حرارة اجلو               
مع غازات أخرى إلنتاج عازل متميز      ) SF6(ذلـك سـيكون هـناك دراسة معملية على اخلليط األمثل لغاز             

 .النقي) SF6( ذلك اخلليط واستخدام غاز وسيكون هناك مقارنة بني استخدام

١٩/٤٢٤ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

تأثري اعتماد اللزوجة على درجة احلرارة       حممد السيد حممود علي. د
يف الطبقة اجلدارية املستنتجة من احلمل      

 .املختلط فوق سطح متحرك
ة واحلرارية املتولدة بواسطة احلمل     سيتم دراسة تأثري اللزوجة على الطبقة اجلدارية الديناميكي        :א

سيتم أشقاق معادالت احلركة الطبقية     .  الطبقي املختلط فوق سطح يتحرك رأسياً باستخدام احلاسب الشخصي        
كما سيتم دراسة تأثري    .  لسطح يتحرك بسرعة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة عن طريق استخدام احللول شبه املتماثلة            

الذين حيددو توزيع   θr وثابت احلرارة λندل ومعامل احلمل الطبقي املختلط العـوامل األخـرى مثل رقم برا  
كما سيتم تعيني القيم احلرجة ملعامل . السـرعة واحلرارة ، معامل انتقال احلرارة ومعامل االحتكاك على السطح        

 .الطفو اليت عندها يكون احلمل الطبيعي غالب التأثري لكل ثابت من ثوابت احلرارة املستخدمة

٢٠/٤٢٤ 

٥٠,٠٠٠ 
٣سنة و
 شهور

 حممد عبد املنعم أبو العال. د.ا
 بندر عبد اهللا املشاري. د

تصميم وتنفيذ أجهزة التوقيت التجارية     
 .عالية الدقة ومنخفضة التكلفة

تعـد أجهزة التوقيت من الوحدات الرئيسية يف األنظمة الصناعية كما أن هلا استخدامات               :א
أنظمة اإلضاءة باملنازل والشوارع، أنظمة اإلنذار ضد السرقات        :  حياة اإلنسان اليومية و نذكر منها      عديـدة يف  

ولقد استفادت أجهزة التوقيت احلديثة من تكنولوجيا اإللكترونيات الرقمية         .. اخل  .  واحلـريق ، أنظمـة الري     
ذا املشروع البحثي هو تطوير جهاز      واهلدف الرئيسي من ه   .  لتحسني دقة التوقيت وإضافة مزايا عديدة أخرى      

توقـيت ذو مـزايا إضـافية حملية حبث ميكن تصنيعه وتسويقه داخل اململكة بأسعار أقل بكثري من سعر مثيله                    
 .املستورد خبربة من اخلارج

 

٢١/٤٢٤ 
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٢٥,٠٠٠ 
 سنة

تـوجه طـريقة قرين لتعامل مع أنظمة         حممد البشري األمني أبشر. د
 اهلندسة الكيميائية

 باسم  يشمل هذا البحث استكشاف حماسن تطبيق طريقة العناصر احلدودية اجلديدة املعروفة           :א
تعتمد هذه الطريقة اجلديدة على     .  قـرين حملاكاة أنظمة اهلندسة الكيميائية املعقدة واملعرفة الشروط عند احلدود          

.  معادالت قرين املبنية على نظرية التكامل االحادية واليت تقسم النظام إىل عناصر وتتعامل مع كل عنصر لوحده                
اسة املفاعالت الكيميائية ، معادالت االنتقال واالنتشار       وهـذه الطـريقة ميكـن أن تكون جيدة ومناسبة لدر          

 .املرحلي

٢٢/٤٢٤ 

٣٤,٠٠٠ 
 سنتان

 ضبط األرصاد باملربعات الصغري عبد اهللا الصادق علي. د.ا

مـن املعروف أن كل القياسات حتتوي على أخطاء من نوع معني بعضها مصدره أخطاء                :א
 اخلاطيء لعدد يف حل املعادالت أو التسجيل اخلاطيء   اإلدخالغري الصحيحة للعداد أو     قياسية كبرية مثل القراءة     

البعض اآلخر يكون مصدره منتظماً مثل األخطاء املوجودة أصالً يف اجلهاز أو تلك الناجتة عن جو .  لقراءة معينة
شوائية مثل تأثري الذبذبات كذلك ميكن هلذه األخطاء أن تنتج عن مصادر ع.. الغـرفة أو العـوامل الطبيعية أخل   

ورجـع أجـزاء أو مكونات اجلهاز وللحصول على احلل الصحيح ملسألة هندسية ال بد من فهم هذه األخطاء                   
نظرية .  وطبيعتها وأنواعها وطرق معاجلتها ومن مث تقليل تأثريها على احملصلة النهائية موعة القياسات اهلندسية             

الكتاب املقترح يقدم هذا العلم     .  ية القوية والفاعلة لتحقيق هذا اهلدف     ضبط األخطاء هي أحدى الطرق النظر     
اهلندسـي اهلـام لطالب اهلندسة واملهندسني العرب بلغة عربية علمية مبسطة وبطريقة عملية علمية سهلة مع                 

لغة وحسب علم املؤلف ال يوجد كتاب بال      .  الشـرح الـوايف والكثري من األشكال والصور والتمارين احمللولة         
واهلندسة املدنية  (وعليه من املؤمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطالب اهلندسة            .  العـربية يف هذا العلم    

واملهندسـني املمارسني والباحثني الذين جيرون جتارب عملية حتتوي على قياسات مباشرة أو غري              ) خصوصـاً 
 .مباشرة تتطلب نتائجها كميات على درجة عالية من الدقة

٢٣/٤٢٤ 

٤٤,٠٠٠ 
 سنة

أعلـى نسبة حلديد التسليح السعودي       حممد شاذيل احلداد. د
املسموح ا يف تقييم عوارض اخلرسانة      

 .املسلحة
اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم أعلى نسبة مسموح ا من حديد التسليح السعودي يف                :א

ثالث جمموعات من اثنا عشر عارض حبجم كامل ونسب  سيتم اختبار   .  تصـميم عـوارض اخلرسانة املسلحة     
كل جمموعة تتكون من زوجني من العوارض تكون        .   لنسب التسليح املتوازنة   ٠،٧٥،١،٥،٠،٣حديد تسليح   

 .١,٣ و ١) ٧ u /٧ u( فيها نسبة القص اإلمسي إىل القص العضوي 

٢٤/٤٢٤ 
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 سنة

 مالك إبراهيم األمحد. د
 عبد احلميد أجبار. د.ا

تطبـيق تقنـيات تكون العمليات      
 لتصميم حمطات معاجلة خملفات املياه

ة على تطوير طرق جمدية اقتصادياً ملعاجلة خملفات املياه يعترب خطوة يف            إن القدر  :א
إن اختيار أنواع املعاجلة    .  االجتـاه الصحيح من أجل حتقيق هدف ترشيد استهالك املياه باململكة          

يهدف .  والتكنولوجـيا املناسبة يعترب حتدياً كبرياً نظراً لكثرة البدائل والعمليات املشتركة املتوفرة           
ا املشروع إىل تطبيق تقنيات تكوين العمليات اليت أثبتت جناحاً يف العمليات الكيميائية يف حل               هذ

مسـائل معاجلة خملفات املياه وذلك عن طريق تطوير منهجي الختيار البدائل املثلى ملعاجلة هذه               
املرغوبة فإنه إنه عن طريق معرفة خصائص املياه املراد معاجلتها وحتديد مستويات املعاجلة    .  املـياه 

سـيتم استخدام تقنيات تكوين العمليات الستخالص كل البدائل ادية وبعد ذلك اختيار احلل              
 .والوحدات املشتركة اليت حتقق تكلفة اقتصادية مثلى

٢٥/٤٢٤ 

٤٢,٠٠٠ 
 سنة

  شهور٣و

سعيد حممد حسن . د.ا
 درويش

علي حممد علي السمحان. د

منذجـة وتصـميم أدوات قطع املعادن       
 لتفزيرلعملية ا

إن الشكل العام ملعظم أدوات قطع املعادن لعملية التفريز معقد جداً فلذا ال يصلح تصميم                :א
ومن حسن احلظ فإن طريقة العناصر احملدودة متكن من تصميم .  هـذه األدوات حبسـابات التصـميم املعتادة      

دوات قطع املعادن لعملية التفريز امعة باملواد االصقة تكمن         إن عملية التصنيع أل   .  األجزاء املعقدة بدقة وصدق   
ومن .  يف إدخال قطعة الكاربيد يف وصلة مزدوجة االشتمال وذلك بعد تطبيق املادة الالصقة بالسمك املناسب              

حـيث إن مقطـع تلـك األدوات يكـون دائرياً يف هذا املشروع يقترح أيضاً تصميم جديد لوصلة مزدوجة        
إن االجهادات الواقعة على أداة القطع هي يف واقع األمر خليط من االجهادات     .  ذات مقطع دائري  االشـتمال   

احلـرارية وامليكانيكـية لـذا سيتم يف هذا البحث قياس درجة حرارة السح املشترك بني اداة القطع والرايش                   
ميم ألدوات قطع املعادن    وميثل هذا البحث النمذجة والتص    .  باسـتخدام كـامريا تعمل باألشعة فوق احلمراء       
 .ملاكينة التفريز مع التصميم األمثل للوصلة املقترحة

 
 
 
 
 
 
 

٢٦/٤٢٤ 
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٤٤,٠٠٠ 
 سنة

 عبد احلميد حممد أجبار. د.ا
 حممد عاصف. د

دراسـة جتـريبية للسـلوك العشوائي       
 السائلة-هلدرودينامية املفاعالت الغازية

 الغازية من أهم املفاعالت الكيميائية واليت جتد استعماالً         –تعتـرب األبراج القاعية السائلة       :א
إن هيدرودينامية هذه املفاعالت الناجتة عن حركة .  ية و البتروكيميائية والبيولوجيةمتنوعاً يف الصناعات الكيميائ 

الفقاعات تعترب جد معقدة وغري مفهومة حىت اآلن وبالتايل فإن تصميم هذه املفاعالت ال يزال موضوعاً مفتوحاً                 
املفاعالت وذلك عن طريق يهدف هذا املشروع للمسامهة يف فهم السلوك العشوائي هلدرودينامية هذه .  للبحث

القـيام بدراسات جتريبية هلدرودينامية هذه املفاعالت وحدها وأيضاً عندما تضاف إليها وبكميات صغرية مواد               
ستتم دراسة تأثري هذه اجلسيمات على تكون الفقاعات وانتقال األنظمة اهليدرودينامية وذلك            .  صـلبة خاملة  

ليل تغريات الضغط وستتم معرفة مدى حتسن هيدرودينامية املفاعالت         باستخدام جمموعة من الطرق املتطورة لتح     
 .بإضافة تلك املواد

٢٧/٤٢٤ 

٢٩,٥٠٠ 
٦سنة و
 شهور

العالقة بني الفحص البصري وقياسات      عبد اهللا إبراهيم املنصور. د
 الوعورة يف تقييم حالة الرصف

املسح البصري وقياس الوعورة    يسـتخدم نظـام إدارة الرصف يف مدينة الرياض           :א
يتضمن املسح البصري حتديد نوع     .  والكفاءة اإلنشائية وكذلك مقاومة االنزالق لتقييم حالة الرصف       

وشـدة وكمـية العيوب على الرصف ويتطلب ذلك الكثري من الوقت واجلهد باإلضافة إىل ارتفاع                
مقاطع الشبكة بصورة أسرع وجهد     يف املقابـل فإن قياسات الوعورة ميكن إجيادها لكل          .  تكلفـتها 

يهدف هذا املشروع إىل دراسة إمكانية إجياد عالقة بني .  وتكلفـة أقـل مقارنـة بالفحص البصري      
 ونتائج الفحص البصري املتمثل يف قيم       )IRI(قياسات الوعورة واملتمثلة يف قيم معمل الوعورة العاملي         

 ).UDI(معامل العيوب احلاضري 

٢٨/٤٢٤ 

٥٠,٠٠٠ 
 سنتان

كامـل حممد احلسن وقيع     . د.ا
 اهللا

احلسـابات اآللـية يف موازنات املادة       
 .واحلرارة

يشـتمل هذا املشروع على إعداد كتاب باللغة العربية إلستخدامات احلاسوب يف    :א
جمـال مـوازنات املادة واحلرارة وسيحتوي الكتاب على إستخدام لغات الربجمة اهلامة مثل فورتران               

.   حلل موازنات املادة واحلرارةMATHCAD  وEZ SOLVEمـاتالب واحلـزمة احلاسـوبية مثل    و
حلل    SIMULATION PACKAGESباإلضافة إىل هذه احلزم الرباجمية سيتم أيضاً تطبيق حزم احملاكاة

 .موازنات املادة واحلرارة

٢٩/٤٢٤ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

 عبد الرمحن علي العريين. د.ا
 نذر حسني مالك. د.ا
 سعد مبارك الغوينم. د.ا

تألـيف كتاب تعليمي باللغة اإلجنليزية      
أساسيات هندسة القوى   : حتت عنوان   
 .الكهربائية

هـذا املشـروع يتعلق بتأليف كتاب تعليمي باللغة اإلجنليزية يف موضوع هندسة              :א
 .لية يف قسم اهلندسة الكهربائيةالقوى الكربائية وميكن استخدام هذا الكتاب يف تدريس املادة التا

 أساسيات هندسة القوى:  كهر ٣٤٠

٣٠/٤٢٤ 
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٥٠,٠٠٠ 
 سنتان

 حممد الشعالنعبد اهللا . د.ا
حممد عبد العظيم القاضي. د.ا

حتلـيل مستقبل ربط مناطق اململكة      
 .بشبكات كهربائية وطنية موحدة

 بفضل اهللا مث بفضل الدعم املتواصل       –لقـد خطـى قطاع الكهرباء يف اململكة          :א
ور والرقي بدأت أوالً بصهر      خطوات واسعة حنو التط    –والسخي من حكومة خادم احلرمني الشريفني       

وتوحيد الشركات املعزولة واملستقلة يف املناطق إىل ما كان يعرف قريباً بالشركات السعودية املوحدة              
للكهـرباء يف كل منطقة ، مث تال ذلك توحيد تلك الشركات إىل ما يعرف اآلن بالشركة السعودية                  

عتمادية وأقل تكلفة ، ولقد مت ربط       للكهـرباء حـيث يفترض أن تقدم هذه الشركة خدمات أكثر ا           
املنطقتني الشرقية والوسطى خبط نقٍل عمالق ذي جهد فائق كما أن هناك مشروع ربط بني القصيم                
وحائل وبني القصيم واملدينة املنورة متهيداً لربط كافة مناطق اململكة يف املستقبل بشبكة وطنية موحدة               

لطاقة الكهربائية بني منطقة وأخرى وبني نظام كهربائي        علـى غرار الدول املتقدمة والصناعية تنقل ا       
وبعد هذا االستعراض املوجز    .  وأخر حيث جيود أداء تلك األنظمة وتتحسن خدماا وتقل تكالفيها         

ألهم مزايا وفوائد الربط الكهربائي من الناحيتني األقتصادية والفنية فإن الباحثون يأملون القيام بدراسة           
ني مناطق اململكة نظراً ملا ستوفره مثل تلك الدراسة من تكاليف رأمسالية وتشغيلية             الربط الكهربائي ب  

لألنظمة الكهربائية من جهة وحتسن مستويات أدائها من جهة أخرى ، وخباصة بعد أن اكتملت البنية                
ربطها عرب األساسية لألنظمة الكهربائية يف مملكتنا الغالية وأصبحت اخلطوة التالية هي التفكري جدياً يف   

 .شبكات وطنية موحدة
 

٣١/٤٢٤ 

٢٥,٠٠٠ 
 سنة

عماد الدين مصطفى كمال    . د
 علي

 إعداد معمل حماكاة لعمليات التحكم

أصـبحت خمتـربات التدريب باحملاكاة احلاسوبية من األدوات املفيدة يف جمال تعليم نظم               :א
وث األكادميية والصناعية املختصة بنظم التحكم إىل إنشاء        لذا توجهت العديد من مراكز البح     .  الـتحكم اآليل  

أدى جناح هذه الربامج التعليمية لتدريب      .  وتطويـر خمتربات حماكاة حاسوبية لتقدمي خدمات التعليم والتدريب        
 طالب اجلامعات واملهندسني إىل ظهور وإنتشار العديد من هذه املختربات احلاسوبية يف كل من املعاهد التعليمية               

لـذا يهـدف هذا البحث إىل إنشاء خمترب حاسويب لتدريب طلبة الدراسات اجلامعية على حتليل                .  والصـناعية 
 .ودراسة وتصميم التحكم اآللية و كذلك عمليات اإلستنباط الديناميكي لألنظمة

 
 
 
 

٣٢/٤٢٤ 
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٣٠,٠٠٠ 
 سنتان 

 

: تألـيف كتاب باللغة العربية بعنوان        حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د
 "املفاعالت النووية"

سة بشكل عام أما الكتب يف جمال اهلندسة        تعاين املكتبة العربية من قلة الكتب يف جمال اهلند         :א
وهلذا فإن تأليف كتاب باللغة العربية خيتص باملفاعالت النووية سيثري هذه املكتبة            .  الـنووية فهي نادرة جداً    

.  الذي هو حتت الطباعة حالياً لدى اجلامعة      " هندسة اإلشعاع النووي  "ويكـون إمـتداداً طبيعياً لكتابنا السابق        
لكتاب مواضيع خمتلفة ومفيدة للطالب والباحث يف جمال هندسة املفاعالت النووية منها إنتاجة             سـيتناول هذا ا   

كما سيتطرق هذا الكتاب إىل     .  الطاقـة الـنووية ، وفيزياء النيوترونات واألنواع املختلفة للمفاعالت النووية          
 .ت النوويةتصميم املفاعالت والتحكم فيها ، وانتاج الوقود النووي وسالمة هذه احملطا

٣٣/٤٢٤ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

رفع كفاءة العوارض اخلرسناية املسلحة      طارق محود املسلم. د
بواسطة استخدام تقنية زراعة القضبان     

 احلديدية أو البوليمريية
تتم تقنية زراعة القضبان عن طريق غرض القضبان أفقياً يف اجلدران أو العوارض اخلرسانية               :א
جمرى مناسب لكي تثبت به هذه القضبان بواسطة مواد الربط املناسبة هلدف احلصول على الشكل               بعـد عمل    

سوف يتم يف ذه الدراسة عمل حبث تقوميي هلذه الطريقة بعد إجراء اختبارات الثين              .  الرئيسي للمقطع اإلنشائي  
 نسب خمتلفة لتسليح    ٣ت  حيث تشمل العينا  .   جمموعات ٨من العوارض اخلرسانية بعد تقسيمها إىل       ١٦لعدد  

حيث يتم بعد صب العوارض اخلرسانية      .  العـوارض اخلرسـانية إمـا باستخدام قضبان حديدية أو بوليمريية          
وبعد .  ومحايـتها ومـن مث غرس العدد الالزم من القضبان لتعويض النقص احلاصل يف التسليح يف منطقة الشد   

ات و اإلنفعاالت الناجتة عن األمحال يف مجيع العوارض         إجـراء االختـبارات املعملية سوف يتم دراسة اإلزاح        
 .اخلرسانية املعتربة يف هذه الدراسة وتقييم هذه الطريقة لرفع كفاءة وقوة حتمل العوارض اخلرسانية

١/٤٢٥ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

منذجـة الـتفاعالت الكيميائية الثالثية       حممد ناجي بن عيسى. د
 .االطوار احملفزة
إن .  إن الـتفاعالت احملفزة الثالثية الطور شائعة يف الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية           :א

.  منذجة هذه التفاعالت يتطلب معرفة مبعادالت التفاعل احلقيقية اليت حتدث يف األطوار الغازية ، السائلة والصلبة               
لتفاعل ، إال أن هذا النوع من النماذج ال يتوفـر يف املراجع عدد كبري من النماذج األساسية لنمذجة معادالت ا         

إن هدف هـذا املشـروع هـو طرح منوذج أكثر دقة مبىن على           .  يصـلح للتفاعالت احملفزة الثالثية األطوار     
وسيتم دراسة صالحية النموذج من خالل مقارنته بالنتائج التجريبية ،          )Langmuir-Hinshelwood(نظـرية     

 . خمتلف النماذج املوجودة يف املراجعوسيستعمل النموذج للمقارنة بني

٢/٤٢٥ 
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٢٥٠٠٠ 
 أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.ا شهور١٠

د الزائدة الناجتة عن    حسـاب اجلهـو   
ظاهـرة الرنني احلديدي يف نظم القوى       

 الكهربائية باستخدام احلاسب اآليل
اجلهـود الكهـربائية الزائدة اليت حتدث أحياناً يف نظم القوى الكهربائية تعد من املشاكل    :א

وحدوث هذه اجلهود الكهربائية    .  ديوأحد أسباب حدوث هذه املشكلة هو ظاهرة الرنني احلدي        .  اخلطـرية 
املـرتفعة قد يؤدي إىل تلف احملوالت الكهربائية وأجهزة احلماية من الصواعق والقواطع األتوماتيكية يف الشبكة                

وهذا البحث يهدف إىل استخدام بعض برامج احلاسب اآليل يف حساب قيمة الزيادة يف اجلهود               .  الكهـربائية 
.  حلديدي يف خط نقل قوى كهربائي متصل مبحول كهربائي يغذي محالً كهربائياً           الـناجتة عـن ظاهرة الرنني ا      

وسـوف يـتم دراسة تأثري أنواع احملوالت والبارامترات املختلفة خلط نقل القوى الكهربائية على قيمة اجلهود                 
 .املرتعفة والناجتة بسبب حدوث هذه الظاهرة

٣/٤٢٥ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

 عبد الفتاح أمحد شتا. د
 بد الرمحن الكنهلجميد ع. د

هوائيات انتقائية التردد لتطبيقات اجليل     
 الثالث من اجلوال

شـهدت اهلوائـيات انتقائية التردد الفتاً يف األوساط البحثية هلندسة االتصاالت ، وذلك               :א
كترونية املضادة ، وذلك بضبط   لقابليـتها لالستخدام يف أنظمة االتصاالت واملراقبة االلكترونية واإلجراءات االل         

وتتميز اهلوائيات انتقائية التردد    .  خصائصـها النتقاء التردد ونطاق التردد واالستقطاب ومقدار كسب اهلوائي         
تشابه األداء عند ترددات خمتلفة بالنسبة للنموذج اإلشعاعي ومقدار         -٢. صغر احلجم -١بعـدة مميـزات منها      

انتقائية التردد حتد من التشويش     -٥. ستعمال فاعل للطيف الكهرومغناطيسي   ا-٤.  الفاعلية العالية -٣.  الكسب
 .  والتداخل

إن الغرض من هذا البحث هو تصميم هوائي انتقائي التردد إلكترونياَ ميكن استخدامه للجيل الثالث من أنظمة                 
 .االتصاالت النقالة

٤/٤٢٥ 

٥٠,٠٠٠ 
 شجاع أمحد عباسي. د.ا سنة

 ودعبد الرمحن حممد العم. د.ا

تصميم وتطبيق مولدات الدوال املتعددة     
الدقيقة املعتمد على مصفوفات املخرج     

 ذي احلقل القابل للربجمة
حتتاج التطبيقات املختلفة يف جمال اإللكترونيات واإلتصاالت يف الوقت احلايل ، إىل دقة يف               :א

وسوف تستخدم الدالة املتعامدة    .  اخل.. ، سعة املوجة وشكلها   التردد ، الطور    : األداء واخلصائص املختلفة مثل     
مستخدمني آخر ما مت التوصل إليه يف       ) FPGA(لتصميم تلك اخلصائص ولتطبيقها على أحدث املتوفر من         

 .وسيتم تقدمي دراسة شاملة بواسطة تقنيات ونبائط خمتلفة ومتوفرة.  الوسائل الفنية يف التصميم
 

٥/٤٢٥ 
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 سنة

سـلوك جممـوعة اخلوازيـق يف التربة         عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د
 املتماسكة حتت معدالت حتميل خمتلفة

إن اهلدف الرئيس هلذا املشورع هو دراسة سلوك جمموعة اخلوازيق يف التربة املتماسكة حتت               :א
.  وسيتم دراسة تأثري معدل التحميل على قوة حتمل جمموعة اخلوازيق يف التربة الطينية            .  معـدالت حتميل خمتلفة   

وسيتم حتميل مناذج خمتلفة يف     .  زمة لتحقيق هذا اهلدف   ولقـد مت تصميم برنامج إلجراء التجارب املعملية الال        
عـددها واملسـافة بيـنها من جمموعة اخلوازيق حتت قوى الضغط والرفع الرأسية لدراسة تأثري عدد اخلوازيق                  

كما سيتم احلصول على العالقة بني قوة حتمل اخلوازيق         .  وكذلك املسافة بينهما على قوة حتمل هذه اخلوازيق       
 .ميل هلاومعدل التح

٦/٤٢٥ 

٣٠,٠٠٠ 
 سنة

 جميد عبد الرمحن الكنهل . د
 عبد الفتاح أمحد شتا. د

هوائي جديد متعدد النطاق لالستخدام     
 GSM/DCS/GPSيف أنظمة 

محلت التطورات احلديثة يف سوق االتصاالت إدخال العديد من خدمات االتصاالت واليت             :א
 هو احلال يف اجليل اجلديد من خدمات االتصاالت النقالة يف األنظمة الدولية تعمـل علـى ترددات خمتلفة كما      

ويهدف السوق يف املستقبل القريب إىل تطوير أجهزة اتصاالت نقاله تستطيع التعامل مع هذه األنظمة .  املختلفة
ائيات الشريطية  وبالنسبة للهوائيات يف هذه األجهزة ستكون اهلو      .  ذات التـرددات املختلفة ضمن جهاز واحد      

.  هي األنسب وذلك وذلك لصغر حجمها ومواءمتها للدوائر اإللكترونية يف األجهزة النقالة           ) الرقعية(الدقـيقة   
له القدرة للتعامل مع عدة نطاقات تردد       )  رقعي(ويهدف هذا املشروع إىل تصميم وإعداد هوائي شريطي دقيق          

االت معاً ومن مث دراسة كفاءته واعتمادية هذا النوع من           العاملية لالتص   GSM/DCS/GPSمستمعلة يف أنظمة    
 .اهلوائيات يف هذه التطبيقات

٧/٤٢٥ 

٣٠,٠٠٠ 
 شهور٦

عبد احملسن عبد الرمحن . د
 اهلريش

عـادل عـبد النور بن عبد     . د
 النور

التنـبؤ حبـركة نقل الصور باستخدام       
 الشبكات العصبية

 من أهم طرق النمذجة لتعظيم االستخدام واحملافظة على نوعية        يعد توقع حركة نقل الصور     :א
يهدف هذا البحث لدراسة عدد من بنيات الشبكات العصبية االصطناعية لتصميم           .  وجودة شبكة االتصاالت  

ومن خالل هذا املشروع سيتم تقييم أداء هذه الشبكات         .  نظـام ذكـي لتوقع حركة نقل الصور الديناميكية        
 .اخلطية املتداولة وتطبيقها على أفالم فيديو حقيقيةمقارنة بالطرق 

٨/٤٢٥ 
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٣٠,٠٠٠ 
٦سنة و
 شهور

تألـيف كـتاب اللغـة العربية بعنوان         عصمت حممد احلسن. د.ا
 "مباديء املساحة املهنية و القانونية:"

البحث املقترح هو عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية عن املساحة املهنية والقانونية اليت               :א
ت األراضي من حيث أن     وتنبع أمهية مسح امللكيات وتسجيال    .  ـتم مبساحة امللكيات وتسجيالت األراضي     

املعلومات عن األرض هلا أمهية كبرية يف عمليات التخطيط وإدارة الثروة األرضية ، كما وأن تسجيل العقار من                  
أراضـي ومـباين حيقق الثقة للمتعاملني يف العقار ويعطي امللكية العقارية وضعاً مستقراً يساعد يف دفع اقتصاد                  

 .ة القانونية واملهنية الذي يدرس لطالب هندسة املساحة بكلية اهلندسةويغطي الكتاب مقرر املساح.  الدولة

٩/٤٢٥ 

٣٠,٠٠٠ 
٦سنة و
 شهور

ــربات  عبد اهللا حممد القرين. د ــراقبة وإدارة الع ــام آيل مل نظ
املتحـركة باستخدام نظم االتصاالت     
ونظـام حتديـد املواقع العاملي باالقمار       
 االصطناعية ونظم املعلومات اجلغرافية

تعتـرب جامعة امللك سعود إحدى اجلامعات السعودية الرائدة يف األنشطة التقنية والعلمية              :א
ومن مث تقدم للمجتمع    .  فاجلامعة تراقب عن كثب العرض والطلب يف جماالت التطبيقات املتقدمة         .  املـتقدمة 

حيث سيتم  .   إدراة ومراقبة العربات املتحركة    ويف هذا البحث سيتم إنشاء نظام     .  أفضل احللول العلمية املفيدة   
فسيتم تكامل وتطويع   .  تكامل أفضل وأحدث التقنيات والعلوم من احلقول املختلفة إلنشاء نظام تطبيقي متقدم           

و يتوقع أن يكون للنظام تطبيقات مفيدة يف        .  املتحركة) العربات(نظـم األقمار االصطناعية لتحديد األساطيل       
 .ة والعامة و احلكومية و العسكريةالقطاعات اخلاص

 
 
 
 

١٠/٤٢٥ 
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١٠٧

א    - ٥  א

الذين انتهت مشاريعهم   ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية     ( قام عدد من الباحثني      
البحثـية املسجلة يف مركز البحوث ، بإعداد التقارير النهائية هلا ، وتقدميها إىل إدارة               

 مث تنشر - حسـب رغبة الباحثني-بعض هذه البحوث  وجتري عملية حتكيم ل   . املركز  
. بعد ذلك تبعاً لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها الس العلمي للجامعة              

و توضـح هذه التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجعة للمصادر العلمية ذات              
اليب اليت استخدمها   العالقـة ، كمـا أـا حتوي أيضاً وصفاً تفصيلياً للطرق واألس            

الباحـثون يف إجراء البحث ، وكذلك النتائج اليت توصلوا إليها والتحليالت اليت قاموا              
  -:و فيما يلي بيان ذه التقارير . ا ، وأخرياً توصيات تلك البحوث

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 علي سعيد الغامدي. د.ا
 أمحد ناصر كداشي. م

 يقات  اإلحصائية يف اهلندسةالتطب
 ١ ١٥/٢١/٢٤-د

دلـيل لضـمان احلـد األدىن ملمطولية       حممد شاذيل احلداد. د

) للتصـميم املقاوم للزالزل     (اإلحنـناء   

للمقاطع اخلرسانية املسلحة حبديد سابك

 ٢ ٢١/٢٢/٢٤-د

 يوسف عبد اهللا السلوم. د
 طارق محود املسلم. د

لحة الزحف يف العوارض اخلرسانية املس    

بالقضـبان البوليمرية الزجاجية املعرضة     

لإلجهـادات طويلة املدى حتت ظروف      

 بيئية خمتلفة

 ٣ ٢٩/٢٢/٢٤-د

قياس كمية التصرف يف القنوات الدائرية       عبد العزيز عبد اهللا احلامد. د  ٤ ٣٢/٢٢/٢٤-د
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١٠٨

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون

 املقطع باستخدام البوابات و اهلدارات
 عبد اهللا إبراهيم املنصور. د
 العزيز زهوجمدي عبد . د

تقييم و إعادة ختطيط مواقف املركبات      
 للمدينة اجلامعية جلامعة امللك سعود

 ٥ ٠٥/٢٣/٢٤-د

: اهلندسة اجليوتكنيكية "تـرمجة كتاب     عبد اهللا  إبراهيم املهيدب. د
 جون سرينيكا ملؤلفه" ميكانيكا التربة

 ٦ ١٩/٢٣/٢٤-د

لحة حبديد  ممطولية عوارض اخلرسانة املس    حممد شاذيل احلداد. د
 سابك

 ٧ ٢٣/٢٣/٢٤-د

حنـو طريقة أجدى إلختيار مواد عالية        صاحل حامد السيد. د.ا
 املرحلة الثانية-املتانة إلصالح اخلرسانة 

 ٨ ١١/٢٤/٢٤-د

 عبد الرمحن حممد احلزميي. د
 صاحل حامد السيد. د.ا

قوة  تـأثري الظروف البيئية املختلفة على 
ثاين الشـد على املدى الطويل للجيل ال      

 من قضبان األلياف الزجاجية

 ٩ ٢٨/٢١/٢٥-د

صـالح الدين عبد املنعم     . د
 حممد

ــية ذات  ــارات املعدن ــتقرار اإلط إس
الوصـالت املرنة عند ظروف حتميل و       

 تربيط  خمتلفة

 ١٠ ٣٣/٢٢/٢٥-د

 أمحد عثمان القصيب. د
 أمين سليمان عجيب. د

إنشـاء خرائط لتمثيل طبقات التربة يف       
سـتخدام تقنية نظم    ثالثـة أبعـاد با    
 املعلومات اجلغرافية

 ١١ ٣٧/٢٢/٢٥-د

إجناز برنامج إعالم آيل لدراسة و تصميم    عبد احلميد شريف. د.ا
 املنشآت مع خدمات رسوم هندسية

 ١٢ ٠٦/٢٣/٢٥-د

دراسـة عددية لألنابيب املطمورة حتت       حسني  عبد اهللا العواجي. د
 سطح األرض

 ١٣ ٢٤/٢٣/٢٥-د

مسامية و قوة الشد و الضغط و معامل         لسيدصاحل حامد ا. د.ا
املـرونة ملـواد ترميم اخلرسانة املتوفرة       

 ١٤ ٣٦/٢٣/٢٥-د
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١٠٩

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 جتارياً على املدى الطويل

دراسـة تقوميـية لقـوة الربط للمواد         طارق محود املسلم. د
 املستخدمة يف أنظمة إصالح اخلرسانة

 ١٥ ٣٧/٢٣/٢٥-د

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا
 اج بكريسعد احل. د.ا
إبـراهيم عـبد الرمحن     . د.ا

 القاضي

تطويـر البنية األساسية ملعجم حاسويب      
ــربائية   ــة الكه ــطلحات اهلندس ملص

 وتعريفاا

 ١٦ ١٣/٢١/٢٤-ر

عـبد احملسن عبد الرمحن     . د

 اهلريش

 صاحل  عبد اهللا الشبيلي. د.ا

الـنمذجة اإلحندارية حلركة نقل الصور      
 يف الشبكات ذات النطاق الواسع

 ١٧ ١٥/٢٣/٢٤-ر

 أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.ا
دراسـة معملية لظاهرة الرنني احلديدي      

 يف نظم القوى الكهربائية
 

 ١٨ ١٦/٢٣/٢٤-ر

حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د  ١٩ ٠٤/٢٤/٢٤-ر نظام فعال للتعرف على احلرف العريب

عـبد احملسن عبد الرمحن     . د

 اهلريش

 صاحل  عبد اهللا الشبيلي. د.ا

ـ  نمذجة من الدرجة الثانية حلركة نقل      ال
 الصور على شبكات النقل غري املتزامن

 ٢٠ ١٠/٢٤/٢٤-ر

 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.ا
 ٢١ ٠٥/٢١/٢٥-ر تبطني الصور الرقمية باملعلومات

عــبد العزيــز عــبد اهللا . د.ا
 السليمان

عـادل عبد النور بن عبد      . د
 النور

نظم القدرة الكهربائية باستخدام    مثبت ل 
 منطق الغموض

 ٢٢ ١١/٢١/٢٥-د
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 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.ا

عادل عبدالنور بن عبدالنور. د كـتابة كـتاب باللغة العربية يف ميدان        
 الذكاء اإلصطناعي

 ٢٣ ٣٦/٢٢/٢٥-ر

 عوض  خزمي األمسري. د.ا
: " تألـيف كتاب باللغة العربية بعنوان     

 "معاجلة الصور الرقمية
 ٢٤ ٢٠/٢٣/٢٥-ر

  العزيز حممد التميميعبد. د

 إفتخار حسني. د

/١٣/٢٢-ص نظام ذكي إلختيار معدات مناولة املواد
٢٤ 

٢٥ 

 إبراهيم حممد احلركان. د

 حسني أمحد حلمي. د

 حممد عبد الفتاح شرف. د

 حممد زكي رمضان. د

/٢٧/٢٢-ص إدارة السالمة مبساعدة احلاسب اآليل
٢٤ 

٢٦ 

 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا
 ناصر عزيزحممد . د

/٣٨/٢٣-ص سياسات الصيانة للنظم القابلة للتصليح
٢٥ 

٢٧ 

 خالد عبد الرمحن الصقري. د
 وحيد عطية املصري. د
 نايف حممد قاسم. م

دراسة معملية لريولوجية صمغ الزانثان     
 عند درجات احلرارة املرتفعة

 ٢٨ ٠٣/٢٠/٢٤-ك

كامـل حممد احلسن وقيع     .د.ا
 اهللا
 سعيد حممد الزهراين. د.ا
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا

أثـر األغشية البلومريية و األمسدة على       
ــتخدمة يف   ــيعة املس ــد املم أداء امله

 تكنولوجيا التحكم يف حترير األمسدة

 ٢٩ ٢٩/٢١/٢٤-ك

 أنيس محزة فقيها. د.ا
فرج عبد السالم عبد العليم. د

حتضـري حمفزات النيكل بتقنية الترسيب      
 النتاج اهليدروجني

 ٣٠ ٣٧/٢١/٢٤-ك
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١١١

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 خالد ابراهيم احلميزي. د
 أمحد عيديد إبراهيم. د
 بابا يعقوب جربيل. م
 أرمييياوو إدريس. م

حماكاة مصنع التمدد إلنتاج غاز البترول      
املسـال و الغازولني الطبيعي من الغاز       

 الطبيعي

 ٣١ ٢٤/٢٢/٢٤-ك

 إبراهيم صاحل املعتاز. د.ا
 حممد عبد الرقيب. م
 حممد عاصف. د
 عقوب جربيلبابا ي. م

حماكاة تدفق السائل يف األعمدة احملشوة      
  باسـتخدام الربنامج احلسايب لديناميكا 

 (CFD) املوائع 

 ٣٢ ٢٥/٢٣/٢٤-ك

عمـاد الـدين  مصطفى      . د
 كمال علي

دراسة التحكم املتعدد املتغريات ملفاعل     
 البويل إثيلني الصناعي يف الطور الغازي

 ٣٣ ٣٢/٢٣/٢٤-ك

التقلصات احملرضة من اخللط يف األمهدة       دينحممد عاصف قمر ال. د
 املميعة الثنائية الصلبة الطور

 

 ٣٤ ٠٦/٢٤/٢٤-ك

 وحيد عطية املصري. د
 خالد عبد الرمحن الصقري. د
فرج عبد السالم عبد العليم. د

اسـتخدام وحدة هزازة يف معاجلة املياه       
 امللوثة

 ٣٥ ٤١/٢١/٢٥-ك

عبـيدة حممد عبد الرمحن     . د
 زيتون

  أسامة أمحد املصري.د.ا
 

انتقال احلرارة يف األنابيب املسخنة جزئياً  ٣٦ ٠٤/٢٣/٢٤-م

 أمحد صربي حجازي. د.ا
 

اإلسـترجاع احلراري يف نظام إعذاب      
املاء املاحل متعدد التأثري باستخدام ضاغط      

 حراري
 

 ٣٧ ١١/٢٣/٢٤-م

التحليل الديناميكي لآلالت الدوارة ـ   حممد حممد املدين. د.ا  ٣٨ ٠٩/٢٤/٢٥-م
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 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 ة التصميم باستخدام احلاسب اآليلطريق

 
ــرات   مسعد عبده فودة.  د.ا ــزازات يف كم ــاد اإلهت إمخ

التيموشـينكو بواسـطة إضافة كتل و       
 زنربكات

 ٣٩ ٠٢/٢٤/٢٥-م

 حممد موسى عمرو. د
 مساعد ناصر العواد. د.ا

إستخدام مذيبات كيميائية الستخالص    
بللة امللـوثات اهليدروكربونية من تربة م     

 باملاء

 ٤٠ ٢٩/٢٣/٢٤-ن
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א   - ٦ א   א

 على - باإلضافة إىل دورها كمؤسسة تعليمية وحبثية      -تعمـل كلـية اهلندسة       
زيادة االرتباط بني اجلامعة واتمع واملسامهة يف إجياد أفضل احللول العلمية للمشكالت            

حلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة، ممـا     اهلندســية اليت تواجــه بعض اهليئات ا      
. يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية يف القطاعات الصناعية وقطاعات اخلدمات األخـرى          

 .وهذا بـدوره يسهم بشكل  فعال يف التطور االقتصادي واالجتماعي يف اململكة 

 ومـن هـذا املنطلق تتعاون إدارة مركز البحوث يف تنسيق التعاون البحثي بني           
، حيث ترد إليها بعض     )القطاع اخلاص (الكلـية واجلهــات احلكومية وغري احلكومية        

الطلبات اليت تبني رغبات تلك اجلهات يف االستفادة من االستعدادات واخلربة والكفاءة            
وتقـوم إدارة  . املتوفـرة يف الكلية يف إجراء حبوث ودراسات مقدمة من هذه اجلهات           

متكاملة تتضمن اجلوانب املختلفة هلذه املشروعات      املركـز بـدورهـا بإعداد عروض       
وبعد إقرار هذه العروض يتم إبرام اتفاقيات بني        . البحثـية بالـتعاون مع أقسام الكلية        

 .اجلامعة وبني اجلهات ذات العالقة للقيام بالدراسات املطلوبة لصاحل تلك اجلهات
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 خدمات استشارية أو إلقاء ويقـوم  كـذلك بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقدمي        
احملاضرات لبعض اهليئات واملؤسسـات املختلفة ، ويشارك البعض اآلخر يف عدة جلان            

 .وطنية إلعداد بعض الدراسات أو تقييم بعض مشروعات التنمية يف اململكة 

كمـا تسـاهم أيضاً خمتربات األقسـام املختلفة بالكلية يف إجراء العديد من             
 .فحوصات علـى عينات ترد إليها من عدة جهات وطنية االختبـارات و ال

  واجلزء التايل يوجز بعض البحوث والدراسات واالختبارات  الفنية واحللقات           
لصاحل جهات حكومية وغري    ) أو اليت مت اجنازها حديثاً    (الدراسـيـة الـيت جترى حالياً       

 ): القطاع اخلاص(حكومية 

   الدراسات الفنية-أ   

لصاحل شركة  (أسباب فشل املكثفات يف شبكة كهرباء الغربية        دراسـة    "- ١
ABB  -الرياض (" . 

. نذر حسني مالك و د    . د.عبد الرمحن العريين ، أ    . د.قام بإجراء هذه الدراسة أ    
 .حممد إقبال قريشي ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الكهربائية

لصاحل شركة  ( XPLE-تـأثري التحمـيل على أداء الكابالت املعزولة          " - ٢
 ) "كابالت الرياض

. نذر حسني مالك و د    . د.عبد الرمحن العريين ، أ    . د.قام بإجراء هذه الدراسة أ    
 .حممد إقبال قريشي ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الكهربائية
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  ABBشركةلصاحل  (EMTPدراسـة املوجات العابرة لشبكة كهرباء الغربية   "-  ٣
 )".الرياض
د نذر حسني مالك و     .سعد مبارك الغوينم ، أ    . د.أإجراء هذه الدراسة،    يقـوم ب  

 .رزق السيد محودة ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الكهربائية. د.أ
 )". الكويت–لصاحل شركة كابالت اخلليج  (XPLEدراسة عزل الكابالت  "- ٤

. حسني مالك و د   نذر  . د.عبد الرمحن العريين ، أ    . د.قام بإجراء هذه الدراسة أ    
 .حممد إقبال قريشي ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الكهربائية

مصنع لصاحل  (تصـميم بعـض القطع امليكانيكية اخلاصة بتطوير خطوط اإلنتاج            "- ٥
 )".السمحان ملضخات السعودية

 علي بن حممد السمحان ، عضو هيئة التدريس       .  ، د   باجـراء هذه الدراسة    قـام  
 .صناعيةسة البقسم اهلند

 
اهليئة العليا  لصاحل   (دراسة جدوى فنية واقتصادية ملشروع جممع الصناعات احلرفية        "- ٦

 )".لتطوير منطقة حائل
إبراهيم بن حممد احلركان    . حممد الناصر عزيز ، د    . ديقوم بإجراء هذه الدراسة ،       

 . الصناعيةعبد العزيز بن حممد التميمي ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة.و د
لصاحل (دراسة جدوى فنية واقتصادية ملشروع مصنع إلنتاج ألواح وأقراص األملنيوم            "-٧

 ).اهليئة العليا لتطوير منطقة حائل
عبد العزيز بن   . إبراهيم بن حممد احلركان و د     . يقـوم بإجراء هذه الدراسة ، د      

 .حممد التميمي ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الصناعية
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دراسة جدوى فنية واقتصادية ملشروع إنشاء معهد لتدريب الفئات الطبية املساعدة           " -٨
 )".لصاحل اهليئة العليا لتطوير منطقة حائل(

عبد العزيز بن . إبراهيم بن حممد احلركان ، د. يقـوم بإجـراء هذه الدراسة ، د    
 حممـد التميمي و حممد عبد الفتاح شرف  أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة             

 .الصناعية
لصاحل (دراسة جدوى فنية واقتصادية ملشروع إنشاء مصنع إلنتاج األزياء املوحدة             "-٩

 )".اهليئة العليا لتطوير منطقة حائل
عبد العزيز بن حممد التميمي ، حممد عبد الفتاح شرف و           . يقوم بإجراء هذه الدراسة ، د     

 .سم اهلندسة الصناعيةعبد الرمحن بن مشبب األمحري ،  أعضاء هيئة التدريس بق
لصاحل اهليئة العربية السعودية للمواصفات     (دراسـة التصميم الفين لألثاث املكتيب        "-١٠

 )".واملقاييس
سعيد حممد درويش ، عضو هيئة التدريس       . د.يقـوم بإجـراء هذه الدراسة ، أ       

 .بقسم اهلندسة الصناعية
 

 :  احللقات الدراسية -ب 

، دورة تدريبية بعنوان    صناعيةالتعاون مع قسم اهلندسة ال    بهلندسية    نظمـت اهليئة ا     - ١
، وذلك يف مدينة الرياض خالل الفترة       " ختطيط وجدولة وإدارة عمليات الصيانة    "

، وقد  ) م٢٠٠٣ سبتمرب ١٧-١٣املوافق     (هـ  ١٤٢٤ رجب: ٢٠-١٦مـن   
ركان و األستاذ الدكتور منصر عبد احلميد حريقة        حممد احل إبراهيم  قام الدكتور   

املادة العلمية   بإعداد   صناعية من قسم اهلندسة ال    و الدكـتور حممـد الناصر عزيز      
 .وإلقاء احملاضرات يف هذه الدورة
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، دورة تدريبية بعنوان    صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا     – ٢
، وذلك يف مدينة الرياض خالل      " متطلبات األمن والسالمة للمنشآت الصناعية    "
، ) م٢٠٠٣ ديسمرب ٢٤-٢٠املوافق     (هـ  ١٤٢٤ شوال: ٣٠-٢٦لفترة من   ا

من قسم حممد عبد الفتاح شرف و الدكتور حسني أمحد حلمي        وقد قام الدكتور    
 .املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه الدورة بإعداد صناعيةاهلندسة ال

ورة تدريبية  ، د صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٣
، وذلك يف مدينة    " ورشة عمل عن إدارة وأساليب حتسني اجلودة      "بعنوان  

-٢٧املوافق     (هـ  ١٤٢٤ ذو القعدة : ٨ -٤ الرياض خالل الفترة من     
 الدكتور عبد الرمحـن بن مشبب      ، وقـد قام   ) م٢٠٠٣ ديسـمرب  ٣١

من قسم اهلندسة   حممـد عبد الفتاح شرف      ور  ـ الدكـت  األمحــري و  
 .املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه الدورةإعداد  بصناعيةال

، دورة تدريبية   صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٤
، وذلك  " حلقة دراسية يف ختطيط وجدولة إدارة عمليات الصيانة       "بعنوان  

 هـ ١٤٢٤ ذو القعدة : ١٥-١١يف مديـنة الـرياض خـالل الفترة من          
ركان و  حممد احل إبراهيم  ، وقد قام الدكتور     ) م٢٠٠٣ يناير ٧-٣املوافق    (

 األسـتاذ الدكتور منصر عبد احلميد حريقة و الدكتور حممد الناصر عزيز           
املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه       بإعداد   صناعيةمـن قسم اهلندسة ال    

 .الدورة
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 تدريبية  ، دورة صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٥
، وذلك يف مدينة    " ورشة عمل عن إدارة وأساليب حتسني اجلودة      "بعنوان  

-٣املوافق     (هـ  ١٤٢٤ ذو القعدة : ١٥ -١١ الرياض خالل الفترة من     
 الدكتور عبد الرمحـن بن مشبب األمحـري       ، وقد قام  ) م٢٠٠٤ يناير ٧

العلمية و حممد عبد الفتاح شرف من قسم اهلندسة الصناعية بإعداد املادة            
 .وإلقاء احملاضرات يف هذه الندوة

، دورة تدريبية   صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٦
، وذلك  " حلقة دراسية يف ختطيط وجدولة إدارة عمليات الصيانة       "بعنوان  

 هـ ١٤٢٤ ذو القعدة : ٢٢-١٨يف مديـنة الـرياض خـالل الفترة من          
حممد إبراهيم  ، وقـد قام الدكتور      ) م٢٠٠٤ ينايـر  ١٤-١٠املوافـق     (

ـ  ركان و األستاذ الدكتور منصر عبد احلميد حريقة و الدكتور حممد           احل
املادة العلمية وإلقاء    بإعداد   صناعية مـن قسم اهلندسة ال     الناصـر عزيـز   

 .احملاضرات يف هذه الدورة

، دورة تدريبية   صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٧
، وذلك   " حلقة دراسية يف مفاهيم وتقنيات إدارة سلسلة اإلمداد       "نوان  بع

املوافق   (هـ  ١٤٢٥ صفر: ٢٤-٢٠يف مديـنة الرياض خالل الفترة من        
ـركـان حممد احل إبراهيم  ، وقد قام الدكتور     ) م٢٠٠٤ إبريل ١٤-١٠

 صناعيةمن قسم اهلندسة ال   و األسـتاذ الدكتور منصر عبد احلميد حريقة         
 .املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه الدورةبإعداد 
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، دورة تدريبية   صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    هلندسية  نظمـت اهليئة ا    -٨
، وذلك يف   " دورة تأهيلـية لشهادة مدير مشروع معتمد عاملي       "بعـنوان   

املوافق   (هـ  ١٤٢٥ صفر: ٢٥ -٢٠ مديـنة الرياض خالل الفترة من       
 الدكتور حممد عبد الفتاح شرف من      وقد قام ،  ) م٢٠٠٤ إبـريل ١٥-١٠

قسـم اهلندسـة الصناعية بإعداد املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه            
 .الندوة

، دورة تدريبية   صناعيةبالتعاون مع قسم اهلندسة ال    معهد الدفاع املدين    نظم   -٩
 أسابيع بدءاً من ٦، وذلك يف مدينة الرياض      "  السالمة الصناعية  "بعـنوان   

 الدكتور عبد العزيز  التميمي من قسم         ، وقد قام   هـ١٤٢٤ الثاين   ربـيع 
 .اهلندسة الصناعية بإعداد املادة العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه الندوة

بالتعاون مع قسم اهلندسة    إدارة السالمة يف كلية امللك فهد األمنية        نظمت   -١٠
" لك فهد األمنية  إدارة السالمة يف كلية امل    "، دورة تدريبية بعنوان     صناعيةال

  ، وقد قام   هـ١٤٢٤ أسابيع بدءاً من شعبان      ٨، وذلك يف مدينة الرياض      
الدكـتور عـبد العزيز  التميمي من قسم اهلندسة الصناعية بإعداد املادة             

 .العلمية وإلقاء احملاضرات يف هذه الندوة

 

 :  االختبارات الفنية -ج  

عبد العزيز عبد اهللا    . د. من أ  قـام فـريق عمل من قسم اهلندسة الكهربائية مكون          -١
عبد الرمحن علي العريين ومن مركز      . د.نـذر حسني مالك و أ     .د.السـليمان و أ   
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حممد إقبال قريشي ، بإجراء عدة اختبارات ملعدات اجلهد العايل من           . الـبحوث د  
 الدمام ، شركة احملوالت     –حمـوالت وغريها لعدة شركات منها احملوالت املتحدة         

 . الدمام–ام ، وسكوسا  الدم–السعودية 

عبد الرمحن علي العريين    . د.قام فريق عمل من قسم اهلندسة الكهربائية مكون من أ          -٢
حممد إقبال قريشي ، عدة اختبارات      . نذر حسني مالك ومن مركز البحوث د      .د.و أ 

كابالت اجلهد املتوسط ، كابالت اجلهد املنخفض ، الكابالت         (علـى مجيع أنواع     
شركة كابالت الرياض ، كابالت السعودية      : عدة شركات منها  ، وذلك ل  ) البصرية

 .بالسكوم ، كابالت اخلليج ، وشركة البابطني

 :  اإلعارة - د

تقـوم الكلـية بانتداب بعض أعضاء هيئة التدريس لسد حاجة بعض اجلهات              
اخلارجـية من اخلربات املتخصصة وإلتاحة الفرصة للمنتدبني لتنمية خربام من خالل            

 :رسة احلقليةاملما

  :اهلندسة الكهربائية قسم -
 .     الدكتور عبداهللا حممد السويلم منتدب إىل وزارة الدفاع والطريان- ١
 . العايلالتعليمالدكتور عبداحلليم عبدالعزيز مازي منتدب اىل وزارة  - ٢
 .   الدكتور زياد عثمان احلقيل منتدب إىل شركة سليمان العبداهللا الراجحي- ٣
 
 :سم اهلندسة الكيميائية ق-
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 . الدكتور عبدامللك عبداهللا احلسيين منتدب إىل شركة أرامكو– ١

 .الدكتور خالد عبد الرمحن الصقري منتدب إىل شركة تطوير-٢

 :  قسم اهلندسة املدنية -
 . الدكتور عبداهللا بن حممد الرباهيم منتدب إىل شركة اجلميح - ١
 . منتدب إىل وزارة التعليم العايل الدكتور فيصل عبداهللا املشاري– ٢

  :اهلندسة امليكانيكية قسم -
خالد عبد اللطيف السيف منتدب إىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم    الدكتور - ١

 .والتقنية
 . الدكتور خالد ناصر العمار منتدب إىل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية– ٢
 
 : قسم هندسة النفط -
 .ذ الدكتور حممد سعود البليهيد منتدب إىل جمموعة سدر األستا– ١
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تقـوم بعـض أقسام الكلية بتنظيـم ندوات ومؤمتــرات علميــة أو حلقات            
دراسيـة أو دورات تدريبية تتناول عرض البحوث وتقديـم احملاضرات، ـدف تبـادل           

 .ت، والتعريف باالجتاهات احلديثة والبحوث القائمة يف ااالت اهلندسية املختلفة اخلربا

 :وفيما يلي بيان بالندوات واحللقات والدورات اليت أقيمت بالكلية

الذكاء  : "بعنوان متخصصة   علمية حلقة   هربائيةنظـم قسـم اهلندسة الك      -١
 سمربدي ٧-١٣(هـ  ١٤٢٤ شوال ٢٣-١٩رة  ـالل الفت ـ، خ " اإلصطناعي
. د.أ، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه احللقة            ) م٢٠٠٣

 .عادل عبد النور بن عبد النور.  و دحممد عبد العظيم القاضي

أمن : "نظـم قسـم اهلندسـة الكهربائية حلقة علمية متخصصة بعنوان           -٢
 مارس  ١٧-١٣(هـ  ١٤٢٥ حمرم   ٢٦-٢٢، خالل القترة من     " الشـبكات 

. د.، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه الدورة أ     ) م٢٠٠٤
عبد احملسن عبد   . سعد احلاج بكري و د    . د.عـبد الـرمحن خالد اجلربي و أ       

 .الرمحن اهلريش
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هندسة : "نظـم قسـم اهلندسة الكهربائية حلقة علمية متخصصة بعنوان            -٣
 ربيع األول   ٣٠-٢٦من  ، خالل الفترة    ) " املـوجات الدقيقة  (امليكـروويف   

، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي       ) م٢٠٠٤ مايو   ١٩-١٥(هــ   ١٤٢٥
عبد الفتاح أمحد   . جميد عبد الرمحن الكنهل و د     . احملاضـرات يف هذه الدورة د     

 ).منسق الدورة(عوض خزمي األمسري . د.شتا و أ

كات شب: "نظـم قسم اهلندسة الكهربائية حلقة علمية متخصصة بعنوان           -٤
 مايو  ٢٦-٢٢(هـ  ١٤٢٥ ربيع الثاين    ٧-٣، خـالل الفترة من      " البـيانات 
. د.، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه الدورةأ          ) م٢٠٠٤

عبد احملسن عبد الرمحن    . عوض بن خزمي األمسري و د     . د.عادل أمحد علي و أ    
 .اهلريش

دورة هندسة  : "ة بعنوان نظـم قسم اهلندسة املدنية حلقة علمية متخصص        -٥
 مارس  ٢٤-٦(هـ  ١٤٢٥صفر  ٣ حمرم إىل    ١٥، خـالل  الفترة      " الـزالزل 
. د.، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه الدورة أ     ) م٢٠٠٤

. راجـح زيد الـزيد و د    . ود) كلية العلـوم (عـبد اهللا حممـد العمـري      
. عـوض علي القرين و د    . الدغيثر و د  صاحل إبراهيم   . حممد شاذيل احلداد و د    

 .أمحد خبيت شرمي. عبد الرحيم حممد عرفة و د



                                                                        

א ١٢٤ א

 

א  −٨ א  א
 

قام مركز البحوث ، باإلضافة إىل أقسام الكلية ، بتنظيم سلسلة من احملاضرات              
العلمـية ، شـارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وبعض احملاضرين من                

وفيما يلي بيان   ) . أساتذة متخصصون وخرباء من بعض اهليئات واملؤسسات        (خارجها  
 .باحملاضرات العلمية اليت مت إلقاؤها موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة 

 

 اهلندسة الصناعية
 م احملاضــــر عنوان احملاضـــرة التاريـخ

 علي جاردات. م نظام أي إف أس للصيانة هـ٤/٨/١٤٢٤
 

١ 

صالح الدين بنداق. د مهارات كتابة التقارير هـ١٨/٨/١٤٢٤
 حممد ناصر عزيز. د
 

٢ 

صالح الدين بنداق. د مهارات العرض هـ١٤/٩/١٤٢٤
 حممد ناصر عزيز. د
 

٣ 

نظم إدارة السالمة الصناعية يف  هـ٢٢/١٠/١٤٢٤
 )سابك(مصنع كيميا 

 ٤ مازن الرمحن. م

داع تصميم وتطبيقات نظم اإلب هـ٧/١١/١٤٢٤
 واسترجاع املواد باملستودعات

صالح حممد . م
 صالح

٥ 

صالح الدين بنداق. د مهارات كاتبة التقارير هـ١٤/١/١٤٢٥
 حممد ناصر عزيز. د

٦ 

تطبيقات أمتتة التصنيع باستخدام  هـ١٨/١/١٤٢٥ علي حممد.د ٧ 



                                                                        

א ١٢٥ א

 م احملاضــــر عنوان احملاضـــرة التاريـخ
  السمحان املوجهات الربجمية املنطقية

املتعددة إي إتش يب حلل املسائل  هـ١٨/١/١٤٢٥
 حالة تطبيقية: األهداف 

 
 

إبراهيم حممد . د
 احلركان

٨ 
 

صالح الدين بنداق. د مهارات العرض هـ١٦/٢/١٤٢٥
 حممد ناصر عزيز. د

٩ 
 

نظرة عامة على قواعد البيانات  هـ١٥/٣/١٤٢٥
 العلمية

 ١٠ حممد نشبات. م
 

 هـ٢٢/٣/١٤٢٥
 

اإلجراءات الفعالة ملشكلة 
 اتختصيص الطائرات للبواب

 

ــوقي . د.أ ــد ش أمح
 بوالت

١١ 

 



                                                                        

א ١٢٦ א

 اهلندسة الكيميائية

 م احملاضــــــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
سلوك التأكسد احلراري للبوليمر هـ١١/٨/١٤٢٤  فهد صاحل املبدل. د

 
١ 

استخدام حفاز جديد من  هـ١٥/٨/١٤٢٤
الكروم واملولبيدم يف عمليات 
نزع اهليدروجني باألكسدة من 

 انالربوب

 ٢ بابا يعقوب جربيل. م

 ماهر عبد اهللا العودان. د تصنيف التآكل هـ٨/١٠/١٤٢٤
 

٣ 

استخالص الكربيت بواسطة  هـ١١/١/١٤٢٥
طريقة كلوس احملسنة باستخدام 

 مهد االمتصاص البارد
 

 ٤ فهد صاحل املبدل. د

حتسني أداء األمهدة عن طريق  هـ٢٥/١/١٤٢٥
 خلط املواد الصلبة

 ٥  حممد إجبارعبد احلميد. د

 إنتاج ثنائي ميثل الكربونيت هـ٩/٢/١٤٢٥
 

 ٦ يوسف صاحل الصغري. د

تكنولوجيا األغشية لفصل  هـ٨/٣/١٤٢٥
 اهليدروجني يف مصانع اإليثلني

 

عبد الرمحن عبد العزيز . د
 الربيعة

٧ 

تقنية القياسات للسريانات  هـ٢٣/٣/١٤٢٥
 متعددة األطوار

 

 ٨ وحيد عطية املصري. د



                                                                        

א ١٢٧ א

 ندسة امليكانيكيةاهل
 م احملاضــــــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ٢٦/٧/١٤٢٤ منذجة عمود دوار مرن حيمل قرص 
جاسيء ذي عنفات مرنة حممولة على 

 حتليل االستقرار: حمامل مرنة 

سامر عبد اهللا السعيد. د
 

١ 

 
 هـ٤/٨/١٤٢٤

 ٢ عدنان رفاعي. د مقدمة يف معدات التحليل والتعليم

 الفرامل ABSمقدمة إىل أنظمة  هـ٥/٨/١٤٢٤
 ABSالترددية 

 ٣ كارسنت واند. د

هـ٢٢/٨/١٤٢٤  حممد املنشائي. د.أ احليز والزمان املتعدد التجزء
 

٤ 

٢٩/١٠/١٤٢٤
 هـ

 Slidالتصميم باستخدام برنامج 

Edge 
 ٥ ملفن ناذين. د

١٧/١١/١٤٢٤
 هـ

 ٦ عمرو أمحد عمرو. د التقدم احلديث يف االحتراق

٢٥/١١/١٤٢٤
 هـ

النمذجة الديناميكية اللحظية حملطات 
 الطاقة

 ٧ سعيد فاخر حسن. د

 ٨ عبد الرمحن الرباهيم. د الربنامج الوطين لكفاءة الطاقة هـ٢/٢/١٤٢٥
هـ٢٥/٣/١٤٢٥ التطورات احلديثة يف خطوط إنتاج 

 األلواح الرقيقة
حممد عبد الغين أبو . د

 اخلري
٩ 



                                                                        

א ١٢٨ א

 هندسة النفــط

 م احملاضـــر عنـــوان احملاضــرة ـخالتاريـ
هـ٢٤/٧/١٤٢٥ كيفية إعداد وكتابة خطة العمل 

للمشروع أو البحث بربنامج الكتابة 
 (MS. Word)وورد 

أمحد أمحد جاويش. د ١ 

 .M.S)كيفـية اسـتخدام بـرنامج     هـ٢/٨/١٤٢٤

Excel) 
إكسل يف إعداد وحساب ورسم 

النتائج البحثية وكيفية عرض البحث 
 M.S. Powre)امج العرض بربن

Point) 

أمحد أمحد جاويش. د ٢ 

العوامل املؤثرة على استخدام املذيبات  هـ١/٩/١٤٢٤
الكيميائية الستخالص امللوثات 
 اهليدروكربونية من تربة مبللة باملاء

 ٣ حممد عمرو موسى. د

هـ٢٠/١٠/١٤٢٤ عبد الباري العريفي. م سجالت ومنظومة امللفات اجليدة
 

٤ 

هـ٥/١١/١٤٢٤ حساب مسك الطبقات احلاملة 
 للهيدروكربونات

خالد أمحد عبد . د
 الفتاح

٥ 

جل يف / تطبيقات تكنولوجيا البوليمر  هـ٩/١/١٤٢٥
 عمليات حقول النفط

 ٦ أمحد أمحد جاويش. د

هـ٣٠/١/١٤٢٥ تلف عمود احلفر أثناء حفر اآلبار 
 األفقية ذات القطر املتوسط

 

 ٧ حممد موسى عمرو. د



                                                                        

א ١٢٩ א

 م احملاضـــر عنـــوان احملاضــرة ـخالتاريـ
الغازات الغري (تأثري وجود الشوائب  هـ٧/٢/١٤٢٥

على سلوك الغازات ) هيدروكربونية
 الطبيعية

 ٨ فيصل الرشيدان. م

هـ١٤/٢/١٤٢٥ تكنولوجيا حفر آبار الغاز بواسطة 
 سائل حفر

 ٩ حممد أمحد 

هـ٢١/٢/١٤٢٥ معدات اصطياد األجهزة يف آبار النفط 
 والغاز

١٠ حممد املباركي. م

هـ٢٨/٢/١٤٢٥ نظرة عامة من تقنية اإلنتاج يف أرامكو 
 السعودية

١١ مرزا الشميسى. م

هـ٢٨/٢/١٤٢٥ معدات املنصات للحقول البحرية يف 
 أرامكو السعودية

١٢ ناصر العواد. م

هـ١٣/٣/١٤٢٥ إدارة مكمن الغوار عرب د، أكرب حقل 
 نفط يف العامل

 

١٣ برونوا ستنجر

هـ٢٧/٣/١٤٢٥ امن يف أرامكو حالة تقيم طبقات املك
 السعودية

 

١٤ هالل الوحيد. د

هـ٢٩/٣/١٤٢٥ التحديات يف برامج تنمية الغاز يف 
 أرامكو السعودية

١٥ سعود العتييب. م

حالة تطبيقات تكنولوجيا احلفر يف  هـ٤/٤/١٤٢٥
 حقول

   شركة أرامكو السعودية

١٦ فهد الباين. م



                                                                        

 א
 
  

١٣٠

א  - ٩ א א א
א  מ
 

يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث علمية نظرية أو تطبيقية،             
 دف إجياد حلول مناسبة لبعض      بـدعم مـن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية ،           

املشـاكل الـيت تـواجه بعـض القطاعات احلكومية و اخلاصة يف اململكة ، أو إعداد                
و فيما يلي أمساء الباحثني وعناوين      .  جدوى و أمهية تطبيقـية و علميـة        دراسات ذات 

 .البحوث اليت يقومون بإجرائها، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة
 

 اهلندسة الصناعية
حممد الناصر عزيز،   . منصر عبد احلميد حريقة، د    . د.إبـراهيم حممد احلركان، ا    .  د - ١

، و  )مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية      (وزان  ـالفن  ـحممـد عبد الرمح   . د
 ).مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية(عبد الرمحن العذبة . د

 .  تطوير نظام القرار املساند لالستعمال األمثل ملياه الري و اختيار احملاصيل-   

 الفتاح  حممد عبد . حممد زكي رمضان، د   . إبـراهيم حممد احلركان، د    .  د - ٢
 .حسني أمحد حلمي. شرف و د

تصميم و تطوير و تطبيق أثاثات مدرسية سليمة صحياً لطلبة املدارس  -
 .السعودية



                                                                        

 א
 
  

١٣١

عبد الرمحن مشبب األمحرى، نايف العبادي      .  د أمحد شوقي بوالت،    . د. ا - ٣
 .و أمحد شاهني

 .استغالل طاقة الرياح يف ضخ املياه اجلوفية باململكة -     

سعيد .  عبد العزيز حممد التميمي، د. ، دعبد الرمحن مشبب األمحرى. د - ٤
  حممد حسن درويش و شويش املطريي

 . الواقع و التطلعات–نظم التصنيع املتقدمة يف الصناعات اهلندسية السعودية  -     

 اهلندسة الكهربائية

 إقبال  حمـمد.نذر حسـني مالك ، د      . د.عـبد الـرمحـن علي العريين ، ا       . د. ا - ١
 . ] البحثىإنته[ )شركة كابالت الرياض ( حممد نبيه الساعايت .قريشي   و د

 دراسـة االـيار الكهربائي لشبكة كابالت اجلهد الفائق املعزولـة           -
 .بالبوليمر و املستعملة يف اململكة

 ىإنته[حممد عبد العظيم القاضي   . د.عـبد اهللا حممـد الشعالن  و ا        . د.  ا  - ٢
 .]البحث

 .دارة املتكاملة ملعامل القدرة جلهيت اإلمداد و الطلب اإل-

 
 



                                                                        

 א
 
  

١٣٢

 اهلندسة الكيميائية

 .فرج عبد السالم عبد العليم. مالك إبراهيم األمحد و د.   د- ١

 .  دراسة معملية لبعض أنواع الترسبات ذات األثر السليب يف حمطات التحلية- 

 .أجبارعبد احلميد حممد . د. خالد إبراهيم احلميزي و ا.  د-٢

 .  أنظمة التحكم املتطورة و أمثلية حمطات التحلية بالتبخري الوميضي-

 .فرج عبد السالم عبد العليم.فهدل صاحل املبدل و د. ماهر عبد اهللا العودان، د.  د-٣

 .دراسة يف انتقال املادة لترسيب النحاس -

 حممد عسرييأمحد أبا سعيد احلاج و احلسيين . د.سعيد حممد الزهراين، ا.  د-٤

 .)الفركتوز(استغالل و تصنيع التمور إلنتاج سكر الفواكه  -

 
 اهلندسة املدنية 

 .طارق محود املسلم.يوسف عبد اهللا السلـوم و د.صاحل حامد السيد، د.د.  ا- ١

 . استعمال صفائح املواد املركبة إلعادة تأهيل البنية األساسية للمواد املركبة - 



                                                                        

 א
 
  

١٣٣

إبراهيم حممد  . عبد اهللا إبراهيم املنصور و م     .  السحيباين ، د   عـبد الرمحن صاحل   .   د  -٢
 ).وزارة املواصالت(اخلليل 

  دراسـة إجياد معايري ملقاومة االنزالق على الطرق حتت الظروف املناخية السائدة يف               -
 .] البحثىإنته[ اململكة 

 .صاحل إبراهيم الدغيثر. فيصل عبد اهللا املشاري  و د.   د- ٣

يم مبسط وموثوق لألعضاء زاوية املقطع يف منشآت        حنــو تصم   -
 .أبراج النقل

 . عبد احلفيظ عمر الشيناوي. حسني عبد اهللا العواجي و د.   د- ٤

 تقيـيم وتصـنيف الصخور اجلريية يف مشال الرياض باستخدام جهاز            -
الضـغط احلقلي واستخدامها لتحليـل و تصميم األساسات و املنشآت          

 .] البحثىإنته[ األرضاملطمورة حتت سطح 

 . عبد الرحيم حممد عرفة.   د- ٥

  تقـومي سـرعة الـرياح القصوى يف اململكة العربية السعودية حسب مواصفة        -      
 .] البحثىإنته[ )ASCE7-95(اجلمعية األمريكية للمهندسني املدنيني 

صالح الدين بنداق، عمر املفدى و . على سعيد الغامدي، د. د. ا- ٦
 .] البحثىإنته[  لد نشاط القحطاينخا/عقيد



                                                                        

 א
 
  

١٣٤

 .السرعة يف قيادة املركبات -     

 
 هندسة النفط

مدينة امللك عبد   (عمر عبد العزيز املسند     . مسـاعد ناصر جاسم العواد،  د      . د  .  ا  -  ١
 .عماد سليمان احلميضي. و د) العزيز للعلوم والتقنية

آبـار النفط    وائل حفر   إمكانية استخدام الصخور الطفلية السعودية يف س- 
 .والغاز

 

  عبد .د،  )مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية     (عمر عبد العزيز املسند     .   د  - ٢
مساعد . د. ا  و )مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية     ( الرمحن علي القريشي  
 .ناصر جاسم العواد

تشبع  ية النسبية و  عدم جتانس اخلواص على النفاذ     تأثري األجهادات املوضعية و     - 
 .الغاز السعودية طراف لصخور بعض مكامن الزيت واأل

 
 



                                                                       

 
א  א

  

١٣٥

א  -١٠ מ א  א
 א

 
          يقـوم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء بعض البحوث العلمية يف             

وفيما يلي بيان ذه    ). ة يف مركز البحوث بالكلية    غـري مسجل  ( األقسـام املخـتلفـة     
 .البحوث والقائمني ا، موزعة تبعاً للتخصصات العلمية املختلفة 

 
 صناعيةاهلندسة ال
 

 أمحد شاهني. عبد الرمحن مشبب األمحري ، د.  د، أمحد شوقي بوالت. د.ا
 نايف عبادي.  و د
 اجلوفية يف اململكة العربية     دراسـة وتطوير استغالل طاقة الرياح يف ضخ املياه         -

 .السعودية
 
 
 إبراهيم حممد احلركان. و د أمحد شوقي بوالت. د.ا

 ).سابتكو(حتليل وتطوير لنظام نقل الركاب يف اململكة العربية السعودية  -
 
  أمحد شوقي بوالت. د.ا

 .مسألة التخصيص الديناميكي للمداخل مبطار -
 
   حممد حسن درويشسعيد. د.عبدالرمحن مشبب األمحري و أ. د
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 .تقييم استخدام احلاسب اآليل يف التصميم والتصنيع يف الصناعات السعودية -
 
سعيد حممد  . د.عبد العزيز حممد التميمي ، أ     . عبد الرمحن مشبب األمحري ، د     . د

 شويش املطريي . درويش  و م
 .التطلعات-الواقع -تقنية التصنيع املتقدمة يف الصناعات اهلندسية السعودية -

 
 عبد الرمحن مشبب األمحري. عبد العزيز حممد التميمي و د. د

 .قياس أداء نشاطات التصنيع يف الصناعات السعودية -
 

 ةاهلندسة الكهربائي
 

 حممد إقبال قريشي. نذر حسني مالك و د. د.عبد الرمحن علي العريين  ، أ. د.أ
ـ       - كة كابالت  لصاحل شر ( XLPE تأثري التحميل على أداء الكابالت املعزولة ب

 ).الرياض
 
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ

 .من حيث التصميم والتشغيل والتكاليف: خطوط النقل  -
فرع املنطقة  (تقـومي تكالـيف انقطاعات القدرة للشركة السعودية للكهرباء           -

 ).الوسطى
تقـومي املوثوقية والكفاية خلط الربط الكهربائي بين املنطقتني الشرقية والوسطى        -

 .شركة السعودية للكهرباءيف نظام ال
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تصـحيح معامـل القدرة لتحسني إمكانيات القدرة يف التركيبات الكهربائية            -
 .للمشترك

 .التوجهات املستقبلية وهيكلة قطاع الكهرباء يف اململكة العربية السعودية -
أوجـه التنسـيق والتعاون بني جهيت اإلمداد والطلب يف قضايا إدارة األمحال              -

 .اقةوترشيد استهالك الط
اعتبارات السالمة واألمان يف املواصفات القياسية السعودية لألجهزة الكهربائية          -

 .املرتلية
تقـومي أخر املراحل اليت وصل إليها مشروع الربط الكهربائي بني دول جملس              -

 .التعاون لدول اخلليج العريب
كيفـية جتـنب خماطـر الصعق الكهربائي بسبب اللمس املباشر وغري املباشر              -

 .الت احلية واألجزاء املكشوفةللموص
تـرمجة املصـطلحات العلمـية والفنـية املستخدمة يف ختطيط أنظمة القدرة              -

الكهربائية ، لصاحل االحتاد العريب ملنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء ، عمان ،            
 .اململكة األردنية

مـراجعة وحتديث صياغة الترمجة العربية لدليل التركيبات الكهربائية ، لصاحل            -
 .فرع الرياض(ركة شنايدر للكهرباء ش

املشاركة يف تأسيس اهليكل العام والشامل للكود الوطين للتركيبات الكهربائية           -
 .، لصاحل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

، مقدمة  " استراتيجيات إدارة األمحال وترشيد الطاقة    : "حلقـة علمـية بعنوان     -
، لصاحل  )  املنطقة الوسطى  فرع(ملهندسـي الشـركة السـعودية للكهرباء        

 ).فرع الوسطى(الشركة السعودية للكهرباء 
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جممـوعة وثائـق متـرمجة مت مراجعة ترمجتها والتأكد من سالمتهـا اللغوية              -
 .والصياغية ، لصاحل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اخلليج أنواعها وألواا وخماطرها ، لصاحل جملة كهرباء        : املصـابيح الكهربائية     -
 .التابعة لسيجري اخلليج

الـتوجهات املستقبلية خلصخصة قطاع الكهرباء يف اململكة العربية السعودية ،            -
 .لصاحل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

اإلشعاعات املنبعثة من ااالت الكهرومغناطيسية وتأثرياا على حياة اإلنسان ،           -
 .ي اخلليجلصاحل جملة كهرباء اخلليج التابعة لسيجر

املواصفات املتعلقة باألجهزة واملعدات املرتلية من حيث السالمة وحتسني األداء           -
 .، لصاحل اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس

 حممد عبد العظيم القاضي. د.عبد اهللا حممد الشعالن أ. د.أ
ملكة ، لصاحل   حتلـيل املالمح الفنية واالقتصادية ملشاريع الربط الكهربائي يف امل          -

 .معهد األمري عبد اهللا للبحوث والدراسات
 

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.حممد عبد العظيم القاضي و أ. د.أ
تطويـر اسـتراتيجيات عالقة الشركة واملستهلك يف تصحيح معامل القدرة ،             -

 .لصاحل عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود
 

  عبد العظيم القاضيحممد. د.عبد اهللا حممد الشعالن أ. د.أ
ختطـيط وتطوير عمليات إدارة األمحال وترشيد الطاقة يف شركات الكهرباء ،             -

 .لصاحل عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود
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 عبد اهللا حممد الشعالن. د.حممد عبد العظيم القاضي و أ. د.أ
باين ،  املخاطـر واحلـوادث املميتة النامجة عن سوء التركيبات الكهربائية يف امل            -

 .لصاحل جريدة االقتصادية اليومية
الفـرص املتاحة يف قسم اهلندسة الكهربائية يف تدريب املهندسني الكهربائيني ،             -

 .لصاحل جملة التدريب والتقنية ، الرياض
 

 حممد عبد العظيم القاضي. د.عبد اهللا حممد الشعالن أ. د.أ
امعة األسبوعية ، جامعة    الوقاية ضد الصواعق الربقية ، لصاحل صحيفة رسالة اجل         -

 .امللك سعود
تعـريب مصـطلحات اهلندسـة الكهربائية ، لصاحل اهليئة الكهروتقنية ، هيئة              -

 .املواصفات
يف األماكن املبللة للحماية من تيار الصعق        (RCD) تركيب قاطع التيار املتبقي    -

 .، لصاحل اهليئة العربية السعودية للمواصفات ، الرياض
يف أنظمة  )  فولت ٢٢٠ و   ١٢٧( تواجد اجلهد املزدوج     املخاطـر الـنامجة من     -

الشرق "التوزيع يف اململكة وطرق عالج هذا الوضع ، تقرير صحفي جلريدة            
 ".األوسط

طـرح بعض القضايا والظواهر اهلامة يف الكهرباء ، لصاحل بعض طلبة املرحلة              -
 .الثانوية
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 اهلندسة الكيميائية
 

 إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ
ت السـالمة يف غـرف الصمامات بشبكات املياه ومطابق الصرف           إجـراءا  -

 .الصحي
 .التخلص األمثل من احلمأة املتكونة يف حمطات تنقية املياه -
اسـتخدام ثاين أكسيد الكربون بديالً عن األمحاض يف املعاجلة األولية حملطات             -

 .تنقية املياه
 

 سعيد حممد الزهراين. د.أمحد أبا سعيد احلاج و أ. د.أ
 .طالء الكهربائي باالملاظال -

 
 أنيس محزة فقيها. د.أ

 .التشكيل اجلاف -
 .منذجة املهد املميعة إلزاحة اهليدروجني يف الكسرة اهليدروكربونات -
 .معامل االنتشار بواسطة الشحن الكهروكيميائي -
 .كهربائية النيكل -

 
 طارق فارس الفارس. د.أ

 .عمد الطفو اهليدروديناميكي -
 . الطفودراسات يف تقنية عمود -
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 حامد حممد مصطفى . د.أ
عمليات االنتقال للهندسة الكيميائية اجلزء الثاين ،       : تأليف كتاب باللغة العربية      -

 .التقطري والتجزئة واالستخالص بالذيباب
 .البحث عن مضافات جديدة لتحسني جودة وقود السيارات -
 .عمليات انتقال املادة يف وجود جسيمات صغرية -

 
 م احلميزيخالد إبراهي. د

 .الطرق العددية للمعادالت التفاضالية اجلزئية ذات امليول الكبرية -
 
 عبد الرمحن عبد العزيز الربيعة. د

 .إزالة النايتروجني من الغاز الطبيعي السعودي -
 .إنتاج اإليثيلني باستخدام مفاعالت األغشية احملفزة -
 .حتليل مصفاة نفط سعودية -

 
 فهد صاحل املبدل. د

 .راري ملركبات البوليمرالتحليل احل -
 .PVCاالستقرار احلراري ملتحلبات   -
 .أثر املضافات على اخلواص احلرارية للبومريات السعودية -
 .XG و PAAM and PEGتقييم البوليمرات  -

 .تصميم نظم سالمة التخزين -
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 .حتليل املخاطر يف املشاريع الرئيسة يف صناعة معاجلة اهليدروكربونات -
 
 عودانماهر عبد اهللا ال. د

 .قياس التآكل بالبزان البلوري الرقيق -
 
 حممد البشري األمني أبشر. د

 .دراسة إنتاج اهليدرودين بواسطة املهد املتميعة ذات الغشاء النفاز -
 .التخلص من األمونيا بواسطة املهد الثابتة متعددة أمناط احلفازات -
 .الدراسة املتعمقة للمفاعالت ذات طورين -

 
 حممد مخيس خزندار. د

 .حبث يف تقوية ومتشني البوليمر بواسطة األلياف -
 

 اهلندسة املدنية
 

 وليد حممد زاهد و عبد العزيز عمر اجلاسر. د
تـأثري عملـية اخللط امليكانيكي البطيء على فاعلية املرشحات الرملية الثالثية             -

املسـتخدمة يف معاجلـة مياه الصرف ، ملشروع حبث وطين لعمادة البحث             
 .لك سعودالعلمي جبامعة امل
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 هلندسة امليكانيكيةا
 

 عبيدة حممد زيتون. أسامة أمحد املصري و د. د.أ
 .استرجاع احلرارة يف حمطات توليد التوربينات الغازية -

 
 درهم الشهراين. عبيدة حممد زيتون و م. د

االنتقال باحلمل احلراري الطبيعي بني أسطوانتني أفقيتني يف وجود زعانف على            -
 .خليةاألسطوانة الدا

 
 عبيدة حممد زيتون. د

 .االنتقال باحلمل احلراري الطبيعي من سطح أفقي داخل أسطوانة أفقية -
 
خالد عبد اللطيف . حممد فؤاد زيدان و د. د.عـالء الـدين حممد شبل ، أ      . د.أ

 السيف
 .دراسة معملية للتحكم يف السريان حول كثبان رملية ذات شكل هاليل -

 
 فاروق نوري جييت. د

 املـركب لتشـوه القالب ولسعة احلرارية لقشرة املتجمدة على عدم            الـتأثري  -
 .استقرارية النمو أثناء التجمد يف اجتاه واحد للفلزات النقية

 .التحكم التديناميكي للمواسري الناقلة للموائع -
 
 أمحد صربي حجازي. د.حممد حممد املدين و أ. د.أ
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قطع مكاىفء مع جهاز    دراسة حتليلية وتصميم و إختبار جممع مشس على شكل           -
 ).مشروع وطين. ( التوجيه الشمسي

 
 
 حممد حممد املدين . د.أ

 طريقة التصميم باستخدام احلاسب     –التحلـيل الديناميكـي لآلالت الدوارة        -
 .اآليل

 
عالء سراج  . خالد عبد اللطيف السيف و د     . د.حممـد حممـد املـدين ، أ       . د.أ

 مالئكة
 .ية مدينة الرياضدراسة ميدانية لتقييم اجلسور احلديد -
 
 حممود سيد أمحد سليمان. د.أ

 ٦٧٣تغـيري خواص الزحف يف سبائك األملنيوم ماغنيسيوم عند درجة حرارة             -
 .املطلقة

 
   حممد السيد علي.د  

 .كوت-دراسة االستقرار اخلطي جلزيئات عالقة يف تدفق تيلور -
ستنتجة من احلمل   تأثري اعتماد اللزوجة على درجة احلرارة يف الطبقة اجلدارية امل          -

 .احلراري املختلط فوق سطح متحرك
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 هندسة النفط
 

   أمحد أمحد جاويش.د   
سـريان الـزيت واملـاء إىل بئر اإلنتاج خالل الطبقات املعاجلة بالبوليمر جل               -

 .الضعيف
التناقص الغري متكاىفء للنفاذية الفعلية لكل من الزيت واملاء يف الوسط املسامي             -

 .جل/ليمراملعاجل حبقن البو
 إجياد خاصية لزوجة الغازات الطبعيية عند ظروف املكامن  -

 عماد سليمان احلميضي. حممد خريي علي و د. د.، أ  أمحد أمحد جاويش.د  
 .منحنتات النفاذية النسبية عند ظروف املكمن -

 
   عماد سليمان احلميضي.د  

 .واد قليلة التكلفةحتسني أداء البنتونايت احمللى يف سوائل احلفر بإضافة بعض امل -
   خالد أمحد عبد الفتاح.د  

 .معادلة جديدة للتنبؤ مبعدل سريان الغاز يف اآلبار املنتجة -
 
   عيسى حممد شقري .د  

 .دراسة الترسبات العضوية يف آبار البترول والعمل على منعها -
دراسـة تأثري خاصية التبلل على درجة التشبع باملاء واملقاومة النوعية لصخور             -

 .ملكامن السعوديةا
 .نفاذية صخور املكامن باستخدام الفزى لوجيك -



                                                                       

 
א  א

  

١٤٦

 
   عادل حممد محيده .د.أ

حتسـني اخلـواص الفيـزيائية لبعض السوائل امللحية املستخدمة يف جتهيز البئر       -
 .لإلنتاج

 . حتديد نوعية بعض اخلامات البترولية السعودية باستخدام طريقة التقطري -
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אאא−١١  
 

العام ( علمي ملدة عام     تفرغ أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إجازات        من سبعة     حصل
 سوف جيرى   ختصصام،إلجراء عدة حبوث يف جمال       )  هـ١٤٢٤/١٤٢٥اجلامعي  

 .البعض منهـا يف جامعات خارج اململكة

 حصل الدكتور بندر بن عبد اهللا املشاري ، األستاذ املساعد بقسم اهلندسة              -١
  / ١٤٢٤العام اجلامعي   (الكهربائية على إجازة تفرغ علمي ملدة عام         

إلجراء البحوث التالية جبامعة امللك سعود وجامعة ماليزيا         )  هـ١٤٢٥
مبدينة كواالملبور وبعض الشركات املتخصصة يف الصناعات اإللكترونية         
وجامعة عني مشس بالقاهرة جبمهورية مصر العربية وزيارة املعهد القومي           

 :(ENIT)للمهندسني بتونس 

 .إجناز حبث يف جمال منذجة نبائط الليزر -١

إجناز حبث يف جمال استخدام اخلوارزميات اجلينية لتحديد خصائص نبائط           -٢
 .إلكترونية

 اهلندسة  بقسم األستاذ   ،سعيد بن حممد الزهراين      .  د. ا حصل -٢
ك  إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث التالية جبامعة املل        علىالكيميائية  

 بسدين يف أستراليا وجامعة برتش كوملبيا       ويلزسعود وجامعة نيوساوث    
 :  بسيئول بكورياوالتقنيةيف فنكوفر واملعهد الكوري للعلوم 

 .الربوبانإجناز حبث األكسدة النازعة للهيدروجني ملركب  -١

 وجوددراسة حركية التكسر احلفري للهيدروكربونات يف            -٢
 .اهليدروجني
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 بقسم املشارك   األستاذ عبد اهللا العواجي ،      حسني بن .   د حصل -٣
 جبامعة  التالية إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث        علىاهلندسة املدنية   

امللك سعود وزيارة املعهد السويسري الفدرايل التقين ، لوسان             
(EPFL)  بوقازيك بإستنبول بتركيا     وجامعة جنيف بسويسرا     يف 

 :وجامعة بترا يف كواالملبور مباليزيا

 . وقوة حتمل الصخور الرسوبية مشال الرياضخواصدراسة -١

 .البالستيكيةهبوط وقوة حتمل الرمل املسلح بالشباك -٢

 على اهلندسة املدنية    بقسم  املشاركراجح بن زيد الزيد ، األستاذ       .   د حصل -٤
 امللك سعود وقسم هندسة     جبامعةإجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث التالية        

 وجامعة القاهرة   بتركياايل جبامعة بوجازيي بإستنبول      الزالزل والرصد الزلز  
 : جبمهورية مصر العربية

مقاومة العوارض اخلرسانية الضحلة لقوى      :  ( ونظري بعنوان  جترييبحبث  -١
 ).القص

أثر احلرارة واإلضافات احملرضة على الشك على        :  ( بعنوان جترييبحبث    -٢
 ).ئي على غبار القوس الكهربااحملتويةخواص اخلرسانة 

 إجازة على املدنية  اهلندسة  بقسمظافر بن علي القرين ، األستاذ       .  د. أ حصل -٥
 والية أوهايو   وجامعةتفرغ علمي إلجراء البحوث التالية جبامعة امللك سعود          

 : جوهور رو مباليزيامبدينةبالواليات املتحدة األمريكية واجلامعة التقنية املاليزية 
 .احية يف عصور احلضارة اإلسالمية الزاهرةتقنية اهلندسة املس: حولحبث -١
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 .مشكلة تعرف احلاسب اآليل على معامل الصورة الرقمية آلياً: حولحبث -٢

 اهلندسة  بقسم املشارك   األستاذعبد الرمحن بن حممد احلزميي ،       .   د حصل -٦
 جبامعة امللك سعود وجامعة     التالية إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث       علىاملدنية  

 :  يف كواالملبور مباليزيااملاليزيةملكة املتحدة واجلامعة األمريية داندى بامل
تقييم الطالء البتيوميين املستخدم لزيادة متانة العناصر اخلرسانية        :  حولحبث  -١

 . املباينمناملدفونة 
 مقاومة الضغط عند    علىتأثري ارتفاع درجة حرارة اخلرسانة       :  حبث حول -٢

  .استخدام املثبطات الكيميائية

 اهلندسة  بقسمعبد الرمحن بن حممد اخلمريي ، األستاذ املساعد         .   د حصل -٧
 جبامعة امللك سعود    التالية إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث       علىاملدنية  

 األمريكيةوجامعة أيداهو ، موسكو والية آيداهو بالواليات املتحدة           
 :  وجامعة بوترا يف كواالملبور مباليزيا وجامة حلب بسوريا

 . جديدة للكشف عن التسربات يف األنابيب الطويلةطريقةدراسة -١
 . غري املنتظمالتدفقدراسة استخدام منحنيات املضخات يف تطبيقات -٢

 اهلندسة  بقسمعبد العزيز بن عمر اجلاسر ، األستاذ املساعد          .   د حصل -٨
 جبامعة امللك سعود    التالية إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث       علىاملدنية  
 وجامعة بوترا يف    األمريكيةة كاليفورنيا يف ديفيز بالواليات املتحدة       وجامع

 أبون تاين   نيوكاسلكواالملبور مباليزيا وجامعة نيوكاسل أبون تاين مبدينة        
 : باململكة املتحدة

 . تدهور جودة مياه الشرب يف أنابيب نقل وتوزيع املياهحولدراسة -١
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عادة استخدامها يف الري      معاجلة مياه الصرف الصحي إل       حولدراسة  -٢
 .عةوالصنا
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يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف على رسائل املاجسـتري                       
و فيما يلي بيان بعناوين     . والدكتوراه اليت جيريها طالب الدراسات العليا يف أقسام الكلية        

لطـالب و املشرفني عليها ، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية         الرسـائل، و كذلك أمساء ا     
 .املختلفة

   

 اهلندسة الصناعية
 :رسائل املاجستري 

 
 ".جدولة األعمال خلط إنتاج خمتلط ثالثي املراحل "-١

 حممد أمحد العوهلي. م: الطالب  
 أمحد شوقي بوالت. د.ا: املشرف 

 
 ".فاوض خبصوص فترات االستالم و السعرمنوذج لنظام سلسلة اإلمداد مع الت "-٢

 عماد سليمان الراجح. م: الطالب  
 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا: املشرف 

 
 ".تطوير نظام تقييم أداء الصيانة مبدينة امللك عبد العزيز الطبية "-٣

 حسام حممد علي مكي. م: الطالب  
 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا: املشرف 
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 ".ياسات اجلودة على أداء املشروعتأثري ق "-٤

 صالح علي بالبيد. م: الطـالب 
 حممد عبد الفتاح شرف. د:        املشرفون 

 إبراهيم حممد احلركان. د  
 
 ".تصميم نظام خاليا التصنيع مع اعتبار العمالة و األدوات "-٥

 خالد عبد اهللا احلريب. م: الطالب  
 محريعبد الرمحن مشبب األ. د: املشرف 

 
خوارزمية جينية جلدولة األعمال ذات تاريخ التسليم املشترك على اآلالت املتوازية  "-٦

 ".و غري املتشاة
 جمد عبد اللطيف البسام. م: الطالب 

 إبراهيم حممد احلركان. د: املشرف 
 
 دراسة حسابية لطرق التعبري عن اتمعات يف النماذج اجلينية حلل مسائل جدولة  "-٧
 ".     طرق اإلنتاج التعاقدي  

 فهد إبراهيم عبد العزيز عسكر. م: الطالب 
 إبراهيم حممـد احلركان. د: املشرف 

 
 ".منهج لتطبيق نظام التصنيع املصفى و السريع باستخدام نظام خربة "-٨

 هشام عبد العزيز املسعود. م: الطالب 
 عبد العزيز حممد التميمي. د: املشرف 
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 ".ساندة قرار اختيار تقنية التصنيع املتقدمةنظام م "-٩
 شوكت علي زين العابدين. م: الطالب 

 عبد الرمحن مشبب األمحري. د: املشرف 
 

 
    اهلندسة الكهربائية

 
:رسائل املاجستري   

 
 ).متت مناقشتها"(كشف الصور احملتوية على معلومات خمفية"-١

 حيىي عبد اهللا الغيهب.  م: الطالب    
 عبد الرمحن بن خالد اجلربي. د.ا: شرفون امل 

 
حتليل متقدم الستراتيجيات إدارة األمحال وترشيد الطاقة يف أنظمة القدرة الكهربائية           "-٢

 ).متت مناقشتها"(
 عائض بن علي القرين.  م: الطالب       

 حممد عبد العظيم القاضي. د.ا:       املشرفون
 د الشعالنعبد اهللا حمم. د.                 ا

 
متت " (حتلـيل حساسـية املعـايري االعتمادية واألمنية يف أنظمة القوى الكهربائية           "-٣

   ).مناقشتها
 بندر بن عبد الرمحن العسكر.  م: الطالب       

 اهللا بن حممد الشعالنعبد . د.ا:       املشرف  
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متت " ( عملية حتلـيل تدفق املعلومات على شبكة اإلنترنت ومتطلباا مع تطبيقات         "-٤

 ).مناقشتها
 هزاع بن سامل احلريب.  م: الطالب        

 سعد احلاج بكري. د.ا:       املشرف  
 

 : رسائل الدكتواره
 ".األداء األمثل للمولد احلثي املربوط بالشبكة باستخدام مغري إلكتروين"-١

 عبد الرمحن بن فهد املرشود.  م: الطالب        
 عبد الرمحن بن إبراهيم العوله .د.ا:       املشرف  

 
 اهلندسة الكيميائية

 :رسائل املاجستري 
 ."الكهرباء يف حمطات حتلية املياه بالتبخري الومضي  للمياه واألمثل اإلنتاج"-١
 اهللا حممد  النملة عبد. م: البـالط

 ابراهيم صاحل املعتاز. د.ا:  املشرفون
 البشري األمني حممد. د            

 
 ."احلديد األلومنيوم و  اجلوي للنحاس والتآكلسة درا"-٢

 العزيز الغيامة عبد. م: الطالب   
  العودان عبد اهللاماهر. د:         املشرف 
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االستنباط الوصفي للعمليات متعددة املتغريات لوحدة صناعية الستخدامه يف منوذج "-٣
 ."التحكم التنبئي

 سعد عماش الشمري. م: البـالط
 عماد الدين مصطفي كمال. د:  املشرفون

 خالد احلميزي .  د            
 
 ."دراسة الترسبات والتحكم فيها يف املبادالت احلرارية"-٤

 نواف نايف املطريي. م: الطالب
  األمحد إبراهيممالك.  د: املشرف

 
 ." التناضح العكسيأغشية أنظمةدراسة تكون الترسبات يف " -٥

 طرييعايض معتق  امل. م: الطالب
  األمحد إبراهيممالك.  د: املشرف

 
 ."دراسات هيدروديناميكية يف عمود التعومي" -٦

 امحد حيي احلازمي. م: الطالب
 طارق فارس  الفارس. د.ا: املشرف

 
 ."التتابع األمثل للتقطري يف عملية فصل خليط من اهليدروكربونات "-٧
 سلطان عيد حممد العتييب. م: البـالط

 فهد صاحل املبدل. د:  املشرفون
           وحيد عطية املصري . د             
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 :رسائل الدكتوراه 
 
دراسات آلية التآكل يف الوسط البخاري مبحطات التحلية العاملة بالتقطري  " – ١

 ."الوميضي املتعدد املراحل
 أمحد سليمان العريفي.  م:         الطـالب 

 عتازإبراهيم صاحل امل. د.ا: املشرفون  
  العودان عبد اهللاماهر.  د          

 
تقدير تراكيز ملوثات اهلواء وأمناط تشتتها قرب حمطات توليد الطاقة الكهربائية  " – ٢

 ."يف مدينة الرياض 
 علي عمري مشاري. م:         الطـالب 

 إبراهيم صاحل املعتاز. د.ا: املشرفون  
 حممد البشري األمني. د          

 
 ."تصميم و فاعلية أنظمة احلماية املهبطية املستخدمة يف منع تآكل أنابيب النقل"  – ٣

 حممد العبد اللطيف. م:        الطـالب 
 منصور إبراهيم اهلزاع. د: املشرفون  
 عبد الرمحن عبد العزيز الربيعة. د         

 
زات يف مفاعالت التحوير البخاري للميثان باستخدام حيز ذي أمناط من احلفا " – ٤

 ."األغشية ذات املهد الثابت 
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 عبد اهللا عيضه الزهراين. م:        الطـالب 
 حممد البشري األمني. د:        املشرفون 
 يوسف صاحل الصغري. د       

 
 كنظام معاجلة مبدئية لتحلية دراسة معملية و نظرية للترشيح باألغشية الدقيقة جداً" -٥

 ."املياه
  الطاف حسني امحد.م: البـالط

 البشري األمني حممد. د:  املشرفون
  صاحل املعتازإبراهيم. د.ا            
 

 اهلندسـة املدنـية

 :رسائل املاجستري 
 
يف معاجلة مياه الصرف    ) الكاروسيل  ( تقـوم كفـاءة وحـدات التهوية املطولة          "- ١

 ".الصحي

 حممد إبراهيم العقيلي. م: الطـالب 
  خالد محد الضويلع.د: املشرفون  

 عبد اهللا حممد الرحيلي. د.     ا  

 ".منذجة سلوك األنواع الشائعة لعيوب الرصف لشبكة شوارع مدينة الرياض "- ٢

 حممد علي مباركي. م: الطـالب 
 عبد اهللا إبراهيم املنصور. د: املشرف   



                                                                       

 
 א
  

١٥٨

 
 ".حتليل املرونة و اللدونة يف املنشآت بطريقه العناصر احملددة "- ٣

 عبد اهللا مذحل دحيم البقمي. م: الطـالب 
 د عبد احلميد الشريف.ا: املشرفون  

 طارق محود املسلم.      د  
 
 ".تأثري مواد البوزوالن الطبيعي احمللي على خواص اخلرسانة "- ٤

 أمحد حممد السليم . م: الطـالب 
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د:          املشرفون  

 حممد إقبال خان.          د              

 

 ".غبار حرق اإلمسنت  األمسنت وباستخدامتثبيت سبخة جازان  "- ٥

 إبراهيم حممد شابل. م: الطـالب 

 يطالل عبيد الرفيع. د.ا:              املشرف 
 
 ". اهلندسية للمشاريع احلكوميةاالستشاريةمنوذج تأهيل مسبق للمكاتب  "- ٦

  اخلثالنيوسف زيد. م: الطـالب 

 نايف تركي بن محيد. د:                املشرفون 
 عبد اهللا حممد الصقري.                    د
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 اهلندسة امليكانيكية
 :رسائل املاجستري 

 
 مناطق احلمل احلراري املختلط وخصائص انتقال احلرارة على لوح مسامي متحركة"-١

 " اجتاه سريان مائع
  

 حممد احلريبعبد اهللا . م: الطالب 
 سامي على أمحد الصانع. د: املشرف 

 
 تأثري فتحة االنبثاق على السريان و اخلصائص احلرارية للوح مسامي متمدة ذي"-٢

 " سرعة ودرجة حرارة متغريتني
  

 عبد اهللا زيد اخلرعان. م: الطالب 
 سامي على أمحد الصانع. د: املشرف 

 رن ألجنحة الطائرات باستخدام أمنوذج ثالثيدراسة السلوك الديناميكي اهلوائي امل"-٣
 ". األبعاد غري مستقر

  
 عطية إمساعيل عطية خليفة. م: الطـالب 

 عبد اهللا عثمان النحيط. د:  املشرفون          
 حممد فؤاد زيدان. د.ا        

 
 ".أداء الركوب لنظام التعليق الفعال البطيء بناًء على منوذج عربة "-٤
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 عبد اهللا قرموش. م: ب الطـال
 حممد حممد املدين. د.ا: املشـرف 

 
 علىيف وجود زعانف االنتقال باحلمل احلراري الطبيعي بني اسطوانتني أفقيتني  "-٥

 ".االسطوانة الداخلية        
  

 درهم سعد حممد بين على. م: الطـالب 
 عبيدة حممد زيتون. د: املشـرف         

   
 اد العزل احلراري و إجياد قيم يوصى ا للمقاومات احلراريةقياس خواص مو "-٦

 ".       جلدران املباين
  

 فهد صاحل القصمول. م: الطـالب 
 سامي على أمحد الصانع. د: املشرفون         

 حممد فؤاد زيدان. د.ا  
 
دراسـة عدديـة للسـريان املضـطرب و انتقال احلرارة يف األنابيب املكهفة من                "-٧
 ".لداخلا

  
 عبد العزيز عبد الرمحن اجلريوي. م: الطـالب      

 خالد ناصر العمار. د:      املشـرف
 ".السلوك الديناميكي لكمرة متعددة البحور حتمل كتلة متحركة "-٨

  
 طالل حسني العقيدى. م: الطـالب 
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 مسعد عبده فودة. د.ا:  املشـرف       

 
ض باستخدام املشغالت الكهروإجهادية يف حالة      التحلـيل الديناميكـي للعـوار      "-٩

 ".التمدد
  

 اجعيسى حيىي در. م: الطـالب 
 أمحد عادل خضري. د.ا:  املشـرف       

 
 

 هندسة النفط
 

 :رسائل املاجستري 
 

 ".دراسة احملتوى املائي املصاحب للغاز الطبيعي املنتج  "- ١
 أمحد خلف السعدي. م:  الطالب   
 خالد أمحد عبد الفتاح.  د:  املشرف  

 
 ".دراسة ملشكلة إنتاج الرمل مع النفط ملكمن نفط سعودي "-٢

  
 طالل يوسف األحيدب. م: الطالب  
 مساعد ناصر العواد. د.ا: املشرف 
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ئة التدريس بالكلية بنشر عدة حبوث يف االت العلمية أو          قـام بعـض أعضاء هي     
وفيما يلي بيان ذه البحوث ، موزعة تبعاً لألقسام         . عرضـها يف املؤمتـرات العلمـية      

 .األكادميية املختلفة 

 اهلندسة الصناعية 

خوارزميات حينية حلل املسائل املعقدة يف      " ،  إبراهيم حممد احلركان   -١
 ،جملة مؤمتر جامعة القاهرة امليكانيكي      ،   " التأخرياإلنـتاج لتقليل جمموع     

 .م٢٠٠٤ يناير ٦-٤ع ، -م-ج ، القاهرة  ، التصميم واإلنتاج

خوارزمية حندية جلدولة   " إبراهيم حممد احلركان و حممد الفوزان ،         -٢
، املؤمتر  " األعمال ذات تاريخ لتسليم املشرتك على اآلالت املتوازية املتشاة        

 .م٢٠٠٤يونيو ٢٦-٢٤ع عشر للمثالية ، بريوت ، األورويب الساب

اختيار أجهزة املناولة للمواد    " افتخار حسني هادي ، نور و نعيم ،          -٣
 ، جملد   ٢، جملة اهلندسـة والعلـوم التطبيقية ، العدد        " يف الوسط التصنيعي  

 .م٢٠٠٣ ، ٩-١: ،  ص ص٢٢
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ان منوذج فردي التز  "افتخار حسني ، حمروس نور ، نعيم و هادي ،            -٤
 ، ص ٢ ، العـدد ٢٢، جملة العلوم واهلندسة التطبيقية ، جملد " خط جتميعي

 .م٢٠٠٣ ، ٧٨-٧٢: ص

تأثري متغريات ومادة أداة القطع على      "سـعيد حممد حسن درويش ،        -٥
، الة العاملية   " ٧١٨خـواص التشـغيل لسبيكة النيكل القوفية سوبرلت         

-٢٧٢:م ، ص ص   ٢٠٠٣دة  لتطبيقات احلاسوب يف التقنية ، اململكة املتح      
٢٨٤. 

حتليل الوصالت امللحومة واملدعمة    "سـعيد حممد حسن درويش ،        -٦
، الة العاملية للصق واملواد الالصقة ، اململكة        " باللصقة للمواد الغري متماثلة   

 . ٣٥٤-٣٤: م ، ص ص٢٠٠٤املتحدة 

االجهادات احلرارية  "سـعيد حممد درويش وعلي حممد السمحان ،          -٧
، مؤمتر التطور يف تقنية     " الوصالت امللحومة املدعومة باللصق   املـتولدة يف    

 ٩٩٨-٩٩٤: م ، ص ص٢٠٠٤املواد وعمليات التصنيع ، اململكة املتحدة 

مقارنة القص  "سـعيد حممد حسن درويش وعلي حممد السمحان ،           -٨
والتقشـر للوصـالت احمللومة وامللحومة املدعومة باللصق للسماكات الغري          

 ،  ١٤٧م ، جملـد    ٢٠٠٤قنية عمليات التصنيع واملواد ،      ، جملة ت  " مـتماثلة 
 .٥٩-٥١: ص ص



                                                                        

 
 א

١٦٤

املعرفة احلالية واالجتاهات   : عمل أثين عشر ساعة     "صـالح بنداق ،      -٩
 ، العدد   ١٧م ، جملد رقم     ١٢/٢٠٠٣، جملة العمل واإلجهاد ،      " املسـتقبلية 

 .٣٣٦-٣٢١:  ، ص ص٤

 واملدعمة  حتليل تفصيلي لوصالت املربمشة   "علـي حممد السمحان ،       -١٠
، املؤمتر الثالث العاملي لتقنية اإلنتاج املتطورة ، كواالملبور ،          " املواد الالصقة 

 .٩٠٦-٩٠٢: م ، اجلامعة العاملية االسالمية ، ص ص٢٠٠٤ماليزيا 

احملاكاة " علـي حممـد السـمحان ، يتر هارتلي و آي بلينجر ،               -١١
ادة تقسيم  باحلاسـوب لعملـية الدرفلـة علـى البارد باستخدام عملية اع           

-١٠٢: ، جملة تقنية تصنيع املواد ص ص      " تقنية الوقت احلقيقي  (الشبكات  
 .م٢٠٠٣ ، ١٤٢ ، جملد ١١١

منذجة الوصالت  "علي بن حممد السمحان و سعيد حممد درويش ،           -١٢
، جملة تقنية عمليات   " امللحـومة املدعـومة باللصق بنظرية العناصر احملدودة       

 ، اململكة املتحدة    ٥٩٨-٥٨٧:  ص  ، ص  ١٤٢التصـنيع واملـواد ، الد       
 .م٢٠٠٤

منوذج صيانة وقائية معتمد على     "حممد الناصر عزيز و خالد العرفج ،         -١٣
، التعـاون الصناعي اخلليـج العريب ،      " اجلودة مع مراعاة تكاليف الفرصة    

 .م٢٠٠٤ ، يناير ٢٦-٣: ص ص
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١٦٥

منوذج صفر واحد بربجمة    "حممـد الناصر عزيز وسلطان الشريف ،         -١٤
، جملة احلاسب وحبوث العمليات منشور على       " دولة املمرضات اهلـدف جل  

 .موقع االنترنت

منوذج "الناصر عزيز ، منصر عبد احلميد حريقة و ابراهيم احلركان ،             -١٥
، جملة  " حلـل مسـائل الفتـرات املتعددة للمياه اجلوفية بشح املياه اجلوفية           

 .احلاسب اآليل وحبوث العمليات متت الطبع

 ئيةاهلندسة الكهربا

املعتـز يوسف ، ياسر حجازي ، عمرو إبراهيم ، حممد منصور و              -١
محاية خطوط النقل املعوضة على     "  ،   حسام الدين عبد اهللا طلعت    

  كلية اهلندسة  ،النشرة العلمية   ،   " التوايل باستخدام املوجات املرحتلة   
 .١ ، عدد ٣٩م ، جملد ٢٠٠٤ عني مشس ، 

اهيم ، حممد منصور و     املعتـز يوسف ، ياسر حجازي ، عمرو إبر         -٢
طـريقة مبنية على الشبكات    "حسـام الـدين عبد اهللا طلعت ،         

" العصبية االصطناعية حلمـاية خطوط النقل املعوضة على التـوايل       
، سجل حبوث مؤمتر الشـرق األوسط الدويل التاسع لنظم القدرة          

: م ، ص ص   ٢٠٠٣الكهربائية ، جامعـة املنوفية ، مصر  ديسمرب         
٤١١-٤٠٥. 
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١٦٦

ـ  -٣  FPGAتطبيق الـ "يد منظور قاسم و شجاع أمحد عباسي ، س
 ذي القـناة الواحدة والطبقة املزدوجة    HDLCلـنظام اإلرسـال     

م ٢٠٠٣ -ICM، جملة   " VHDLباستخدام الـ يف اتش ذي الـ       
 .٢٦٨ – ٢٦٥م ، ص ص ٢٠٠٣، القاهرة ، مصر

 حمللل FPGA التعرف املبين على الـ"شـجاع أمحـد عباسي ،    -٤
" لتعقيد املصغر والسرعة العالية ألغراض تصحيح اخلطأ      الشفرة ذي ا  

-ICECS) العاملي لإللكترونيات والنظم ،      IEEE، مؤمتـر الـ     
: م ، ص ص   ٢٠٠٣ ، الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة        (2003
١٠٠٥-١٠٠٢. 

منذجة انتشار البورون   "شـجاع أمحد عباسي و عتيق أمحد خان ،           -٥
م ، سان ٢٠٠٣ -  ISSM ، جملة "غري السوي ذي األبعاد الثالثة
 .٤١٨-٤١٥: م ، ص ص٢٠٠٣هوزي ، كاليفورنيا ، أمريكا 

عـبد اهللا إبراهيم الشوشان ، عطية حممد العطية و خالد عبد العزيز       -٦
مصنف لإلشارات الصوتية ، املوسيقية ، واملختلطة ذو        "املعشوق ،   

  العلوم اهلندسية ،   –، جملة جامعة امللك سعود      " ثـالث مستويات  
 ،  ٢ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٤الرياض ، اململكة العربية السعودية      

 .٣٣٢-٣١٩: ص ص
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١٦٧

استهالك الطاقة الكهربائية وترشيدها    " عـبد اهللا حممد الشعالن ،        -٧
، وقائع مؤمتر السالمة الصناعية ،      " علـى أسـس أمنية واقتصادية     

 .١٠-١:م ، ص ص٢٠٠٣سبتمرب ٢٤وزارة الداخلية ، جدة 

اعتبارات السالمة يف كود الكهرباء     "الشعالن ،   عـبد اهللا حممـد       -٨
، ورشة عمل بإشراف اللجنة الوطنية      " السـعودي حتـت اإلعداد    

لكود البناء السعودي واهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس        
 .م٢٠٠٣ أكتوبر ٦-٥، الرياض 

األسس الفنية واالقتصادية يف تصميم     "عـبد اهللا حممـد الشعالن ،         -٩
، الندوة الرابعة عشرة للجنة اإلقليمية      " اهلوائية لنقل القدرة  اخلطوط  

ألنظمـة القوى الكهربائية بدول جملس التعاون عن خطوط النقل          
  .٢٠٠٤ديسمرب ٢-١، دولة الكويت ) صيانتها وتشغليها(

التحديات اجلديدة يف التطورات السريعة     "عبد اهللا حممد الشعالن ،       -١٠
ية جماة الطلب العايل لألمحال     يف شـبكات الـنقل والتوزيع وكيف      

، الندوة السنوية الثالثة عن شبكات      " سنوات القادمة ١٠-٥خالل  
 مايو  ١٩-١٨الـنقل والـتوزيع ، املعهـد العاملي لألحباث ، ديب            

 . م٢٠٠٣



                                                                        

 
 א

١٦٨

تأثري تغيري اجلهد من اجلهـد الـمزدوج      "عبد اهللا حممد الشعالن ،       -١١
 القطاع  على) فولت٢٢٠(إىل جهد مفرد    ) فـولت ٢٢٠-١٢٧(

، ورشـة عمـل حتـت رعاية اهليئة العربية السعودية           " السـكين 
 .م٢٠٠٤يناير ١٥-١٤للمواصفات واملقاييس ، الرياض 

حتسني املوثوقية واجلودة ألنظمة القدرة     "عـبد اهللا حممد الشعالن ،        -١٢
٢٤-٢١، املؤمتر العاملي لتقنيات القدرة ، سنغافورة        " الكهـربائية 

 . م٢٠٠٤نوفمرب 

تطور الطاقة الكهربائية يف مدينة الرياض      "حممد الشعالن ،    عبد اهللا    -١٣
، جملة الدارة ، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض          " خالل نصف قرن  

-١٣٧٤(، عدد خاص عن تطور مدينة الرياض خالل نصف قرن           
 .م٢٠٠٣، ) هـ١٤٢٤

رموز "عـبد اهللا حممـد الشـهراين وعبد الرمحن خالد اجلربي ،              -١٤
، جملة جامعة   " إلسترجاع عدة أعمدة مفقودة   مصفوفات غري مقيدة    

 ،  ٢ ، عدد    ١٦ ، جملد    ٢٠٠٤ العلوم اهلندسية ،     –امللـك سعود    
 .٢٩٣-٢٧١ص ص 

عمـار حجـار ، حممد منصور و حسام الدين عبد اهللا طلعت ،               -١٥
طـريقة جديدة للحماية املسافية فائقة السرعة املنية على التيارات          "
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١٦٩

، " العطل وعلى طريقة املوجيات   ذات التـرددات العالية املولدة من       
١٩-١٣م ، عمان ، األردن      ٢٠٠٣ JIEEECسجل حبوث مؤمتر    

 .م٢٠٠٣أكتوبر 

عوض بن خزمي األمسري ، فينايه جي سنقة و سواش سي كواترا             -١٦
، " الترميز اهلجني للصور وإرساهلا عرب قناة اتصال رقمية خلوية        "،  

 ١٦م ، جملد    ٢٠٠٣ العلوم اهلندسيـة ،     –جملة جامعة امللك سعود     
 .١٤١-١١٣:  ، ص ص ١، عـدد

حممـد إقـبال قريشـي ، عبد اهللا العريين و نذر حسني مالك ،                -١٧
بسبب  (XLPE)التـناقص يف جودة عزل اجلهد املتردد لكابالت         "

م ،  ٢٠٠٣ ديسمرب   ٩-٨، نـدوة سـيجري ، مسقط        " التعتـيق 
 .حصلت هذه الورقة على جائزة أحسن ورقة

كمات املربجمة عن بعد باستخدام شبكة      املتح"حممـد أبـو العال ،        -١٨
، سجل حبوث املؤمتر الدويل للميكرويف ، كلية اهلندسة         " اجلـوال 

 .م٢٠٠٣جامعة عني مشس ، القاهرة ، مصر مايو 

متطلبات التصميم ملستحدثات التردد ذات    "حممـد أبـو العـال ،         -١٩
السرعات العالية مع تطبيقات نطاط التردد وتنقية الطيف املنتشر يف          



                                                                        

 
 א

١٧٠

ـ  ، سـجل حبـوث الندوة الثانية للحرب        " رب اإللكتـرونية  احل
 .م٢٠٠٤اإللكترونية ، الرياض ،  اململكة العربية السعودية أبريل 

دائرة التزامن يف أنظمة    "حممـد أبو العال و أمحد عبد التواب تلبه ،            -٢٠
، سجل حبوث   " االتصـاالت املتزامنة باستخدام اخلية حمكمة الطور      

الكهرباء واالتصاالت واإللكترونيات ، جامعة     املؤمتر الدويل جلمعية    
 .م٢٠٠٣الشارقة ، اإلمارات ديسمرب 

نـذر حسـني مالك ، عبد اهللا العبد اهللا ، عبد اهللا العريين و حممد                 -٢١
بداية وانتشار األشجار الكهربائية يف كابالت      "إقـبال قريشـي ،      

(XLPE)" مؤمتر ، IEEE  م٢٠٠٣ ، عمان ، األردن. 
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١٧١

 

 يائيةاهلندسة الكيم

خصائص حمطات التحلية "إبـراهيم صاحل املعتاز و عبد اهللا النملة ،        -١
ــي ــبخري الومض ــة بالت ــر األورويب "  العامل م ، ٢٠٠٤، املؤمت

استراتيجيات التحلية يف دول جنوب البحر املتوسط ، مـراكش ،          
 .م٢٠٠٤ يونيو٢-٣٠اململكة املغربية 

 ، فرج عبد السالم عبد      ابراهيم صاحل املعتاز ، ماهر عبد اهللا العودان        -٢
مراجعة للتآكل يف اجلانب البخاري يف      "العلـيم و أمحد العريفي ،       

، املؤمتر العاملي للتحلية و     " حمطات التحلية العاملة بالتبخري الومضي    
 .م ، البهامها٢٠٠٣أكتوبر٣–سبتمرب ٢٨إعادة استخدام املياه ، 

تصميم حمطات   "ابراهيم صاحل املعتاز ، حممد الغنيمي وعلي املطلق ،         -٣
، املؤمتر األورويب " التناضـح العكسي السترجاع مياه املدن املعاجلة    

 .هـ٨/٤/١٤٢٥ – ٦/٤م ، املياه واملياه املستعملة ، ٢٠٠٤

حتليل املخاطر للمشاريع الضخمة يف    "اراتـيا وفهد صاحل املبدل ،        -٤
م ٢٠٠٤، مؤمتر منع اخلسائر ،      " صناعات معاجلة اهليدروكربونات  

 .م٢٠٠٤ يونيو ٢٥-٢٢ورية التشيك ، ، مجه
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١٧٢

تصميم أنظمة السالم لتخزين غاز   "اراتـيا وفهـد صاحل املبدل ،         -٥
م ، ٢٠٠٤، مؤمتر منع اخلسائر ، " البتـرول املسـال حتت الضغط     

 .م٢٠٠٤ يونيو ٢٥-٢٢مجهورية التشيك ، 

اراتـيا ، يوسف صاحل الصغري ، وحيد عطية  املصري ، روبرت              -٦
، جملة العلوم   "  الكربيت بعملية كالوس املطورة    استرداد"وأمـني ،    

 .م٢٠٠٣-١٠-٢٦اهلندسية ، قبلت للنشر يف 

بابا يعقوب جربيل ، سعيد حممد الزهراين و أمحد أبا سعيد احلاج ،              -٧
 املوليبدينوم يف عمليات    –دور احلفـازات املبنية على الكروميوم       "

 –ودية  ، الندوة السع  " نـزع اهلـيدروجني باألكسدة من الربوبان      
اليابانـية السـنوية الثالـثة عشـر يف حفـارات مصايف البترول             
والبتروكيميائيات ، جامعة فهد للبترول واملعادن ، مركز البحوث         

 .م٢٠٠٣ديسمرب ١٥-١٤ السعودية – الظهران –

بابا يعقوب جربيل ، سعيد حممد الزهراين و أمحد أبا سعيد احلاج ،              -٨
 يف نزع اهليدروجني من     خـواص األكسـدة للحفازات االنتقالية     "

، ) م٢٠٠٣بتروتك  (، مؤمتر الشرق األوسط للحفازات      " الربوبني
 .م١/١٠/٢٠٠٣ -٢٩/٩البحرين 
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١٧٣

بابا يعقوب جربيل ، سعيد حممد الزهراين و أمحد أبا سعيد احلاج ،              -٩
نـزع اهليدروجني باألكسدة من الربوبان على حفازات التنقشن         "

س عشر للهندسة  الكيميائية     ، املؤمتـر العاملـي الساد     " املدعـومة 
 .م٢٠٠٤ أغسطس ٢٦-٢٢والعمليات ،براغ ، مجهورية التشيك 

بابـا يعقوب جربيل ، سعيد حممد الزهراين ، أمحد أبا سعيد احلاج              -١٠
نزع اهليدروجني باألكسدة من الربوبان على      "ورونالـد هـيدز ،      

، جملة  "  املوليبدينوم   –احلفـازات املبنـية على أكاسيد الكروميوم        
 .٥٨٤-٥٧٩: ، ص ص٤اتصاالت اخلفر ، جملد 

األكسدة النازعة للهيدروجني من الربوبان     "سعيد حممد الزهراين ،      -١١
، جملة جامعة امللك سعود     " إلنتاج الربوبيلني على حفاز املوليبدينوم    

:  ، ص ص   ٢ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٤ العلـوم اهلندسـية ،       –
٢١٤-٢٠٣. 

الزهراين و أمحد أبا سعيد احلاج    بابا يعقوب جربيل ، سعيد حممد   -١٢
اخيـتار أمـثل حفاز من أكاسيد الكروميوم يف عمليات نزع           "،  

 ،  ٨١، جملة احلفز اليوم ، جملد       " اهليدروجني باألكسدة من الربوبان   
 .م٢٠٠٣ ، ٥١٦-٥٠٧: ص ص



                                                                        

 
 א

١٧٤

اختيار األمثلية ملصانع األلوفينات    "عبد الرمحن عبد العزيز الربيعة ،        -١٣
، املؤمتر الدويل السادس عشر     " ة االختناق باسـتخدام تقنـية نقط    

 .م٢٦/٨/٢٠٠٤-٢٢للهندسة الكيميائية، براغ، مجهورية التشيك 

عملية أغشية لفصل اهليدروجني    "عبد الرمحن عبد العزيز  الربيعة ،         -١٤
م ، ٢٠٠٤، املؤمتر األورويب لألغشية    " داخـل مصـانع اإلثـيلني     

 .م١/١٠/٢٠٠٤-٢٨/٩هامبورغ ، أملانيا 

محن عبد العزيز الربيعة ، حممد البشري األمني أبشر و حممد           عـبد الر   -١٥
إنتاج اإليثيلني باستخدام املفاعالت احملفزة ذات      "بن عيسى تاجي ،     

م ، هامبورغ ،    ٢٠٠٤، املؤمتر األورويب لألغشية     " األغشية النفاذة 
 .م١٠/٢٠٠٤-١-٢٨/٩أملانيا 

، مؤمتر  " تحركيات التحلل احلراري للبوملريا   "فهد صاحل املبدل ،      -١٦
 .م٢٠٠٤ يناير ٩-٦توصيف لبوملريات الثاين عشر ، الربتغال 

فهـد صاحل املبدل ، يوسف صاحل الصغري و وحيد عطية املصري ،              -١٧
، مؤمتر  " التأكسـد احلراري للبوملريات املقواة باأللياف الزجاجية      "

تطـورات البتروكيمياويات وسات البوملريات يف األلفية اجلديدة ،         
 .م٢٠٠٣ يوليو ٢٥-٢٠تايلند 



                                                                        

 
 א

١٧٥

منذجة عمليات نزع الكربيت يف     "هوستاقك وبابا يعقوب جربيل ،       -١٨
، جملة اتصاالت اهلندسة الكيميائية ، جملد       " مفاعـل امللـد الثالث    

 .م٢٠٠٣ ، ١٧٠-١٥١-١٩٠

ماهر عبد اهللا العودان ، فهد املبدل ، فرج عبد العليم و امتياز خان               -١٩
، " قطب كهربائي هزاز  توصيف الترسيب الكهربائي للنحاس يف      "،  

 .م٢٠٠٣مؤمتر اجلمعية الكهروكيميائية ، أورالند فلوريدا أكتوبر 

التحديد البخاري واجلاف للغاز    "حممـد البشـري األمـني أبشر ،          -٢٠
، جملة الطاقة العاملية ،     " الطبيعـي يف املفـاعالت ذات املهد املتميع       

 .٨٠٨-٧٩٩-٢٩م ، ٢٠٠٤

الديناميكي لنظام خورين يف    السلوك  "حممـد البشري األمني أبشر ،        -٢١
-١٨٣-٩٧م ،   ٢٠٠٤، جملة اهلندسة الكيميائية ،      " حالـة إتزان  

١٩٤. 

إنتاج اإليثلني ثنائي الكلور يف     "حممـد البشـري األمـني أبشـر ،           -٢٢
، جملة جامعة امللك سعود     " املفاعالت ذات حلقة الدوران اخلارجية    

١٧٩:  ، ص ص   ٢ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٤، العلوم اهلندسية ،     
-٢٠٢. 



                                                                        

 
 א

١٧٦

تأثري األطوار اهليدروديناميكية على    "حممـد البشـري األمني أبشر ،         -٢٣
حسابات الكسر الغازي وسرعة دوران السائل يف املفاعالت ذات         

، جملة جامعة امللك سعود ، العلوم       " السوائل الصاعدة بواسطة اهلواء   
 .١١١-٩٧:  ، ص ص١ ، عدد ١٦م ، جملد ٢٠٠٣اهلندسية ، 

تأثري املناطق اهليدروديناميكية على    "مني أبشر ،    حممـد البشـري األ     -٢٤
حسـابات الكسـر الغـازي وسرعة دوران السائل يف املفاعالت       

، جملة جامعة امللك سعود ، العلوم       " الصـاعدة بواسـطة اهلـواء     
 .١١١-٩٧-١٦ ، ١م ، جملد ٢٠٠٣اهلندسية ، 

نايف حممد قاسم ، وحيد عطية املصري خالد عبد الرمحن الصغري ،             -٢٥
، املؤمتر الدويل عن    " قـة رياضية جديدة للزوجة صمغ الزانثان      عال"

 ٧-٥الـتقدم يف العلوم والتقنية أي كاست ، كواالملبور ، ماليزيا            
 .م٢٠٠٣أغسطس 

نايـف حممـد قاسم ، وحيد عطية املصري ، فهد صاحل املبدل و               -٢٦
تأثري عوامل التصميم على عملية يونيبول      "يوسـف صاحل الصغري ،      

لبلمـرة اإليثلني ، جملة اجلمعية الكيمائية السعودية ،         ،  " الصـناعية 
 .م٢٠٠٤أبريل 



                                                                        

 
 א

١٧٧

تـأثري فاصـل الغاز والتكبري على       "وحـيد عطـية املصـري ،         -٢٧
، أحباث وتصميم   " هيدروديناميكـية أعمـدة الفقاعـات الدوارة      

 .اهلندسة الكيميائية

تأثري "وحـيد عطية املصري ، يوسف الصغري وفهد صاحل املبدل ،             -٢٨
ل الغاز والسائل على الدينامية املائية ألعمدة الفقاعات        تصميم فواص 

مؤمتـر التدفق متعدد األطوار يف التطبيقات الصناعية ، درسدن ،           " 
 .م٢٠٠٣ يوليو ٢٨-٢٠أملانيا 

وحـيد عطية املصري ، يوسف صاحل الصغري ، فهد صاحل املبدل ،              -٢٩
 علمية االهتزاز على مهد بارد إلزالة     "اراتـيا وروبـرت أمني ،       

الكـربيت مـن الغـاز احلمضي مؤمتر تطورات البتروكيمياويات          
 .البوملريات يف األلفية اجلديدة 

 اهلندسة املدنية

دراسة جتريبية للترشيح الثالثي ملياه     "إبـراهيم سـعد اجلضـعي ،         -١
، جملة جامعة امللك سعود ، العلوم       " الصرف باستخدام الرمل احمللي   

 .٩٦-٨٣:  ، ص ص١ ، عدد ١٦م ، جملد ٢٠٠٣اهلندسية ، 



                                                                        

 
 א

١٧٨

أختيار عمالة البناء والتشييد يف  معايري "إبـراهيم عبد اهللا احلماد ،   -٢
الدويل للبناء   CIB ، مؤمتـر معهد  " اململكـة العـربية السعودية    

 .م٢٠٠٤مايو ٧-١م ، تورنتو ، كندا ٢٠٠٤

اإلجهاد والتقوس يف املقاطع اخلرسانية املتشققة      "راجح زيد الزيد ،      -٣
، جملة هندسة وميكانيكا    "  التشغيل وعوامل الزمن   حتت تأثري أمحال  

 .٢٧-١٥:  ، ص ص١ ، عدد١٧م ، جملد ٢٠٠٤اإلنشاءات ، 

سـعد عبد الرمحن القاضي ، رصني قدري املفيت و دانيال مالك ،              -٤
تقديـر عـدد املـركبات العاملة على الطرق يف اململكة العربية            "

م اهلندسية ،   ، جملـة جامعة امللك عبد العزيز ، العلو        " السـعودية 
 .٢٨-٣:  ، ص ص١، عدد ١٤ ، جملد ٢٠٠٣-٢٠٠٢

دروس من زلزال بومرداس    "عـبد احلميد شريف ، حممد بلعريب ،          -٥
م األنظمة اإلنشائية املقاومة للزالزل     ٢١/٠٥/٢٠٠٣الواقع يف يوم    

 .م٢٠٠٣، اللجنة اجلزائرية اخلاصة للزالزل ، اجلزائر " يف اجلزائر

٢١من زلزال بومرداس الواقع يف يوم دروس  "عبد احلميد شريف ،      -٦
، اللجنة  " م تدهـور نوعية إنتاج اخلرسانة يف اجلزائر       ٠٥/٢٠٠٣/

 .م٢٠٠٣اجلزائرية اخلاصة للزالزل ، اجلزائر 



                                                                        

 
 א

١٧٩

سلوك اإلنشاءات املستوية   "عبد احلميد شريف ، سليمان لرجان ،         -٧
 ، جملة اإلنشاءات العمومية اجلزائرية ،     " حتـت تأثري اإلجهاد املتزايد    

 .٢٣-١٨: م ، ص ص ٢٠٠٣ ، أكتوبر ٣٨رقم 

السلوك احمللي واجلماعي  "عـبد احلميد شريف ، صاحل خلف اهللا ،           -٨
، املؤمتر الدويل األول لعلوم اهلندسة      " إلنشـاءات اخلرسانة املسلحة   

 .م٢٠٠٣املدنية ، أسيوط ، مصر أكتوبر 

تطوير عنصر حمدد جديد    "عـبد احلمـيد شريف ، حممد بلعريب ،           -٩
، املؤمتر الدويل األول لعلوم اهلندسة املدنية       "  إحنناء البلطات    لتحليل

 .م ٢٠٠٣، أسيوط ، مصر أكتوبر 

أثر طريقة  "عـبد العزيـز إبـراهيم النغيمش ، راجح زيد الزيد ،              -١٠
، جملة  " الصـناعة وصـدأ احلديد على ترابط احلديد مع اخلرسانة         

 .مكونات األمسنت واخلرسانة ، اململكة املتحدة

نظام "عزيز إبراهيم النغيمش و عبد الرمحن حممد احلزميي ،          عـبد ال   -١١
لتصـنيف مصانع اخلرسانة اجلاهزة يف مدينة الرياض اململكة العربية       

، جملة جامعة امللك سعود ، العلـوم اهلندسية ، جملد          " السـعودية 
 .م٢٠٠٤ ، ٢ ، عدد ١٦



                                                                        

 
 א

١٨٠

اململكة ضوابط اختيار عمال البناء  يف "عبد العزيز عبد اهللا احلامد ،     -١٢
 .م٢٠٠٤، تورنتو ،كندا ، مايو " العـربية السعودية

منذجة معدالت التبخر "عـبد العظيم جنم وعبد احملسن آل الشيخ ،           -١٣
، جملة  " يف املـناطق اجلافة باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية       

 ،  ١٢م ، الد    ٢٠٠٤العلـوم والتقنية ، اجلامعة األمريية املاليزية        
 .م٢٠٠٤، يوليو  ٢م ، رقم ٢٠٠٤

التربة السبخة يف اململكة العربية     "عـبد اهللا إبـراهيم املهـيدب ،          -١٤
، جملة جامعة امللك عبد     " خواصـها وطرق معاجلتها   : السـعودية   

 ، عدد   ١٤م ، جملد    ٢٠٠٣-٢٠٠٢العزيـز ، جملة العلوم اهلندسية       
 .٨٠-٢٩:  ، ص ص٢

تفاخ يف اململكة   عبد اهللا إبراهيم املهيدب ، خواص التربة القابلة لالن         -١٥
، جملة جامعة امللك سعود ، العلوم اهلندسية ،         " العـربية السعودية  

 .٣٤-١:  ، ص ص١ ، عدد١٦م ، جملد ٢٠٠٣

تقييم دقة بعض الطاوالت الكارتوغرافية     "عـبد اهللا الصادق علي ،        -١٦
، جملـة جامعة امللك سعود ، العلوم اهلندسية ، ديسمرب           " الـرقمية 
 .م٢٠٠٣



                                                                        

 
 א

١٨١

تقدير التبخر اعتماداً   " الرمحن آل الشيخ ،     عبد احملسن عبد     -١٧
، جملة اهلندسة   " علـى درجـة احلرارة يف اململكة العربية السعودية        

 ، القاهرة ، ٥ ، العدد ٥١والعلوم التطبيقية ، جامعة القاهرة ، جملد    
 .م٢٠٠٤مصر يوليو 

سـراج عالء مالئكة ، خالد عبد اللطيف السيف وراجح           -١٨
 املرونة الديناميكي لإلسطوانات اخلرسانية     توقع معامل "زيد الزيد ،    

، املؤمتر الثامن هلندسة وتقنية اخلرسانة ،       " حتت ظروف أمحال خمتلفة   
 .م٢٠٠٤ أبريل ٢١-١٩كواالملبور ، ماليزيا  

مراجعة أولية  "عالء سراج مالئكة و جمدي حممد خلفية ،          -١٩
ارنته للـوائح اإلنشائية والزلزالية لكود البناء السعودي املوحد ومق        

، ندوة الكودات العربية    )" باللغة العربية (بالكـود العـريب املتوقع      
وتأثريهـا علـى التكامل االقتصادي العريب يف ااالت اهلندسية ،           

 سبتمرب  ٢٢-٢٠مركـز حبوث اإلسكان والبناء ، القاهرة ، مصر          
 .م٢٠٠٣

حساب "مصلح علي الشمراين وفيصل عبد اهللا املشاري ،          -٢٠
، جملة جامعة   " تبادل بني التربة واملنشآت اهليكلية    مبسـط للتأثري امل   

 ،  ١ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٣امللـك سعود ، العومل اهلندسية ،        
 .٦٠-٣٧: ص ص



                                                                        

 
 א

١٨٢

منوذج مبين على املعرفة للتحكم يف      "نايف تركي بن محيد ،       -٢١
، الة العلمية للهندسة املدنية ،      " املواد يف مشاريع التشييد العمالقة    

١٥٣١-١٥١٦:  ، ص ص   ٣ ، العدد    ٢٥، الد   م  ٢٠٠٣أكتوبر  
. 

ترشيـح ثالثي ملياه   "ولـيـد حممـد كـامل زاهـد ،         -٢٢
، جمـلـة جامعـة امللك    " الصرف الصحي باستخدام رمل حملي    

٢ ،   ١ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٣سعـود ، العلـوم اهلندسية ،      
 .٣٦-٢٣: ص ص

جودة مياه الشرب املعبأة  "ولـيد بـن حممد كامل زاهد ،          -٢٣
، جملة جامعة امللك    " لية واملستوردة يف اململكة العربية السعودية     احمل

٨١:  ،  ص ص    ٢ ، عدد    ١٤عبد العزيز ، العلوم اهلندسية ، جملد        
 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢ ، ١٠٤-

حنو إدارة متكاملة   "ولـيد حممـد زاهد وابراهيم الشايع ،          -٢٤
، سجل حبوث اللقاء    " للـنفايات الصـلبة واخلطرة مبدينة الرياض      

 الثالث لتطوير أداء أجهزة النظافة ، أمانة مدينة الرياض ،           السـنوي 
 .م٢٠٠٣ ديسمرب ٢٩-٢٧الرياض 



                                                                        

 
 א

١٨٣

إعادة "يوسـف عـبد اهللا السلوم ، طارق محود املسلم ،             -٢٥
، " نظرة شاملة تطبيقية  : تأهيل البنية التحتية باستخدام املواد املركبة       

 ،  ١٦ م ، جملد  ٢٠٠٣جملة جامعة امللك سعود ، العلوم اهلندسية ،         
 .٢١-١ ، ١عدد 



                                                                        

 
 א

١٨٤

 اهلندسة امليكانيكية

احللول الدقيقة لصفائح طبقية حتتوي على      "اسامة جاسم الدريهم ،      -١
، جملة جامعة امللك سعود ،      " شـرائح قابلـة لإلنضغاط كهربائياً     

-١٤٣:  ، ص ص   ١ ، عدد    ١٦م ، جملد    ٢٠٠٣العلوم اهلندسية ،    
١٥٨. 

جسام املرنة تصـميم متحكم سريع لأل "بسـام أمحـد البسـام ،       -٢
-٧٥٥:  ، ص ص   ٢٧٣م ، جملد    ٢٠٠٤،  " باستخدام كتل مركزة  

٧٧٥. 

سـامي علـي الصانع ، حممد فؤاد زيدان ، صاحل العجالن و فهد               -٣
السماكة املثلى للعزل احلراري يف حوائط املباين ملواد        "القصمول ،   

، ندول  " العزل املختلفة باستخدام إمنوذج انتقال حراري ديناميكي      
راري وأمهية تطبيقه يف دول جملس التعاون لدول اخلليج         العـزل احل  

 .م٢٠٠٤العريب ، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الـرياض أبريل 

احلمل احلراري الطبيعي من سطح رأس داخل       "عبيده حممد زيتون ،      -٤
 .، الة العاملية للحرارة والتقنية" أسطوانة أفقية



                                                                        

 
 א

١٨٥

انتقال احلرارة  "،  عبـيدة حممـد زيـتون  وأمحد صربي حجازي            -٥
الرقائقي يف ماسورة ذات زعانف داخلية غري متساوية يف اإلرتفاع          

، جملة انتقال احلرارة واملادة     " وللماسورة درجة حرارة سطح منتظم    
 .٢٥٩-٢٥٣:  ، ص ص٤٠م ، جملد ٢٠٠٤، 

احلمل القسري الدوار يف    "عبـيدة حممـد زيتون و عالء حسن ،           -٦
ؤمتر املنصورة اهلندسي الدويل الرابع ،      ، م " األنابيب املسخنة جزئياً  

 .م٢٠٠٤ أبريل ٢٢-٢٠مصر 

دراسة عددية ملنفث مضظرب ذايت     "علـي عبد اللطيف السيف ،        -٧
، جملة جامعة امللك سعود ، العلوم اهلندسية        " احلفظ ومتماثل حمورياً  

 .١٧٨-١٥٩:  ، ص ص١ ، عدد ١٦م ، جملد ٢٠٠٣، 

ج يف عملية التنوية    وجود طول موجة حر   "فـاروق نوري جييت ،       -٨
، جملة امليكانيكا التطبيقية    " أثناء التجمد على قالب جالس جاسيء     

 .١٠٨-٩٦:  ، ص ص١ ، عدد٧١م ، جملد ٢٠٠٤، يناير 

حنو نظام خربة   "ماهـر محدي الصاحب و أشرف حافظ رضوان ،           -٩
، جملة جامعة امللك عبد العزيز ، العلوم   " ألسـاليب إنتاج املساحيق   

-٨٩:  ، ص ص   ٢ ، عدد    ١٤م ، جملد    ٢٠٠٣-٢٠٠٢اهلندسية ،   
١٠١. 



                                                                        

 
 א

١٨٦

تأثري الطفو على الطبقة اجلدارية املستنتجة من       "حممد السيد علي ،      -١٠
، جملة احلرارة والكتلة    " سطح مستمر احلركة سرعة تناقصية سريعة     

 .٢٩١-٢٨٥:  ، ص ص٤-٣ رقم ٤٠م ، جملد ٢٠٠٤، أملانيا 

، مؤمتر  " ت الدوارة التحكم األمثل يف اآلال   "حممـد حممد املدين ،       -١١
 أبريل  ٢٢-١٩املنصـورة الدويل الرابع ، جامعة املنصورة ، مصر          

 .م٢٠٠٤

، مؤمتر  " طريقة لتكوين مهندس تصميم منافس    "حممد حممد املدين ،      -١٢
بناء وعالقة شراكة مع احلكومة والصناعة      : التعليم اهلندسي الثالث    

ت العربية املتحدة   واتمع ، كلية اهلندسة ، جامعة الشارقة ، اإلمارا        
 .٣٤م ، رقم البحث ٢٠٠٣ أكتوبر ١٥-١٤

، مؤمتر " تطوير منهج دراسي طريقة متكاملة    "حممـد حممد املدين ،       -١٣
بناء وعالقة شراكة مع احلكومة والصناعة      : التعليم اهلندسي الثالث    

واتمع ، كلية اهلندسة ، جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة           
 .٣٥م ، رقم البحث ٢٠٠٣ أكتوبر ١٥-١٤

حممد حممد املدين ، زهري عبد اجلبار و عبد احملسن العبد الوهاب ،              -١٤
التحلـيل الديناميكـي لآلالت الدوارة باستخدام طريقة العناصر         "



                                                                        

 
 א

١٨٧

احملـدودة ، مؤمتر املنصورة الدويل الرابع ، جامعة املنصورة ، مصر            
 .م٢٠٠٢ أبريل ٢٢-١٩

ية علم وهندسة املواد كنسق     أمه"حممـود سليمان أمحد سليمان ،        -١٥
تعليمـي يف الـبحث العلمي والتطور التقين يف دول جملس التعاون    

، الـندوة الثالـثة آلفـاق البحث العلمي والتطوير          " اخلليجـي 
التكنولوجـي يف العامل العريب ، الرياض ، اململكة العربية السعودية           

 .م٢٠٠٤ أبريل ١٤-١١

 املواد النسق التعليمي    علم وهندسة "حممـود سيد أمحد سليمان ،        -١٦
، اللقاء الثالث للتعليم اهلندسي ،      " املنسى يف مجاعات اخلليج العريب    

م ، حبث رقم    ٢٠٠٣ أكتوبر   ١٥-١٤جامعـة الشارقة ، الشارقة        
ED30.  

 هندسة النفط

املناطق الساخنة ملعامالت   "إبراهيم أبو احلمد و عيسى حممد شقري ،          -١
، الة العلمية نفتا ، زغرب ،       " احلفراحلفر املسببة يف ايار مواسري      

-١٦٣:  ، ص ص   ٢ ، عدد    ٥٥م ، جملد    ٢٠٠٤كـرواتيا أبريل    
١٦٨. 



                                                                        

 
 א

١٨٨

طريقة مبتكرة للتعرف " إبـراهيم أبو احلمد و عيسى حممد شقري ،           -٢
، املؤمتر املصري السوري    " واكتشـاف ومـنع ايار مواسري احلفر      

دسة البترول ،   اخلـامس يف اهلندسة الكيميائية والبترول ، كلية هن        
: م ، ص ص   ٢٠٠٣ أكتوبر   ١٦-١٣جامعة قناة السويس ، مصر      

٦٠٥-٥٩٤. 

دراسة التكافؤ بني اللزوجة والتغري يف حجم       "أمحد أمحد جاويش ،      -٣
، املؤمتر املصري السوري اخلامس يف اهلندسة       " الغـازات الطبيعـية   

الكيميائية والبترول، كلية هندسة البترول ، جامعة قناة السويس ،          
 .م٢٠٠٣ أكتوبر ١٦-١٣صر م

دراسة التنبؤ بسلوك اإلنتاج املستقبلي     "أمحـد أمحـد جـاويش ،         -٤
، كلية هندسة البترول ، جامعة قناة السويس ،         " للمكمن املسترتف 

 .م٢٠٠٣ أكتوبر ١٦-١٣مصر 

طريقة جديدة لإلستفادة القصوى من     "سعد الدين حممد الدسوقي ،       -٥
والغاز للعلوم  ، جملـة الـزيت      " منحنـيات الضـغط الشـعري     

 .م٢٠٠٣ ، ٥ ، عدد ٨٥والتكنولوجيا ، جملد 

سـعيد احلمود ، سعد الدين حممد دسوقي و عادل حممد محيده ،              -٦
اختـبار مـدى جتـانس حماليل األمالح عالية الكثافة مع سوائل            "



                                                                        

 
 א

١٨٩

، الندوة التقنية جلمعية مهندسي البترول الدولية ، الظهران         " املكامن
 .م٢٠٠٤ مايو ١٧-١٥

التنبؤ بالتشبع اهليدروكربوين يف الطبقات     "مـد شقري ،     عيسـى حم   -٧
املتدنـية املقاومـة الكهـربية عن طريق شبكات اخلاليا العصبية           

، مجعية مهندسي البترول املؤمتر اآلسيوي للنماذج        " االصـطناعية 
 مارس  ٣٠-٢٩املتكاملة واإلدارة الثمينة ، مجعية مهندسي ماليزيا ،         

 .م٢٠٠٤

ديد كمية الزيت األصلي للمكامن املنتجة      حت"عيسى حممد شقري ،      -٨
بدفـع املاء بدون معلوات سابقة عن جواص وشكل اجلزان الدافع           

م  ، جملد  ٢٠٠٤، الة العلمية نفتا ، زغرب ، كرواتيا يناير          " للماء
 .٣٦-٣١:  ، ، ص ص٢ ، عدد ٥٥

منوذج مستحدث للتنبؤ بالنفاذية لآلبار اليت ال       "عيسى حممد شقري ،      -٩
، مجعية مهندسي البترول املؤمتر اآلسيوي      " هلا عينات صخرية  يوجد  

للنماذج املتكاملة واإلدارة الثمينة ، مجعية مهندسي البترول ، ماليزيا          
 .م٢٠٠٤ مارس ٣٠-٢٩
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١٩٠

منوذج مستحدث للتنبؤ بنفاذية املكامن الغري      "عيسى حممد شقري ،      -١٠
معة ، جملـة اهلندسية والعلوم التطبيقية ، جا      " متجانسـة اخلـواص   

 .م٢٠٠٣ ، مصر ديسمرب ٣ ، رقم ٥١القاهرة ، جملد 

برنامج "عيسـى حممد شقري ، سيد الطيب و إبراهيم أبو احلمد ،              -١١
شيق االستخدام على أساس الويندوز الكتشاف ومنع ايار مواسري         

م للحلول الفعالة لصعوبات    ٢٠٠٤، مؤمتر   " احلفر قبل وأثناء احلفر   
 اجلديدة ، مجعية مهندسي البترول      االستكشاف واإلنتاج يف املناطق   

 .م٢٠٠٤ مايو ١٧-١٥، الظهران ، اململكة العربية السعودية 

تقومي الطبقات  "غـريب مصـطفى محادة ومساعد ناصر العواد ،           -١٢
الـرملية منخفضـة املقاومة الكهربية باستخدام تسجيالت الرنني         

 ، جملـة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم اهلندسية ،         " املغناطيسـي 
 .٥٩-٤٥:  ، ص ص١ ، عدد١٤م ، جملد ٢٠٠٣-٢٠٠٢

التوقعات من  "حممـد مفضـل حسـني و حممد موسى عمرو ،             -١٣
اسـتخدام التـبطني أثـناء احلفر والعوامل اليت جيب مراعاا أثناء            

، املؤمتر واملعرض اآلسيوي    " عملـيات احلفـر يف املـنطقة الغربية       
اولني احلفر ومجعية   لتكنولوجـيا احلفـر املنظم من اهليئة العاملية ملق        

 .٢٠٠٤ سبتمرب ١٥-١٣مهندسي البترول ، ماليزيا 



                                                                        

 
 א

١٩١

التقليل من  "حممـد موسى عمرو و عماد بن سليمان احلميضي ،            -١٤
مؤمتر مجعية  "الـزيت املوجود يف املاء املصاحب قبل التخلص منه ،           

م ،  ٢٠٠٤مهندسـي البترول فرع اململكة العربية السعودية للعام         
 .م٢٠٠٤ مايو ١٧-١٥الظهران  

 


