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         إنطالقـاً مـن جهود جامعة امللك سعود يف توفري اإلمكانات الالزمة لتنشيط             
 اجلامعي امـالـبحث العلمـي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف الع            

، علـى دعـم البحوث العلمية و الدراسات        )م١٩٧٤/١٩٧٥(هــ   ١٣٩٤/١٣٩٥
التطبيقية و تشجيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد من البحوث             
و الدراسـات، األمـر الـذي أدى إىل زيادة عدد املشاريع البحثية اليت يدعمها املركز               

 مشروعاً حبثياً خالل العام     ١٣٠ عند إنشائه، إلـى      مشروعاً حبثياً  ٢٥مـن   ) سـنوياً (
 ). م٢٠٠٥-٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/١٤٢٦اجلامعي 

         و جدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية اليت قام املركز بدعمها، خالل الفترة     
 مشروعاً حبثياً يف شىت جماالت اهلندسة النظرية و التطبيقية، انتهى        ٥٩١املذكورة، يبلغ   

و يبلغ إمجـايل املبـالغ .  مشـروعاً ٤٩١ اية العام اجلـامعي احلـايل منها حىت
املنصـرفة علـى هذه املشاريع تسعة و عشـرون مليـون و مائة و أربعة و ستون        

ريال   ٢٩, ١٦٤,  ٢٤٨,  (ألـف و مائتان و مثانيـة و أربعون ريال سعودي    
 ذلك ما مت إنفاقه   هـ ، يضاف إىل ١٤٢٤/١٤٢٥حىت اية العام املايل ) سعـودي

ن ـالفنيني و اإلداريني و الباحثي  ل يف رواتبـات غري مباشرة تتمث ـعليها من مصروف 
و مساعدي الباحثني الذين يسامهون يف إجراء البحوث، و أيضا تكلفة الزمن الالزم     

 .إلعداد  وتشغيل برامج احلاسب اآليل ذات العالقة 

  

          



                                                                       

 ٢

لكلية يف املشاريع البحثية اليت يقوم مركز البحوث و يتمثل النشاط البحثي با  
بدعمها، باإلضافة إىل البحوث اليت يقوم عدد من أعضاء هيئة التدريس بإجرائها يف 

ا مدينة امللك ـوث اليت تدعمهـة بالكلية، و كذلك البحـاألقسام األكادميية املختلف
 .هـ ١٣٩٦/١٣٩٧ذ عام  حبثاً من١١٣عبد العزيز للعلوم و التقنية و اليت جتاوزت 

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            )العلوم اهلندسية ( 
 ورقة علمية، كما    ٤٨٠١ملقاالت العلمية اليت مت نشرها قد جتاوزت        بالذكر أن جمموع ا   

 . كتاباً خالل الفترة املذكورة١٣٨مت تأليف و ترمجة ما يربو على 
 

و هناك أوجه أخرى لألنشطة البحثية بالكلية،حيث جتاوز عدد الندوات العلمية           
 لقـاًء علمياً خالل    ١١٧و احللقـات الدراسية و الدورات التدريبية اليت نظمتها الكلية           

الفتـرة املذكـورة، إىل جانـب املؤمتر اهلندسي السعودي الثالث الذي عقد يف رحاب               
الكلـية، و كـذلك إلقاء احملاضرات العلمية و دعوة بعض األساتذة املتخصصني لزيارة              

 .الكلية، و غري ذلك

  من أعضاء هيئة     ١٣و يف إطـار الـتعاون مع اتمع فقد مت إعارة خدمات               
التدريس بالكلية إىل جهات خارج اجلامعـة خالل العام املاضي إىل جانب املستشارين            
غري املتفرغني و املتعاونني، و يبلغ عدد الدراسات و التقارير الفنية و االختبارات املعملية              

 عشرة  ثالثة عمالً خالل    ١٤٤الـيت أجريت لصاحل جهات خارج اجلامعـة أكثر من          
وزت الندوات العلميـة و احللقات الدراسية و الدورات        ســنة املاضـية، كمـا جتا      

 لقاًء علمياً منذ    ٥٦ة هلا عدد    ـات املنظم ـالتدريبـية اليت تعاونت فيها الكلية مع اجله       
 .هـ ١٤٠٠عام 



                                                                       

 ٣

و يستعرض هذا التقرير األنشطة  البحثية اليت مت إجنازها يف املركز خالل العام               
 . بيانات إحصائية هلارابعةدول بالصفحة الهـ و اليت يلخص اجل١٤٢٥/١٤٢٦اجلامعي 

و يطيب يل مبناسبـة إصدار هذا التقرير أن أتقدم بالشكر لعمادة البحث      
العلمي و عمادة كلية اهلندسة جبامعة امللك سعود على ما يقدمانه من دعم وتشجيع    

 . مستمرين للمركز

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

من جهود طيبة أدت إىل رفع مستوى اخلدمات اليت يقدمها املركز لدعم العمل البحثي    
 .بالكلية

 و اهللا ويل التوفيق ،،
                 

 مديــر مركــز البحـوث  
 
 

 محـود املسلـم بن طـارق.  د                    

 هـ ١٤٢٦   ذو احلجـة
  م٢٠٠٦    فبــراير  



                                                                       

 ٤

  هـ ١٤٢٥/١٤٢٦جدول 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 ١١ ١١ ١٠ ١١ ٤ ٤٩

 ٢ التقارير النهائية للبحوث باملركز ٥ ١٣ ٩ ٥ ٤ - ٣٦

 ٣ إمجايل البحوث املسجلة باملركز ٨ ٣٠ ٣٥ ٣٤ ١٨ ٥ ١٣٠

 ٤ :أوجه التعاون مع اتمع 

  الدراسـات الفنية-أ  ٦ ٢ ٨ ١ ١ - ١٨

  احللقات الدراسية-ب ١ - - ١ ٢ - ٤

  االختبارات الفنية-ج - ٢ - - - - ٢

   اإلعارات-د - ٤ - ٨ - ١ ١٣

 

الـندوات العلمــية واحللقات      - ١ ٢ - - - ٣
 الدراســية و التدريبية

٥ 

 ٦ احملاضرات العلمية ١٥ ١٠ ١٠ ٥ ٢٠ ١٣ ٧٣

البحوث املدعمة من مدينة امللك      ٤ ٢ ٤ ٥ - ١ ١٦
 عبد العزيز للعلوم و التقنية

٧ 

الـبحوث املدعمـة من صندوق       ١ ٥ ٢ ٥ - - ١٣
 التعليم العايل

٨ 

 ٩ البحوث غري املسجلة باملركز  ١١ ٤ ٣٢ ٤ ٩ ٩ ٦٩

 ١٠ إجازات التفرغ العلمي - ٢ - ٣ ١ - ٦

 ١١ :رسائل الدراسات العليا 

   دكتوراه-أ   - ١ ٥ - - - ٦

  ماجستري-ب  ١٥ ٨ ٢٤ ١٧ ١٧ ٦ ٨٧

 

ملنشـورة يف االت    الـبحوث ا   ٨ ١٦ ٢٦ ١٩ ١٣ ٥ ٨٧
 العلمية

١٢ 

ــة يف   ١٣ ٩ ١١ ٢١ ١٦ ١٢ ٨٢ ــبحوث املعروضـ الـ
 املؤمتــرات العلمية

١٣ 



                                                                       

 ٥

 א -٢
 

 يف  - وهو أول مركز حبوث يف اجلامعة      -مت إنشاء مركز البحوث بكلية اهلندسة        
هـ  ، لتنشيط العمل البحثي ودعم الدراسات النظرية         ١٣٩٤/١٣٩٥العـام اجلامعـي     

التطبيقية ألعضـاء هيئة التدريس بالكلية وتوفري اإلمكانات الالزمة لذلك ، عن طريق            و
تقدمي العديد من اخلدمات اإلدارية والفنية واملالية ، حيث كانت البحوث العلمية جترى             
بالكلـيـة قبل ذلك على شكل اهتمامات فردية، بدأت ببحوث يف جمال استخدامات             

وكانت هـذه البحوث تعتمد    . ث يف جمال اإللكترونيات   الطاقة الشمسية، وبعض البحو   
 .يف متويلها على ميزانيات األقسـام األكادمييـة اليت يتبعها الباحثون 

 א ١-٢

  :يتضم الكلية ستة أقسام أكادميية ه    

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

 .و قسم هندسة النفط

اذ ـ بدرجة أست  ٦٨م  ـ ، منه  ١٨٩       و يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية        
 بدرجة أستاذ مساعد ، باإلضافة إىل عدد كبري         ٥٤ بدرجة أسـتاذ مشارك و      ٦٧و

 .نيني و اإلداريني من احملاضرين و املعيدين والف

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

 .العلمية اليت تتناسب مع ختصصام واجتاهام األكادميية 

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



                                                                       

 ٦

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

 .بعض اإلدارات واملصاحل احلكومية واخلاصة 

  א 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               

ن و غريها من الوسـائل التقنية      ودوريات علمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزي       
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               

 .امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

א ٣-٢ א א  א

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

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

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            

 .و الورش بالعديد من األجهزة و املعدات و الربامج احلاسوبية

 يف تقدمي العديد    - بصورة فعالة    -و تساهم املختربات و املعامل بأقسام الكلية           
مـن اخلـدمات العلمية والبحثية اليت ختدم القطاعات اخلدماتية و الصناعية و اإلنشائية،              
واملواصـفات و املقايـيـس، و غريهـا، مثل االختبارات القياسية و اختبارات األداء              

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



                                                                       

 ٧

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

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

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

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

א ٤-٢ א  :א

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

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

اليت تتكون    و ، بالكلية ةصيانة معامل احلاسبات املركزي    اإلشراف على تشغيل و    -١
، خيدمها عدد من اخلوادم الرئيسية      متصلة بشبكة حديثه و    ةامل حاسوبي من سبعة مع  

 .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
حيث  املناسبة،   معامـل، وتقـدمي الدعم لتشغيل هذه املعامل، و تزويدها باخلوادم          

قسام ، باإلضافة إيل ربط خوادم األ     توضـع التطبـيقات اخلاصـة بكل قسم عليها        
عضاء هيئة التدريس بالكلية من     أباخلـوادم الرئيسـية بالكلـية، حىت يتمكن مجيع          

 .دارة احلاسب اآليلإاالستفادة من املوارد املتوفرة يف 



                                                                       

 ٨

اص بالكلية، اخل (Sun Enterprise 3500)شـراف علـي تشغيل خادم   اإل -٣
يلها على أجهزة   غة املتخصصة و اليت يصعب تش     يوالـذي حيـوي التطبيقات اهلندس     

 .احلاسب الشخصي

ة يو حتديد االحتياجات املستقبل    ،اإلشـراف فنياً على الشبكة احلاسوبية للكلية       -٤
و نظم املعلومات اآليل لحاسب   ل دارة العامة اإللتوسـعتها، 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

مت إنشـاء و حتديث اخلادم املسئول عن الربنامج املضاد للفريوسات و الذي مت               -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 وحـدة التخـزين العالية السعة     -٧
 طريق شركة العاملية    تصـميمه من قبل مهندسي إدارة احلاسب اآليل و تركيبة عن          

 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.( 

א ٥-٢ א א א   א

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

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

 (ا عن مخسني ألف ريال    ـ إقـرار املشـاريع اليت ال تزيد ميزانيته        -٢
ويوصي بتسجيلها عضو جملـس إدارة املركز بالقسم       )  ريال ٥٠٠٠٠
 .املعين

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

 .البحث املعتمدة
دارة بإيقـاف  مـتابعة املشاريع البحثية املسجلة يف املركز و التوصية لس اإل           -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    

 .أعضاء هيئة التدريس بالكلية و املوافقة على متويلها

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

 .اخلدمات املالية و الفنية واإلدارية املختلفة، اليت حيتاج إليها الباحثون

 :نحو التايلو ميكن تقسيم إمكانات املركز على ال

א :    א

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

 .والدكتوراه يف ااالت اهلندسية املختلفة
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א:  אא

يـتوىل اجلهاز الفين و اإلداري باملركز أعمال أمانة املركز و متابعة املشتريات              
وامليـزانية وأعمال السكرتارية و النسخ باللغتني العربية و اإلجنليزية، كما يقوم بأعمال             
الرسم و الطباعة والتصوير الفوتوغرايف و تصوير الشرائح امللونة و كافة أعمال املساندة             

 .ة لألحباثالفني

א: א  א

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        -و مما الشك فيه، أن مركز البحوث        . للبحوث  
ـ  د أسـهم يف حتـديث العديد من التجهيزات املعملية يف املختربات و الورش و إدارة                ق

 .احلاسب اآليل بالكلية

א ٦-٢ א   א

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

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

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

 .ولوائح اجلامعة 

أو الذين يقومون    ( مسـاعدة أعضـاء هيئة التدريس الذين هلم حبوث مسجلة،          -٢
، ) و ذلك تبعاً إلمكانات املركز     - بشكل عام    -بإجـراء  حبـوث  غـري مسجلة          
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 بتخصـيص أحد الباحثني أو مساعدي الباحثني يف املركز، حبيث يكون  ختصصـه            
مالئمــاً ملوضوع البحث، بقدر اإلمكان، ملساعدم خالل عدد من  الساعات            

أسـبوعياً، يـتم حتديدها من قبل مدير املركز ، تبعاً لألعباء األخرى  اليت يقوم ا                  
و تتلخص املهام اليت يقوم ا  الباحث أو مساعد          . الـباحث أو مساعد الباحـث    

جتاه املشروع البحثي يف    )  الباحثني حتـت إشراف أعضاء هيئة التدريس     (الـباحث   
 :األدوار التالية

 
 . املسح البحثي للمراجع 

 . التجهيز املعملي للتجارب  -أ 
 .   إجراء التجارب -ب 
إدخال البيانات وتشغيل الربامج على احلاسب اآليل والقيام باخلدمات  -ج 

 .  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                

 .والدوريات العلمية ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات العاملية 

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

 .بإعداد الشهادات للدورات و احللقات الدراسية

تـوفري الـدعم املايل والفين لبحوث املاجستري والدكتوراه اليت يقوم بإجرائهـا             -٥
 .الب الدراسات العليا بالكلية ط
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تنسـيق التعاون البحثي بني الكلية و املؤسسات احلكومية و مؤسسات القطاع             -٦
 للبحوث والدراسات  عبد اهللا بن عبد العزيز       امللكاخلـاص، بالتعاون مع معهد      

 .االستشارية باجلامعة

لمية معاونة أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية يف عمل مراجعة للمصادر الع           -٧
املتعلقـة ببحوثهم، عن طريق التقنية املتوفرة مبكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز            
وعن طريق إدارة املعلومات و اخلدمات الفنية و اإلدارة العامة لربامج املنح مبدينة        
امللـك عـبد العزيز للعلوم والتقنية، باإلضافة إىل توفري املراجع العلمية املطلوبة             

 .للباحثني

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

 .وكذلك توزيع النشرات العلمية املختلفة عليهم

تنظيم وإقامة احملاضرات العلمية ذات العالقة مبشاريع البحوث املسجلـة أو اليت            -٩
ساهم يف تنشيط البحث العلمي يف الكلية، وتقدمي اخلدمات الالزمـة لذلك ،            ت

مثل إعداد الرسومات وتصويرها على الشرائح الشفافة لعرضها باستخدام جهاز          
العـرض اخلـاص بـذلك، إىل جانـب إعداد النشرات و اإلعالنات اخلاصة              

احملاضرات يف  وباإلضافة إىل ذلك، يتم نشر برامج هذه        . باحملاضـرات وتوزيعها  
رسـالة اجلامعة ويف بعـض الصحف  احمللية ، 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
 .تواجهها 

لدراسات بالكلية، باللغة العربية    إعـداد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و ا          -١١
و ذلك  باإلضافة إىل التقارير النهائية للبحوث اليت يتم إعدادها بعد            ( واإلجنليزية،  

 ).االنتهاء مـن املشاريع البحثية املسجلة 
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و يتم توزيع التقرير السنوي على عدد كبري من املصاحل و اإلدارات احلكومية     
مراكز حبوث   (ذلك باإلضافة إىل بعض اجلهات   و -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   

 . يهاذات األمهية هلا، و يقوم املركز بدوره بتوفري هذه البحوث وإرساهلا إل   

واألشكال و اجلداول التالية توضح بعض األرقام واحلقائق عن أنشطة مركز     
 .البحوث بالكلية
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א  א

 

 
 مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث   طــارق بن محـود املسلـم        .د

      وممثل عن قسم اهلندسة املدنيـة    
 م اهلندســة الصـناعيـةـممثل عن قس   مشبب األمحري     عبد الرمحن بن. د

 )أمني الس (         
 ممثل عن قســم هندســة النفـــط     العـواد ناصـرمسـاعد بن . د.ا
  ممثل عن قسم اهلندســة الكهربائيـــة  ـاحل احلقيـل  ــمحـد بن ص. د
 م اهلندسـة الكيميائيـــةممثل عن قسـ     ودان ـمـاهر بن عبـد اهللا الع. د
 ممثل عن قســم اهلندســة امليكانيكيـةأسامة بن جاسم الدريهـــم     . د
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 א

 
     مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث     طارق بن محـود املســـلم. د

  امليزانية واملشترياتمتابعة - أمني املركز        مصطفى تيباوي عمـر مهدي .  م

 )هندسة كهربائيـة(        باحـــث  حممـــد إقبــال قريشـي . د
 )هندسة كيميائيـة( باحـــث        ديد إبراهيــمـأمحــد عيـ. د
 )هندسة كهربائيـة(مساعد باحث ي       داشــأمحــد ناصــر ك. م
 )ائيـةهندسة كهرب(مساعد باحث       د علـي عـوضـعلـي أحـم. م
 )هندسة كهربائيـة(قمـر اهلـدى نـور اهلــدى        مساعد باحث . م
 )هندسة مدنيــة(        مساعد باحث  أسامـة  حممــد أباظـــة . م
 )هندسة ميكانيكية (  مساعد باحث       د ذكــر الرمحــنـســي. م

 ربـيـخ عـرتري و ناســسك      ان ــرمضــم بن علي الـإبراهي
 زي ـــخ إجنليـسكرتري و ناس       اروق نذير أمحـدــت فــعطل

 الرسم اهلندسـي والتصـــوير        ـيدسـى حممـد الســمصطف



                                                                       

 ٢٠

 
א−٣ א א  

א א  א
   

بالكليـة بتقدمي مشـروعات حبثيـة     أعضاء هيئـة التدريس     عدد من         قام  
و بعد دراسة هذه املشروعات و مناقشتها من        . جديدة لتسجيلها يف مركز البحوث    

عتماد امليزانيات  إ و    مشـروع ٤٩ قـبل إدارة املركـز، متـت املوافقة على دعم         
 .املقترحة هلا

ل  ملخصات البحوث اجلديدة اليت مت تسجيلها خال       يتضمن        و اجلـزء التايل     
 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦العام اجلامعي 
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א מ א א  א
١٤٢٥/١٤٢٦ 

 

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

 ٦سنة و ٤٠٥٠٠
 شهور

 حسني أمحد حلمي. د
 حممد عبد الفتاح شرف. د
 

ــنفايات  ــيم أداء إدارة ال تقي
 الصناعية بسابك

يوجد اهتمام عاملي متزايد حنو تبين خطط إدارة للنفايات الصناعية بأسلوب            :א
ن يتفحصوا وحيللوا البدائل املختلفة     ومن مث يتحتم على متخذي القرار أ      .  اقتصـادي صـديق للبيـئة     

 .والتقنية املتاحة والتكلفة االقتصادية والبيئية املصاحبة لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار السديد
يف هـذه الدراسـة سوف حناول أن نقيم أداء إدارة النفايات الصناعية بإحدى شركات سابك دف                 

 .اقتراح بعض التحسينات كلما أمكن ذلك
 

١١/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠٥٠٠ 
 

 سعد مبارك الغوينم. د.أ سنة 
 حسام الدين طلعت . د.أ

 

تأثري اخنفاض اجلهد الكهربائي    
 على  العمليات الصناعية

يهـدف البحث إىل دراسة ظاهرة االخنفاض اللحظي يف اجلهد الكهربائي            :א
لمشاكل اليت تعاين منها اآلالت الصناعية بسبب تلك        وتأثريها على العمليات الصناعية وإجياد احللول ل      

يركز البحث على األسباب األساسية الخنفاض اجلهد وهي األعطال الكهربائية يف الشبكة            .   الظاهرة
يتطرق البحث أيضاً إىل حساسية العمليات الصناعية املختلفة        .  وبدايـة تشـغيل احملـركات الكبرية      

تغرية  السرعة واليت تستخدم بكثرة يف الصناعة دف ترشيد          لالخنفـاض يف اجلهـد واحملـركات امل       
كما تشمل الدراسة استعراض جلميع الطرق      .  استخدام الطاقة الكهربائية واملتحكمات املنطقية املربجمة     

ويشمل جزء  .  املتوفرة للتخلص من تلك الظاهرة والتقليل من تأثريها على العمليات الصناعية املختلفة           
 .سجيل عينات من اجلهد الكهربائي باملنطقة الصناعية بالرياض وحتليلهامن الدراسة ت

١٢/٤٢٥ 
 متويل سابك

 

 
٤٥٠٠٠ 

 

 
 نبيل حممد عبد الرمحن احليدر . م سنتان

 عادل عبد النور بن عبد النور  . د
 حممد عبد العظيم القاضي   . د.أ

 

 
حتسني اجلودة واألداء ملصادر 
التغذية الكهربائية يف شركة 

 سابك

 
١٣/٤٢٥ 

 متويل سابك
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تويل الشركات الصناعية الكربى اهتماماً كبرياً جبودة التغذية الكهربائية            :א
حترص على ضمان خلوها من املشاكل كالتذبذب واالخنفاض املفاجئ يف اجلهد وعدم االنتظام يف   

 الشركة أو  التردد التشوه مما قد يسبب أضراراً عدة على أداء املعدات الكهربائية وأجهزة التحكم داخل   
ويهدف هذا البحث إىل حتري ودراسة إمكانية تطوير جودة وكفاءة نظم التغذية الكهربائية    .  املصانع

وسيتطرق هذا املشروع لدراسة    .  للمصانع اليت متتلكها شركة سابك يف اململكة العربية السعودية 
 واملعدات الكهربائية املختلفة ،  وحساب كافة التأثريات اخلاصة بنوعية التغذية الكهربائية على املكونات  

ومن مث الوصول إىل جمموعة من التوصيات خبصوص إستراتيجيات التنسيق والتحكم لتاليف أو تقليل    
التأثريات الضارة على نظم تغذية املصانع يف شركة سابك واليت قد تنجم عن اضطرابات ومشاكل يف    

 .الشبكة اخلارجية لشركة الكهرباء 

 

٤٠٥٠٠ 
 

 أنيس محزة فقيها. د.أ سنة 

 أمحد عيديد إبراهيم. د

االستفادة من الغاز الطبيعي 
تأثري نسبة غاز امليثان إىل :"

غاز ثاين أكسيد الكربون يف 
إنتاج الغاز املصنع املستخدم   
 ".يف الصناعات البتروكيميائية

دية بوفرة من الغاز الطبيعي سواء كان ذلك  تنعم اململكة العربية السعو :א
مما .  تزداد كمية الغاز الطبيعي نتيجة االكتشافات املتتالية .  مصاحباً للبترول أو يف حقول منفصلة

جعل اململكة مركز للمنافسة بني الشركات العاملية للفوز بعقود الستثمار الغاز الطبيعي من حيث    
طبيعي على نسب عالية من غاز امليثان عالوة على نسب خمتلفة من  حيتوي الغاز ال  .  اإلنتاج والتصنيع  

 .الغازات اهليدروكربونية اخلفيفة وثاين أكسيد الكربون اليت تترواح نسبهم من حقل آلخر       
أحد طرق االستفادة من غاز امليثان تتم بتحويله إىل الغاز املصنع الذي يعترب لقيما للعديد من         

يهدف البحث على دراسة معملية لتأثري تغيري نسبة امليثان وثاين أكسيد    .  الصناعات البتروكيميائية 
الكربون على إنتاج الغاز املصنع عند استخدام حمفز النيكل املدعم عند درجات حرارة ومعدالت        

 . سريان خمتلفة عند ضغط جوي
 
 

١٤/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهي البحث
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٤سنة و ٤٠٥٠٠

 شهور

 
 عبد العزيز عبد اهللا السليمان. د.أ
 حممد إقبال قريشي. د

ــتؤات  د ــأثري الن ــة ت راس
املوصالت الدقيقة ذات الطاقة    
علـى إـيار فولتية العوازل      

 .السائلة

يعـرض هذا البحث العملي دراسة تأثري قطبية جهد التشغيل النتشار حزم             :א
ثري نتوءات الدقيقة   حيث يتم التعرف على تأ    .  التـيار يف حمـوالت اجلهد العايل ذات العزل السائلي         

وسيتم .  الناشئة على األقطاب النشطة يف احملوالت وذلك عند حدوث ظاهرة االيار للعوازل السائلة            
وميكن متثيل نتوءات السطح بأقطاب متوزاية      .  عمل حماكاة هلذه العيوب بعدم انتظام أسطح األقطاب       

وسيتم إن شاء اهللا تصميم     .  ح إىل آخر  املسـتوى مع بعض النقاط احلادة واملعايرة واملتداخلة من سط         
 .نظام مسح ضوئي لتصوير حزم االيار الكهربائي

 

 
١٥/٤٢٥ 

 متويل سابك

 
٤٠٥٠٠ 

 

 
 سنة 

 
 عيسى حممد شقري . د
 عماد سليمان احلميضي . د
 حممد موسى عمرو. د
 عبد الرمحن علي القريشي. د

إزاحة الزيت بالغاز يف حاالت     
امتـزاجه وغري امتزاجه بالغاز     

 ملساميةخالل األوساط ا

دف هذه الدراسة إىل تقييم أداء عمليات الغمر املتتابع للغاز واملاء يف      :א
نتيجة تغيري إذابة الغازات بالزيت وتغيري نوع وتركيب  ) قدم٢(و طويلة ) قدم١(عينات صخرية قصرية 
ت الغمر املتتابع بعملية الغمر املتواصل للغاز ملقارنة     وعليه سيتم مقارنة عمليا.  احمللول امللحي للماء

ستؤدي هذه الدراسة إىل تطوير علمية جديدة تدمج عملية الغمر املتتابع بعملية الغمر املتواصل  .  أدائها
 .للغاز

 
١٦/٤٢٥ 

 متويل سابك
 

 ماهر عبد اهللا العودان. د سنتان ٤٠٥٠٠
 فرج عبد السالم عبد العليم. د

 ١٧/٤٢٥ تآكل األنابيب يف التربة
 متويل سابك
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 تعترب األنابيب الناقلة للمنتجات البترولية من أهم املنشآت يف صناعة النفط         :א
كم من األنابيب املختلفة لنقل الزيت ١٠,٠٠٠والبتروكيماويات فيوجد يف اململكة ما يقارب من   

 من سرعة ا لتآكل للسطح   معظم هذه األنابيب تكون مدفونة حتت التربة مما يزيد   .  اخلام ومنتجاته
اخلارجي هلذه األنابيب ويف هذه البحث سنقوم بفحص ودراسة تآكل األنابيب يف التربة وذلك بإنشاء       

 .جهاز حملاكاة الظروف التطبيقية لألنابيب وذلك لدراسة العوامل املؤثرة يف ارتفاع معدالت التآكل     
 
 

 

٤٠٥٠٠ 
 

ات أسعار حديد أثر تقلب إبراهيم عبد اهللا احلماد. د سنة 
التسليح على زيادة كلفة 

 البناء

 ارتفعت أسعار أسياخ حديد التسليح ومواد بناء أخرى بشكل متزايد حىت  :א
آلخر الشهور املاضية ، يف غضون الشهور األخرية باململكة العربية السعودية ، مما أدى       % ٣٠بلغت 

يهدف هذا البحث إىل رصد كلفة مواد البناء واليت تقودها أسعار       .   وكلفة البناءإىل زيادة يف أسعار
أسبوعي ، وقياس أثر تلك الزيادة أو /أسياخ حديد التسليح بأثر رجعي ملدة عام وعلى أساس شهري 

 .التضخم باألسعار على كلفة البناء  
 

١٨/٤٢٥ 
 متويل سابك

 

 سامر عبد اهللا السعيد . د سنة ٤٠٥٠٠
 ماهر محدي الصاحب. د

يص شرخ يف عمود ذي     تشخ
 مقطعني حيمل كتالً مركزة

سوف يتم اشتقاق منوذج رياضي لوصف حركة اإلهتزاز املستعرضة لعمود           :א
مشـروخ ذي مقطعـني حيمل كتالً مركزة وسوف يطبق هذا النموذج بطريقة مبسطة للتعرف على                

على السلوك الديناميكي للعمود ، وذلك بدراسة تداخل        كمـا سـيتم دراسة تأثري الكتل        .  الشـرخ 
 .التأثريات الناجتة من الكتل ومن الشرخ مع بعضها البعض وتأثري ذلك على اإلهتزاز احلر للعمود

 

١٩/٤٢٥ 
 متويل سابك
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٤٠٥٠٠ 
 

٣سنة و
 شهور

 عبيدة حممد عبد الرمحن زيتون. د
 سعيد حممد احلسن درويش. د.أ

تقسـية سـطحية لألنابيب     
ت شركة  املصنعة من بوليمرا  

سابك باستخدام مدافع املياه    
 الرأسية

 هذا البحث يقدم دراسة معملية لدراسة تأثري التربيد على التقسية السطحية             :א
يتم التربيد باستخدام صف من     ).  أو بوليمرات شركة سابك   (للمواسـري املصـنعة مـن البالسيتك        

أهداف البحث هو الوصول إىل احلالة املثلى للتقسية        .  دفقة على ماسورة أفقية   الـنافورات الرأسية املت   
السـطحية واليت يعطي أعلى متانة ممكنة هلذه األنابيب وذلك بتحديد توزيع درجات احلرارة ومعامل               
إنتقال احلرارة على سطح املاسورة يف كل من االجتاه احملوري والسطحي للماسورة حتت أحوال خمتلفة               

 .لسريان والشكل اهلندسيمن ا

٢٠/٤٢٥ 
 متويل سابك

 

 عبد اهللا حممد السويلم. د سنة  ٤٠٥٠٠
 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.أ

تعزيز صور الكمرات احلرارية    
 قليلة التكلفة والغري مربدة

تعترب كمرات اإلستشعار احلراري باألشعة حتت احلمراء من األجهزة الفعالة          :א
 . الوقائية يف ااالت الصناعية املختلفة للصيانة

يهـدف هـذا البحث إىل تطبيق بعض الربجميات احلديثة ملعاجلة الصور لتحسني أداء الصور احلرارية                
امللـتقطة بواسـطة الكمـرات احلـرارية التجارية قليلة التكلفة وعدمية التربيد واليت تعاين من ضعف           

 .ومن مث تطبيق تلك التقنية يف ااالت املمكنةاحلساسية نتيجةً لنوع احلساس املستخدم 

٢١/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠٥٠٠ 
 

 عالء سراج مالئكة . د  سنة
 خالد عبد اللطيف السيف. د
 حممد حممد املدين. د.أ

نظام مراقبة عن بعد للجسور     
 دراسة جدوى: 

٢٢/٤٢٥ 
 متويل سابك
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بعد للقيام باملراقبة يتم من خالل هذه الدراسة وضع مقترح لنظام مراقبة عن  :א
حيث سيتم اختيار ووضع مسجل بيانات      .  املستمرة لصحة وسالمة األجزاء احلرجة للجسور الفوالذية      

ويتم من خالل   .  وجمسات مصغرة ودقيقة يف األماكن احلرجة على املنشأ يف مواقع إجراء اإلختبارات           
وقع التحكم عن بعد كطرق     هـذا العمـل دراسـة عـدد من الطرق إلرسال البيانات واإلشارات مل             

. اإلتصاالت الالسلكية ، شبكة جي أس إم ، اإلنترنت ، األقمار الصناعية ، خطوط اهلاتف واملودمات               
ويستخدم النظام املقترح معدات متوفرة جتارياً      .  ويـدرس أيضـاً إمكانـية املراقبة يف الوقت الفعلي         

حيث يوفر النظام   .  دات يف حال احلاجة لذلك    للحصول على البيانات وإرساهلا مع إمكانية تعديل املع       
املقتـرح حل عملي واقتصادي للمراقبة املستمرة للتأكد من التشغيل اآلمن للمنشآت يف مرحلة ما بعد      

 .العمر اإلفتراضي هلا

 

 أمحد عادل خضري. د.أ سنة ٤٠٥٠٠
 أسامة جاسم الدريهم. د

الصفائح الذكية عند تعرضها    
للـتمدد أو القـص من قبل       

ملشغل امليكانيكي الكهربائي   ا
 اإلجهادي

سنقوم بتطوير وصياغة منوذج حتليلي وحل صحيح ودقيق للصفائح املستطيلة         :א
يعتمد النموذج على نظرية    .  الـيت توضع عليها الرقاقات الكهرواجهادية اليت تتعرض للتمدد أو القص          

علـيا ، نظرية التشوه القصي من الدرجة األوىل ونظرية الصفائح        التشـوه القصـي مـن الدرجـة ال        
سـوف نقوم حبل مسألة احنناء الصفائح باستخدام طريقة حالة الفراغ للصفائح ذات             .  الكالسـيكية 

حافـتني متوازيـتني ومثبتني بتدعيم بسيط واحلافتني األخريني ميكنها أن تتخذ أي تثبيت مقترح من                
لة رقمية لصفائح من نوع ليفي لشروط احلافة وضع عليها رقاقات           سـنقدم أمـث   .  شـروط احلافـة   
كما سنقوم بتحري صحة النموذج املقترح ومالئمته الستخدام املشغالت امليكانيكية          .  كهرواجهادية

 .الكهربائية االجهادية القصية يف الصفائح الذكية

٢٣/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠٥٠٠ 
 

 عبد الرمحن إبراهيم العولة. د.أ سنة 
 ةرزق سيد محود. د.أ

تولـيد الطاقة الكهربائية من     
: الـرياح بدون تلوث النوع      
 املولد احلثي املربوط بالشبكة

٢٤/٤٢٥ 
 متويل سابك
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نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح ، كثر حديثاً استخدام اآللة احلثية     :א
من هذه املولدات ، وهذا بسبب   كمولد غري متزامني ، ولكن لوحظ أن جودة القدرة الكهربائية الناجتة    

يهدف هذا البحث إىل دراسة أداء املولد احلثي املربوط بالشبكة وذلك عند  .  سرعة الرياح املتغرية
سيتم تطوير منوذج رياضي شامل للمولد احلثي املربوط بالشبكة .  ربطه مبغري إلكتروين بالشبكة

عتبار اإلنفصاالت الناجتة عن عملية التبديل اليت       بواسطة املغري اإللكتروين ، هذا النموذج يأخذ يف اإل    
ستتم إجراء حماكاة  .  يقوم ا املغري باإلضافة إىل السلوك غري اخلطي للفيض املغناطيسي يف املولد   

باستخدام احلاسب وكذلك دراسة أداء األنظمة املقترحة حتت ظروف تشغيل خمتلفة ، باإلضافة إىل  
 .من صالحية هذا النظامعرض نتائج جتارب عملية للتحقق 

 

حتسـني أداء البنتونايت احمللي      عماد سليمان احلميضي . د سنة  ٤٠٥٠٠
يف سوائل احلفر بإضافة املواد     

 قليلة التكلفة

مث  .  مايكرون٤٥عينات من البنتونايت احمللي ستطحن إىل أحجام تقل عن    :א
راكيز خمتلفة من البنتونايت احمللي واملستورد مث سنقوم باختبار هذه املعلقات     يتم حتضري سوائل حفر بت  

ومن مث عمل مقارنة بني  .   بقياس لزوجتها ومقدار فقدها للسوائل بواسطة الترشيح ومعدل القاعدية      
 .هذه السوائل اعتماداً على املواصفات املعتمدة من املعهد األمريكي للمواصفات   

ل احلفر احملضرة من البنتونايت احمللي سنحتاج إىل إضافة بعض املواد احملسنة            لتحسـني مواصفات سوائ   
 وهذه املواد قليلة الكلفة وبالتايل ال تؤثرعلى الكلفة Bentonite extenders CMC   مثل و

 .القليلة للبنتونايت احمللي

٢٥/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠٥٠٠ 
 

 جميد عبد الرمحن الكنهل. د سنة
 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.أ

ــود ا ــعاع مخــ إلشــ
الكهرومغناطيسـي يف مـواد   
العزل احلرارية املستخدمة يف    

 املباين

٢٦/٤٢٥ 
 متويل سابك
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تتناول هذه الدراسة قياس خواص العزل الكهرومغناطيسي لبعض املواد العازلة           :א
يكروويف بقسم  وستجرى اختبارات يف معمل املا    .  احلرارية املنتشرة االستعمال ضمن مواد البناء حملياً      

وستتضـمن معـدات القياس مرسل ومستقبل وهوائيات يف نطاق الترددات           .  اهلندسـة الكـربائية   
، وسيجري حتليل معلومات القياسات     ) اجلوال (GSMاملسـتخدمة يف أنظمـة االتصاالت النقالة        

 يف تقرير   وستعرض النتائج املستخلصني  .  وأدواـا لتحديد خواص العزل الكهرومغناطيسي هلذه املواد       
الـبحث واليت يتوقع أن تكون ذات فائدة ملهندسي االتصاالت واإلنشاءات ومهندسي املواد واملهتمني              

 .بالبيئة الكهرومغناطيسية وصحة اإلنسان

 

 حممد موسى عمر. د سنوات٣ ٤٠٥٠٠
 فهد صاحل املبدل. د

تفاعالت األمحاض يف مفاعل    
 القرص الدوار

يـوجد اهتمام عاملي متزايد حنو تبين خطط إدارة للنفايا الصناعية بأسلوب           :א
ومن مث يتحتم على متخذي القرار أن يتفحصوا وحيللوا البدائل املختلفة           .  اقتصـادي صـديق للبيـئة     

 .لسديدوالتقنية املتاحة والتكلفة االقتصادية والبيئية املصاحبة لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار ا
يف هـذه الدراسـة سوف حناول أن نقيم أداء إدارة النفايات الصناعية بإحدى شركات سابك دف                 

 .اقتراح بعض التحسينات كلما أمكن ذلك

٢٧/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠٥٠٠ 
 

حجز وهيدروديناميكية الغاز    إبراهيم  صاحل املعتاز. د.أ سنة
يف أعمـدة الفقاعات وتأثريها     
علـى أداء مفاعـل أكسدة      

 مياه الشرب   األوزون ملعاجلة 
باسـتخدام الربنامج احلسايب    

 CFDلديناميكا املوائع 

٢٨/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهي البحث
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 وسيلة ميكن استخدامها ملعرفة     CFDيعترب الربنامج احلسايب لديناميكا املوائع       :א
يتم استخدام برنامج سي إف     تأثري النقل املتعدد األبعاد لألطوار املنفصلة على هيدروليكية االنتقال ، س          

دي الـتجاري لتطوير منوذج لتوقع حجز الغاز منط التدفق اهليدروليكي مبا يف ذلك سرعات الطور يف                 
أعمدة الفقاعات ، سيتم استخدام نتائج جتارب معملية من املراجع املنشورة للتحقق من نتائج احملاكاة ، 

ري كبري على أداء وسائط االتصال يف عمود الفقاعات         يفترض أن توزيع حجز الغاز وأمناط التدفق هلا تأث        
املسـتخدم يف املعاجلة باألوزون ملياه الشرب ، املتغريات اليت سيتم دراستها سرعة الغاز البينية ولزوجة                

 .وكثافة السائل وحجم الفقاعة يف الطور املنفصل واالرتفاع السكن املمهد

 

٤٠٥٠٠ 
 
 
 
 
 

 فاروق نوري جييت. د سنتان
بد احلكيم عبد الرمحن املاجد ع. د

دراسـة عملـية عن خواص      
القالـب امليكانيكـية وشكل     
سـطح القالب على اخلواص     
امليكانيكـية لعملية السباكة    

: خـالل سباكة املواد النقية      
اجلـزء األول دراسة خواص     

 انتقال احلرارة

 حتدث أمثال الشقوق والتعرج والتموج       يف عمليات السباكة هناك عدة عيوب      :א
هذه العيوب مرتبطة باحلركة احلرارية وامليكانيكية للسطح       .  ممكـن مشـاهدا على سطح السبيكة      

. الشـقوق حتـدث عـند التغري الدوري لسطح السبيكة خالل التجمد األول للسبيكة             .  املسـبوك 
التموجات حتصل  .  ة على سطح السبيكة   التعرجات حتدث عند منو السبيكة والتغريات يف درجة احلرار        

هذه الدراسة  .  يف التجمد البطيء عندما جتمد الطبقة اخلارجية وتتكون متوجات داخل املعدن املسبوك           
هـي عـبارة عن دراسة جتريبية سوف تعمل لدراسة تأثري القالب واملواد املستخدامة يف السباكة على                 

  .لية السباكةالتوزيع احلراري وعلى العيوب الناجتة عن عم

٢٩/٤٢٥ 
 متويل سابك
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٣سنة و ٤٠٢٥٠
 شهور

 علي حممد السمحان. د
 سعيد حممد احلسن درويش. د.أ
 عصام البهكلي. د

منذجــة وحتلــيل وصــالت 
الربشـام للمنشـآت املعدنية     

 املصنعة من حديد سابك

كبرية من الصلب    يف الوقت احلايل تقوم شركة سابك بانتاج كميات        :א
وتقوم الشركة بتسويق هذه املنتجات للمصنعني احملليني لإلنشاءات   .  اإلنشائي على شكل زوايا والواح 

من النواحي   (أثناء التصنيع تقوم هذه الشركات بقص هذه األلواح باملقاسات املناسبة ومن مث .  املعدنية
هذا  .  كن جتميعها باللحام أو املسامري القلوظةاليت من املم)  االقتصادية باإلضافة إىل األداء العايل 

بالرغم من املزايا املتعددة احلصول عليها إذا متت عملية التجميع باستخدام مسامري الربشام مثل تقليل     
 .التكاليف والتخلص من عمليات القلوظة للكتل املعدنية الثقيلة مع خفض وقت التجميع  

.  يع طبقتني أو ثالثة طبقات ومن مث وصلهم بوسيلة جتميع وعادة ما تصنع اإلنشاءات احلديدية بتجم 
واجلدير بالذكر أن معظم االحباث املنشورة قد القت قليالً من الضوء إن مل تكن قد أغفلت حالة     

 .اإلجهادات الناجتة أثناء عملية التجميع واكتفت فقط بدراسة الوصالت بعد عملية الربمشة     
الت املربمشة إىل األمحال املتكررة فإن التركيز العايل لإلجهادات         ومن املعروف أنه عندما تتعرض الوص     

سيولد شروخ نتيجة للكالل ومن حيث أن الوصالت امللصوقة هلا قدرة على مقاومة الكالل ومقاومة               
عالـية للصدأ فسيتم يف هذا العمل منذجة وحتليل الوصالت الربشام ووصالت الربشام املدعمة باملواد               

 .الصلب السبائكي لشركة سابكالالصقة أللواح 
 
 

٣٠/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهي البحث
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٤سنة و ٤٠٢٥٠
 شهور

سـلوك البالطات اخلرسانية     طارق محود املسلم. د
املســلحة املدعمــة باملــواد 
البوليمـرية املقـواة باأللياف     

 املركبة

 بازدياد تعترب احلاجة لصيانة وإعادة تأهيل أي عناصر متضررة يف البنية التحتية        :א
مثال ذلك رفع كفاءة اجلسور لكي تتحمل أمحال أكرب من الذي صممت            .  كـبري على مستوى العامل    

إنطالقاً من هذه   .  مـن أجلـه مما جيعل احلاجة ماسة لتقوية وإعادة تأهيل العناصر اخلرسانية وغريها             
تخدام املواد  احلاجـة تقتـرح هـذه الدراسة حبث مدى فعالية استخدام طرق خمتلفة تعتمد على اس               

تركز هذه الدراسة على استخدام .  البوليمـرية املقـواة باأللياف الزجاجية لتقوية البالطات اخلرسانية   
طـريقتني للـتقوية ، األوىل وهـي استخدام القضبان البوليمرية املقواة باأللياف الزجاجية يف تقوية                

والطريقة الثانية  .  لشد للبالطات الـبالطات اخلرسـانية وذلك عن طريق زراعتها خارجياً يف مناطق ا           
وهي تقوية البالطات اخلرسانية خارجياً باستخدام الصفائح البوليمرية املقواة باأللياف وذلك عن طريق             

وسوف يتم معرفة كفاءة هذه الطرق للتقوية وذلك بعد         .  لصـقها علـى السطح اخلارجي للخرسانة      
 التغري يف اإلزاحة مع األمحال املبذولة على        اختـبار العينات وتسجيل سلوكها وذلك عن طريق قياس        

 .البالطات اخلرسانية وقياس الزيادة يف مقدار قوة التحمل قبل وبعد التقوية

٣١/٤٢٥ 
 متويل سابك

 حممد مفضل حسني. د   سنة ٢٥٠٠٠
 عماد سليمان احلميضي.    د

عمل منوذج رياضي الستقصاء    
عمـر الفشل ألنابيب التبطني     

 أثناء احلفر املائل

٣٢/٤٢٥ 
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 هي من أهم التطورات يف جمال   CWD تقنية تبطني البئر أثناء احلفر :א
عمليات احلفر وميكن تقليل تكلفة حفر اآلبار باستعمال هذه التقنية بسبب كسب الوقت الناتج عن       

ولكن يصاحب هذه العملية بعض الفشل يف أنابيب   .  التغلب على كثري من مشاكل املصاحبة للحفر 
إن فشل أنابيب التبطني أثناء احلفر حيدث نتيجة التحميل املتكرر جبهد    .  نتيجة لسوء التصميم التبطني

ويزداد هذا الفشل يف حالة احلفر املائل وقابلة الفشل تكون أكرب يف  .  هو يف الواقع أقل من حد املرونة 
 .مناطق الوصالت بني األنابيب

استنتاج عالقة .  ر يف العمليات احلقلية يف دول اخلليج العريبدراسة قابلية تطبيق تقنية التبطني أثناء احلف 
إجياد منوذج رياضي بسيط لتقييم     .  رياضـية حلساب تركيز اجلهد احمللي عند وصالت أنابيب التبطني         

عمل دراسة حقلية وذلك الستقصاء العوامل املؤثرة على عمر الفشل          .  عمـر الفشل ألنابيب التبطني    
 .ء احلفر يف اآلبار املائلةألنابيب التبطني أثنا

 

٦سنة و ٤٩,٥٠٠
 شهور

.    د فهد اهلبدان . د
 فهد صاحل املبدل 

التحليل الديناميكي احلراري   
 لعملية حتلية حرارية

حمطات .   أمهـية عمليات التحلية للملكة العربية السعودية واضحة للعيان          :א
مثل هذه احملطات   .  شكل أكرب نسبة من كل عمليات التحلية احلرارية       التـبخري الومضي لتحلية املياه ت     

 .الدالئل على أمهية حتليل العمليات هلذه املنشآت ال نزاع فيها.  تعترب مستهلكاً كبرياً للطاقة
احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية ورسم هذه اخلصائص يعترب اجتاهاً دقيقاً حنو فهم أفضل               

سوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل عمليات مبين على املفاهيم األساسية            .  تهلذه العمليا 
 .ومبساعدة برامج احلاسب اآليل إلجناز هذا اهلدف

٣٣/٤٢٥ 
 

٦٠,٠٠٠ 
 

   بندر املشاري . د سنتان
  عادل عبد النور .  د
 حممد عبد العظيم القاضي. د.  أ

تصـميم منهجـيات دراسية     
شـاملة ملهـارات االتصال     

 عرض لطالب اهلندسةوال

٣٤/٤٢٥ 
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لقـد خطـى القطاع التعليمي يف اململكة خطوات عمالقة يف إجتاه تطوير              :א
ولكن يف تطوير   .  أسـاليب التعلـيم وإدراج مقـررات عصرية يف خمتلف املراحل املدرسية واجلامعية            

من شأا جعل الطالب أكثر قدرة املقـررات ، مل يـتم التركيز على مهارات االتصال والعرض واليت       
هذه املهارات يف االتصال والعرض تعد أكثر .  علـى التعـبري والتفاعل ضمن جمموعات أو فرق عمل     

أمهية خصوصاً لطالب اهلندسة الذين قريباً ما ستخرجون ويتوزعون يف على قطاعات العلم املختلفة ،               
من هذا املنطلق ، يهدف هذا .   رمسيومضـطرون للـتفاعل مع ظروف وزمالء العمل يف حميط مهين       

املشروع البحث إىل تطوير منهجيات دراسية شاملة ملهارات االتصال والعرض لطالب اهلندسة وذلك             
ملـدهم بعدد من املهارات املهمة واألساسية ككتابة التقارير الرمسية ، والعرض الشفوي ، والتعبري عن                

 .ل مع اآلخرين يف احمليط املهين وفرق العملالنفس بشكل سليم ، إضافة على مباديء التفاع

 

اجلوانب اهليدرودينامية ملفاعل    حممد عاصف. د سنة ٣٠٠٠٠
ثابت املهد بوجود نوعني من     

 اجلسيمات الصلبة
ستتم دراسة جتريبية حول اجلوانب اهليدرودينامية ملفاعل ثابت املهد حيتوي     :א

عل كيميائية طارد للحرارة ومكون من عنصرين ميثل العنصر األكرب حجماً احملفز نفسه بينما    على تفا
أن اهلدف من هذا املشروع هو دراسة .  األصغر حجماً سيضاف إىل املفاعل قصد امتصاص احلرارة   

 .جتريبية لفرق الضغط داخل املفاعل وتطوير منوذج له 
للخصائص اهليدرودينامية للشكل للمفاعل وذلك عن   إن اهلدف من املشروع هو دراسة جتريبية    

 :طريق التركيز على
 .عالقة نقص الضغط بسرعة السريان  -١
 .عالقة نقص الضغط بالتركيز النسيب لكال اجلسمني    -٢

 .تطوير عالقة رياضية للتنبؤ بنقص الضغط

٣٥/٤٢٥ 
 انتهي البحث

 

٣٠٠٠٠ 
 

بسام .  د حممد حممد املدين  . د.أ سنة
 أمحد البسـام 

ــدوارة  ــي: اآلالت ال ل حتل
واختـبار وطـريقة لتوصيف     

 األعطال

٣٦/٤٢٥ 
 انتهي البحث
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 إن االهتزازات العشرية يف اآلالت الدوارة كاملولدات والتربينات الغازية قد       :א
.  تؤدي إىل إيارها ، تعطلها وتوقفها وما سيتبع بذلك من فقد يف الطاقة واجلهد واملال والوقت 

طوير نظام تشخيص لدعم قرار التشغيل أو اإليقاف للتصليح واملعومات الناجتة      وعلى ذلك فإنه يلزم ت
تطوير برنامج حاسويب يعتمد على طريقة  . من حتليل االهتزازات تساعد على حتسني ظروف التشغيل   

العناصر حمددة وذلك دف حساب ترددات الدوران ، السرعات احلرجة ، خمططات االستقرارية   
 .لترددية للحالة املستقرة للمكائن الدوارة وكذلك االستجابة ا 

مقارنة نتائج الربنامج احلاسويب بنتائج معملية دف إثبات صحة النتائج احلاسوبية ، ولتحقيق هذا  
 .اهلدف سيستخدم جهاز حماكاة أعطال االهتزازات املوجودة يف املعمل  
 أن يكشف أعطال االهتزازات تطوير نظام موثوق لتشخيص ومراقبة حالة اآلالت الدوارة ، يستطيع     

 .وشدا مبكراً قبل أن يصبح تشغيلها خطراً

 

١٠ ٤٥٠٠٠ 
 شهور

 عالء سراج مالئكة. د
 عبد الرمحن حممد احلزميي.  د

تطويـر معادلـة كود ملعامل      
املرونة للخرسانة عالية املقاومة    

 باستخدام مواد حملية
احثني يف اخلرسانة عالية املقاومة باململكة العربية    يف عمل حبثي سابق للب :א

السعودية وجد أن معامل املرونة للخرسانة عالية املقاومة يعتمد على خواص مكونات اخللطة    
هذه الدراسة هي املرحلة الثانية من حبث يهدف إىل استنباط معادلة      .   اخلرسانية وباألخص الركام

 .  املقاومة واملصنعة باستخدام مواد حملية لتوقع معامل املرونة للخرسانة عالية 

٣٧/٤٢٥ 
 

٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

الـتحكم يف شـكل شفرات       أسامة بن جاسم الدريهم. د
املكـائن التوربينية باستخدام    
 مصححات كهربائية إجهادية

٣٨/٤٢٥ 
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تشكل املكائن التربينية أحد العناصر احليوية واألساسية يف عمل مجيع     :א
ت الصناعات البتروكيمائية ويف كثري من القطاعات اخلدماتية يف اململكة العربية السعودية ،      شركا

وبسبب الظروف التشغيلية القاسية ، تعاين شفرات هذه املكائن من إجهادات عالية سواًء إجهادات  
 .ساكنة أو إجهادات متغرية مع الزمن

قنية جديدة لتقليل اإلجهادات الساكنة    يهدف البحث إىل إجياد تصميم يعتمد على استخدام ت    
حيث  .  احلاصلة يف شفرات املكائن التربينية وذلك عن طريق التحكم يف الشكل االستاتيكي للشفرة  

تقترح هذه الدراسة متثيل شفرة املكائن التربينية على أا عارضة مثبتة من طرف واحد واستخدام    
 .قصي توضع حمشورة بني العارضة وطبقات تقييد    مواد خزفية ذات خاصية انفعال إجهادي كهربائي 

 

 مالك األمحد. د سنة ٣٠,٠٠٠
 

تأليف كتاب عمليات انتقال    
 احلرارة

 
 .تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع عمليات انتقال احلرارة :א

 

٣٩/٤٢٥ 
 

اسـتعمال الصـور الرادارية      عبد اهللا الصادق علي. د.أ سنتان ٤٠,٠٠٠
الـرقمية يف عمليات السمح     
الطبوغـرايف باململكة العربية    

 السعودية
يبحث املشروع يف إمكانية استعمال الصور الرادارية الفضائية الرقمية يف    :א

استنباط وحتضري خرائط بالمنترية وموضوعية و طبوغرافية ختدم شىت ااالت التنموية يف اململكة مثل      
رتوغرافيا احلضرية ، مسوحات التربة ، اجلولوجيا ، دراسات السكان ، الغطاء النبايت ، دراسات   الكا

 .شبكات املواصالت ومعامل البنية التحتية األخرى 
استكشاف إمكانية استعمال الصور الرادارية يف الفضائية رسم اخلرائط ذات مقياس الرسم      

 .املتوسط
 .إجراء املسوحات املوضوعية املختلفة 
 .تدعيم الصور الفضائية من األقمار الصناعية اليت حتمل أجهزة بصرية      
خرائط صورية رادارية رقمية ملنطقة اجلامعة ومشال الرياض وتوزيعها على أقسام اجلامعة   

 )ال توجد مثل هذه الصورة بتاتاً(املختلفة 

٤٠/٤٢٥ 
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    كامل وقيع اهللا . د.أ سنة ٢٥,٠٠٠
 خالد احلميزي.  د
 راينسعيد الزه. د. أ

تطوير برامج حاسوبية لكتاب    
أساسيات اهلندسة الكيميائية    

    :א
يشـمل هذا املشروع كتابة وتطبيق برامج حاسوبية حلل املسائل اليت يتطلب حلها إستخدام احلاسوب               

تب هذه الرباجميات   سوف تك .  أساسيات اهلندسة الكيميائية والذي قام بتأليفه نفس املؤلفني       "يف كتاب   
 .FORTRAN 90, MATLAB AND EXCELLبلغات 

 .وسيتم أيضاً إستخدام حزم حماكاة مناسبة حملاكاة العمليات الكيميائية املعقدة واملوجودة يف الكتاب

٤١/٤٢٥ 
 

 عماد الدين مصطفى كمال  . د سنة  ٣٠,٠٠٠
 

اسـتنباط ديناميكـية مفاعل     
كيميائـي باستخدام البيانات    

 املعملية
يعترب االستنباط الوصفي للنظم أداة مفيدة إلعداده منوذج     :א 

هذا النوع من النمذجة يفضل يف بعض  .  ديناميكي جترييب للعمليات الكيميائية الصناعية 
األحيان على النمذجة النظرية لتجنبها استخدام النظريات الرياضية املعقدة وعلى اعتمادها    

 .لبيانات املختربية للمدخالت و املخرجاتاملباشر على ا
 .تطوير التركيب الكهريب لوحدة مفاعل كيميائي يف الطور السائل   .١
 .إجراء جتارب معملية وحفظ البيانات املعملية .٢
 . تطبيق طرق االستنباط الوصفي .٣

٤٢/٤٢٥ 
 
 

 ماهر العودان . د سنتان ٥٠,٠٠٠
 فرج عبد العليم. د

دراسـة احلماية بالدهانات يف     
 التربة

 مـن أهم الطرق حلماية األسطح املعدنية ن التآكل هو استخدام الدهانات              :א
ومن أنواع البيئة املهمة اليت حتيط املعادن هي التربة مثل األنابيب           .  العضـوية لعزل األسطح من البيئة     

ك البيئة مثل امللوحة ، الرطوبة ،       هناك العديد من التغريات املصاحبة لتل     .  الـناقلة للنفط والغاز أو املاء     
سوف تدرس يف هذا    .  درجـات احلـرارة وغريه اليت تأثر بشكل مباشر على درجة املاية من التآكل             

 .البحث بعض من تلك املؤثرات على الدهانات يف التربة

٤٣/٤٢٥ 
 

الـتحكم يف حـركة وانتقال       سهيل  حممود كيون. د سنة  ٣٠,٠٠٠
احلـرارة ملائع اضطرايب يسري     

 درجة معكوسةفوق 

٤٤/٤٢٥ 
 
 



                                                                       

 ٣٧

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

دراسة تأثري إدخال مائع من جت مقابل لدرجة معكوسة على حركة املائع  :א
إن هدف إدخال املائع من اجلت هو التحكم خبصائص حركة املائع وخصوصاً يف  .  وانتقال احلرارة

مبوقع إعادة االلتقاء يلعب دوراً     ومن املعروف بأن التحكم  .  موقع إعادة التقاء املائع مع جدار الدرجة     
سيتم خالل هذا البحث دراسة تأثري  .  دوراً هاماً يف التحكم بانتقال احلرارة من وإىل املائع املتحرك 

من هذه العوامل عوامل مرتبطة حبركة املائع مثل رقم   .  عدة عوامل على حركة املائع وانتقال احلرارة
.   وعوامل مرتبطة بالشكل مثل ارتفاع الدرجة وموقع اجلت   رينولدز وكمية املائع املنطلق من اجلت  

سيتم دراسة مناذج رياضية خمتلفة معدة لدراسة حركة املوائع املضطربة للوصول إىل النموذج الرياضي         
 .املناسب للتنبؤ حبل مثل املسألة قيد البحث 

 : إن البحث قيد الدراسة يهدف إىل  
لى التنبؤ حبركة املائع وانتقال احلرارة يف احلاالت اليت   الوصول إىل النموذج الرياضي القادر ع    -١

 .ينفصل ا املائع االضطرايب عن اجلدار ويعود له ثانية  
دراسة تأثري وجود جت من املائع يف اجلدار املقابل للدرجة على حركة املائع وانتقال احلرارة   -٢

 .وقابلية التحكم ما 

 

 ٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور 

          قحممد انعام احل. د
 عبد الرمحن إبراهيم العولة  . د.أ

مشـكالت طول الكبل بني     
ــاكس  ــي والع احملــرك احلث

 االلكتروين وطرق عالجها
دراسة فرط اجلهد عند أطراف احملرك يف منظومة احملرك احلثي احملكوم    :א

دراسة شاملة هلذه املشكلة وعلى  .كسبالعاكس اإللكتروين الناشئ من طول الكبل بني احملرك والعا   
 .ضوئها سوف يتم تقدمي جمموعة من االقتراحات للتخفيف من أثر املشكلة املذكورة 

٤٥/٤٢٥ 
 

 إبراهيم احلماد . د سنة  ٣٠,٠٠٠
 عادل الدسوقي. د.أ

تطويـر منهج املقرر الدراسي     
 مهد ، وهو بعنوان     ٤١٢رقم  

 تقدير تكاليف التشييد

٤٦/٤٢٥ 
 انتهي البحث
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مهد ، تقدير تكاليف التشييد ، إىل تعليم ٤١٢ يهدف املقرر الدراسي   :א
الطالب كيفية تقدير تكاليف املباين من خالل التدرب على حساب كميات أعمال البناء ، واستخدام     

ت املقرر احلايل   تتبع حمتويا.  املعرفة بإنتاجية العمالة واملعدات ، واإلملام بكلفة املواد والعمالة واملعدات     
أسلوب تقدير التكاليف على الطريقة األمريكية ، وهو غري متبع ممارسة يف اململكة العربية السعودية ، 

 .حيث أن الطريقة السائدة هي األسلوب اإلجنليزي وهو الشائع دولياً والعريق يف هذا اال   
قررات احلديثة املماثلة هلا دولياً ،     يهدف البحث إىل حتديث منهج املقرر املذكور ألعاله ، ليواكب امل       

كما يرمي البحث إىل نقل جزء من أسلوب املمارسة العملية باململكة العربية السعودية ألعمال تقدير  
التكاليف إىل مستوى مقرر دراسي يف السنة النهائية للمقرر املذكور أعاله ليتعمق الطلب يف هذا          

 .واردة يف املقرر احلايل التخصص بدالً من اختزاله على الطريقة ال 

 

٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

اخلرسـانة املقـواة باأللياف      عبد الرمحن حممد احلزميي . د
باسـتخدام البالسـتك املعاد     

 تدويره 
تعترب عمليات إعادة تدوير نفايات البالستك أنسب الوسائل للتخلص   :א
 املعاد تدويره يف اخلرسانة ميكن أن يساعد يف التغلب على بعض  استخدام البالستك  .  واالستفادة منها

عيوا لتكون أكثر متانة وهذا يساهم يف حفظ حيز املدافن من تراكم النفايات وتقليل الطلب على    
اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو إعادة تدوير بعض أنواع     .املواد اخلام األولية وتوفري الطاقة   

ألياف تقوية للخرسانة لذلك صممت هذه الدراسة لتقييم تأثري هذه األلياف    النفايات البالستك ك
 .البالستكية على بعض خصائص اخلرسانة

٤٧/٤٢٥ 
 

٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

 عماد الدين مصطفى كمال. د
 وحيد عطية املصري. د

إستنباط خواص الفقاعات يف    
ــيةالطور   ــاعالت الثنائ املف

 بإستخدام البيانات املعمليه
حتديد حجم وعدد التوزيع وسرعة الفقاعات     (تعترب عملية توصيف القاعات      :א
خطوة مهمة لتصميم ودراسة املفاعالت الكيميائية و احليوكيميائية ذات الطور الثنائي           ) واحليز الفراغي 

اتج من  سيتم توصف الفقاعات باستخدام املسابر الصوتية لقياس ضغط الصوت الن         ).  غـاز /سـائل (
 :ويهدف البحث إىل.  حركة الفقاعات

 . تطوير التجهيز الكهريب واآليل لوحدة مفاعل الدفع الغازي     .١
 .إجراء جتارب معملية لتوصف الفقاعات الغازية  .٢

٤٨/٤٢٥ 
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حتطـيم املواد اهليدروكاربونية     إيناس الناشف. د سنة  ٣٠,٠٠٠
احملـتوية علـى ذرات كلور      
باسـتخدام سـوبر أو كسيد     

السوائل األيونيةالبوتاسيوم يف 
 :א

إن عملية نقل وختزين و التخلص من املخلصات الكيميائية اخلطرة واليت تتضمن الفنل الثنائي متعدد  
الكلور ، سداسي كلور البرتين ومعظم املواد العضوية احملتوية على ذرات كلور ختضع لقانون مراقبة           

 . (TSCA)املواد السامة  
هذه املخلفات الكيميائية تنتج كمنتجات ثانوية يف العديد من الصناعات البتروكيميائية املنتشرة  إن 

 . يف اململكة العربية السعودية أو تستخدم كمذيب يف العديد من الصناعات احمللية     
 

.  العامل إن املواد األروماتية احملتوية على عدة ذرات كلور تعترب مشكلة بيئية كربى يف العديد من دول  
فبعض هذه املواد يسبب السرطان للحيوانات وممكن أن تسبب تشوهات خلقية عند األطفال حديثي        

وبالتايل فإن استمرار التخلص من هذه املواد بالطرق املتبعة حالياً يشكل ضرراً كبرياً على  .  الوالدة
 .  البيئة وخطراً على صحة اإلنسان

خاصة وعلى درجات حرارة عالية جداً الوسيلة القانونية  يعترب حرق هذه املواد بواسطة أفران 
 . الوحيدة للتخلص من هذه املواد

 ولكن اكتشف حديثاً أن عملية احلرق قد ينتج عنها مواد شديدة السمومية باإلضافة إىل اعتراض      
لذلك أصبح .  السكان املقيمني بالقرب من هذه األفران على وجودها ملا تسببه من أخطار حمتملة 

 .إجياد طرق أخرى للتخلص من هذه املواد اخلطرة ضرورياً جداً
 
إجياد سوائل أيونية قادرة على إذابة سوبر أوكسيد البوتاسيوم ولكنها ال تتفاعل كيميائياً مع        -١

 .أيونات السوبر أوكسايد الناجتة عن ذوبانه يف تلك السوائل 
 
لور باستخدام سوبر أوكسيد البوتاسيوم يف      حتطـيم املـواد اهليدروكاربونية احملتوية على ذارات ك        -٢

 .السوائل األيونية وحتويلها إىل مواد غري ضارة باإلنسان والبيئة

١/٤٢٦ 
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٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

 سعيد حممد درويش . د.     أ
 جمدي مصطفى الريس  .     د

 

تـأثري املعاجلـة احلرارية على      
خصــائص الكلــل واملــتانه 

 للصلب

وبالرغم من ذلك  .    تتأثر خصائص الكلل للصلب بدقة تبعاً للبناء البلوري   :א
فإنه يوجد حالياً عدد حمدود من الطرق اليت حتسن من خصائص الكلل بالطرق امليتالرجيه كاملعاجلة 

أغلب األحباث اليت متت يف هذا اال كان القاسم املشترك فيها هو التركيز على إجراء    .  احلرارية
وكانت   .   سطحي فقط باستخدام إما تقسية مث تطبيع ، كربنه ، نيترو كربنه أو معاجلة بالليزر تصليد

النتيجة هي حتسن نسيب خلصائص الكلل باملقارنة للصلب الغري معاجل حرارياً ولكن كان ذلك 
، باإلضافة لذلك ، فإن العيوب الناجتة من التصنيع مثل املدخالت   .  مصحوباً بفقدان يف املتانة  

الفجوات الدقيقة وتركيز اإلجهادات تتواجد داخل املعدن على كامل املقطع واليت عندها يكون كالً     
من التصليد السطحي أو تغيري التصميم غري قادر على منع التأثري السليب هلذه العيوب على خصائص      

 .وأخرياً فإن خشونة األسطح هلا تأثري سليب واضح على اخنفاض عمر الكلل .  الكلل
) التصليد والتطبيع األوستينييت  (هـذا البحث يهدف إىل دراسة تأثري املعاجلة احلرارية على كامل املقطع             

على خصائص الكلل واملتانة لصلب متوسط الكربون ، حيث أن هاتني املعاجلتني مل تؤخذا يف االعتبار                
لى عمر الكلل للعينات    إضافة لذلك دراسة تأثري درجة خشونة السطح ع       .  من قبل يف األحباث السابقة    

وأخرياً فإنه سيتم الربط بني عمر الكلل وتفاصيل سطح الكسر عن طريق حتليل             .  املعاجلـة حـرارياً   
 .االيارات

٢/٤٢٦ 
 
 

٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

 إيهاب الدنف. د
 حممود سليمان . د.أ
 جمدي الريس. د

تصـميم وتصـنيع قالب ذو      
جمـريني متساويني ومتقاطعني    

  أوليةوإجراء جتارب معملية

٣/٤٢٦ 
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إن تصنيع مواد ذات حجم حبيبيب صغري جداً ، أظهر نتائج مبشرة يف     :א
يف الفترة املاضية أجريت أحباث كثرية لترسيخ األسس املطلوبة لوضع  .  حتسني اخلواص امليكانيكية 

ني متساويني و وإحدى هذه الطرق هي البثق يف قالب ذو جمري.  طرق تصنيع جديدة هلذه املواد
يهدف املشروع احلايل إىل تصميم وتصنيع هذا القالب وسوف ترسخ هذه الطريقة من    .  متقاطعني

 .خالل جتارب أولية على مادة األلومنيوم ذو النقاوة التجارية  
وضع الضوابط للحصول على مواد ذات حجم حبييب صغري جداً عن طريق البثق يف قالب ذو          -١

 .اطعنيجمريني متساويني و متق
 .تصميم وتصنيع قالب ذو جمريني متساويني ومتقاطعني    -٢
 .إجراء جتارب أولية على األلومنيوم ذو النقاوة التجارية -٣
 .تقييم التحسن يف اخلواص امليكانيكية وتطور البيئة اهرية املصاحبة للتشكيل ذه الطريقة-٤
 
 

 

ط القيمة  منـوذج رقمي متوس    حممد بن صاحل النمي. د سنة  ٤١,٢٠٠
للمحاكـاة السريعة ألنظمة    
التـبديل العاملـة يف ظرف      

 اإلشارة غري املتصلة 
  جيب أن يبدأ تصميم أي نظام تطبيقي بإجراء اختبارات للتصاميم املقترحة :א

تعرض للتلف  وذلك عن طريق احملاكاة احلاسوبية من أجل التوفري يف الوقت والقطع الكهربائية اليت قد ت    
ويعترب النموذج الرياضي املستخدم يف احملاكاة األساس الذي تعتمد           .  إذا كان التصميم غري مناسب  

 .عليه عملية احملاكاة ، وكلما كان دقيقاً وسريعاً كلما كانت النتائج أفضل
بديل  اهلدف من البحث هو اشتقاق منوذج رياضي جديد ميكن استخدامه للمحاكاة الرقمية ألنظمة الت    

 وسيتم   (discontinuous-conduction mode)اليت تعمل يف ظرف اإلشارة غري املتصلة 
 .مقارنة النموذج بالنماذج األكثر تقليدية املوجودة يف األدبيات املنشورة   

٤/٤٢٦ 
 
 

٣سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

أثر إضافة ألياف البويل أليفني      صاحل حامد السيد. د.أ
مـع اخللطـة اخلرسانية على      

 دسية للخرسانةاخلواص اهلن

٥/٤٢٦ 
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إنتشر يف الفترة األخرية تسويق مادة البويل أُفلني يف األسواق احمللية باعتبار       :א
 حسب النشرات  –أا مادة تقدم حالً جذرياً ملشاكل اخلرسانة املزمنة حيث أن إضافتها للخرسانة 

ها اهلندسية مبا يف ذلك مقاومتها للتشرخ ،       حيسن خواص–املقدمة من موزعيها يف األسواق السعودية     
كلل االنثناء ، املتانة ، صالبة اللدونة وقوة مقاومة الصدمات وبدون اعتبار للظروف املناخية    

 . والتشغيلية اليت متت فيه إعداد تلك النشرات عن املادة  
تها للخرسانة إذا ما   وال توجد حالياً مصادر أخرى ملعرفة األثر الفعلي ألداء تلك املادة عند إضاف

  .تعرضت اخلرسانة لظروف مناخية قاسية مثل الظروف املناخية للمملكة العربية السعودية
 

إن استخدام مادة البويل أُفلني لتحسني اخلواص للخرسانة ومن مث إلطالة العمر التشغيلي للبىن    
 يكون مبنياً على قرار   األساسية بناءاً على معلومات مصدرها مصنعي أو موزعي تلك املادة قد ال

 . سليم ، بل رمبا يكون فيه هدر لألموال بدون جدوى فعلية
 ونتائج هذه الدراسة ستكون مصدراً ذا أمهية بالغة عن األداء الفعلي للخرسانة احملتوية على مادة   

 .البويل أُفلني حتت الظروف املناخية القاسية يف الرياض  

 

 ٣سنة و ٣٨٤٠٠
 شهور

تألـيف كتاب باللغة العربية      سلمان السلمانعبد اهللا بن . د
أسـس نظم حتديد    (بعـنوان   

املواقـع العاملـية باستخدام     
 )األقمار الصناعية
تعترب نظم حتديد املواقع العاملية باستخدام األقمار الصناعية أحد أهم        :א

على األرض أو يف اجلو أو البحر خالل التطورات احلديثة يف جمال التحديد الدقيق للمواقع سواء     
العقدين املاضيني ، ومت نشر العديد من األحباث والدراسات والكتب املتعلقة ذه النظم  إال أنه مل   

 .يواكب هذا التطور تأليف مرجع باللغة العربية حيتوي ما توصل إليه العلم يف هذا اال املتجدد    
 :يهدف البحث إىل 

ت نظم حتديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية يف كتاب باللغة العربية يكون            مجع أساسيات وتطبيقا  
أحد املراجع العلمية لطالب اهلندسة واملساحة واملهتمني بتطبيقات نظم حتديد املواقع العاملية باستخدام             

 .األقمار الصناعية

٦/٤٢٦ 
 
 

 عتيق أمحد خان. د سنة ٤٨,٢٠٠
 شجاع أمحد عباسي. د.أ
 د اهللا الشبيليصاحل بن عب. د.أ

بــناء مكــونات الكتــرونية 
لربجميات حساب االحصائيات   

 ذات الدرجة العالية

٧/٤٢٦ 
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يتلخص هذا البحث يف حماولة استخدام دوائر معاجلة إلكترونية حلساب        :א
      خوارزميات اإلحصائيات ذات الدرجة العالية املستخدمة يف تركيب وحتليل اإلشارات باستخدام          

FPGASو   Xilinxسيتم بناء وتطوير .   القابلة للتشكيلFPGA قابل للتشغيل ملعاجل خاص  
 .حبساب اإلحصائيات ذات الدرجة العالية إلشارات خمتلفة  

 

٤٤,٠٠٠ 
 

٦سنة و
 شهور

الربوت الذكي لتوجيه حركة     وحيد غريب علي عبد العال. د
 املعوقني بصرياً
ترب اإلعاقة البصرية من أنواع اإلعاقات اهلامة اليت تؤثر سلباً على نشاط    تع  :א

الفرد وتفاعله يف اتمع وقد لوحظ يف أحدث تقرير ملنظمة الصحة العاملية على شبكة اإلنترنت أن  
.   مليون كل عام٧مليون نسمة ويزداد مبعدل ٢٣٠عدد املعوقني بصرياً على مستوى العامل ازداد إىل  

وانطالقاً من سعي .  نسمة ١٧٠٠٠ املستوى الوطين داخل اململكة وصل العدد إىل أكثر من    وعلى
اململكة املتزايد بذوي االحتياجات اخلاصة ورعايتهم وإعادة تأهيلهم حىت يكونوا نافعني ألنفسهم     

سري    وجمتمعهم يهدف هذا املشروع البحثي إىل تصميم روبوت يقوم مبساعدة املعوقني بصرياً أثناء ال        
وتوجيههم إىل املكان املراد الذهاب إليه بطريقة ذاتية ودون احتياج إىل مساعدة بشرية وميكن ) املشي(

 .استخدامه داخل املستشفيات والفنادق ومؤسسات العمل اليت تسمح بتوظيف املعوقني ا   
ة لتصنيع احمللي لروبوت بتكاليف أقل من مثيلتها املستوردة من اخلارج يف توجيه حرك  -١

املعوقني بصرياً داخل املنشآت مثل املستشفيات والفنادق واملؤسسات والشركات حبيث تكون     
 .حركة املعوق أكثر أمناً وال حتتاج ملساعدة بشرية

توطني التكنولوجيا من خالل التعرف على التقنيات املستخدمة يف تصنيع أنظمة التحكم  -٢
  Embedded control Systems using Microcontrollers“املدجمة 

 ”Fuzzy Logic“دمج تقنيات الربجميات الذكية املستخدمة يف أنظمة التحكم مثل   -٣

٨/٤٢٦ 
 
 

 مسعد عبده فوده. د أشهر٨ ٤٤,٠٠٠
 بسام أمحد البسام. د

طـريقة حتكم إلحداث نقاط     
سـاكنة يف أمـاكن معينة من       

 منشأ يهتز 

٩/٤٢٦ 
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   :א
ومن املعلوم أن هذه اإلهتزازات هلا تأثريات .  أ ما فإا جتعله يهتزإذا أثرت قوى خارجية على منش 

يف بعض من هذه املنشآت يتطلب منع .  على كفاءة املنشأ كما أا تسبب إجهادات إضافية
ومن .  االهتزازات عند موضع أو جزء معني و ذلك ألن االهتزازات عند املوضع املذكور غري مرغوبة 

ات عند هذا املوضع حتدث تأثريات جانبية على أجهزة القياس أو الدوائر  أمثلة ذلك أن االهتزاز
 .الكهربائية املثبتة عند هذا املوضع 

اهلدف من هذا املشرع هو منع االهتزازات القسرية يف أماكن يتم حتديدها يف منشأ باستخدام         
تارة من منشأ استحداث طريقة حتكم المتصاص االهتزازات القسرية عند نقاط خم   -التحكم العقدي   

 .حصر االهتزازات يف جزء من املنشأ دون األجزاء األخرى أو جعل املنشأ يف حالة سكون كلياً -مهتز

 

٤٩,٥٠٠ 
 

 سامي بن علي الصانع. د أشهر٩
 حممد فؤاد زيدان. د

ختفيض احلمل احلراري خالل    
جـدران املباين باستخدام قيم     
مثلـى لدرجات حرارة اهلواء     

 الداخلية
  :א

 قد ازداد استخدام العوازل احلرارية يف املباين يف السنوات األخرية وأصبح الناس أكثر وعياً يف ترشيد   
ولكن ال يزال هنالك عدداً من الوسائل الرئيسية حلفظ الطاقة يف املباين مل تعطى .  استهالك الطاقة

 قيم مثلى لدرجات احلرارة الداخلية يف املبىن ضمن      وأحد هذه الوسائل هو استخدام   .  اهتماماً كافياً 
 . نطاق الراحة احلرارية وتعطي التوفري األعلى للطاقة الكهربائية  

 ويهدف مقترح البحث احلايل إىل تقليل أمحال التكييف يف املباين من خالل الضبط األمثل ملنظم  
 .درجات احلرارة

 املباين املكيفة الذي يقع ضمن نطاق الراحة   إجياد الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة يف  -١
احلرارية ويعطي التوفري األعلى للطاقة الكهربائية خالل السنة باستخدام الظروف املناخية ملنطقة 

 . الرياض
مقارنة األمحال السنوية واليت حتسب حتت الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة ، واليت        -٢

السنوية اليت حتسب لدرجة حرارة ثابتة على مدار      ختتلف من شهر إىل شهر ، مع األمحال   
 .السنة ولعدة قيم خمتلفة  

١٠/٤٢٦ 
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٤٠,٠٠٠ 
 

دراسة معملية وحتليلية للتنبؤ     يوسف بن عبد اهللا السلوم. د سنة
مبقاومـة الضـغط للخرسانة     
ــواد   ــرقائق امل ــة ب املدعم

 البوليمرية املركبة
مبقاومة األعمدة اخلرسانية املسلحة بعد تدعيمها    هناك حاجة شديدة للتنبؤ  :א

برقائق املواد املركبة يف معادالت التصميم لتلك األعمدة ، وميكن إجناز ذلك من خالل التنبؤ مبقاومة  
هناك  .  الضغط للخرسانة العادية بعد تدعيمها برقائق املواد املركبة واعتبار ذلك يف تلك املعادالت 

 أمنوذج رياضي شامل للتنبؤ مبقاومة الضغط للخرسانة املدعمة أو املقواة   حاجة ملحة لبحث عن أفضل
 .برقائق املواد املركبة يف أجل استخدامه يف معادالت التصميم لألعمدة اخلرسانية املسلحة  

 يهدف البحث إىل اقتراح أو تطوير أمنوذج رياضي للتنبؤ مبقاومة الضغط للخرسانة املدعمة برقائق   
 . مبنياً على النتائج املعملية املتوفرة يف األدبيات والنتائج املعملية هلذه الدراسة املواد املركبة

 
 

١١/٤٢٦ 
 
 

 
 



                                                                       

 ٤٦

 
א  −٤ א  א

 
/١٤٢٥ يـبلغ عدد مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اجلامعي             

ستة )  الل نفس العام املذكور   خ( ، انتهى منها    وثالثون مشروعاً هــ ، مائة و      ١٤٢٦
 : و  فيما يلي توزيع املشاريع املسجلة يف املركز تبعا لسنة التسجيل٠ مشروعاًوثالثون

 
 الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        

  ٢   هـ١٤١٨مشاريع حبوث مسجلة من عام  -١
  ٤   هـ١٤١٩مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٢
 ٤   هـ١٤٢٠سجلة من عام مشاريع حبوث م -٣
 ٤   هـ١٤٢١مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٤
 ١٢   هـ١٤٢٢مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٥
 ١٨   هـ١٤٢٣مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٦
 ٢٧   هـ١٤٢٤مشاريع حبوث مسجلة من عام  -٧
 مشاريع حبوث جديدة مت إقرارها خالل العامني -٨

 ٥٩                          هـ٦١٤٢-٥١٤٢       
   ١٣٠                         اموع   

   
 . ويوضح اجلدول التايل بعض املعلومات عن هذه املشاريع البحثية 

 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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  يف مركز البحوثاريةمشاريع البحوث اجل
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  سنوات٣ ١١,٦٠٠
ر شهو٦و

منصـر عبد احلميد    . د.ا
 حريقة

تطوير برامـج حاسوبية وتأليف    
 .كتاب عن مناذج التخزين

إن الغـرض من هذا املشروع هو تقدمي نظام متطور يستخدم احلاسب             :א
حلل مشاكل التحكم يف    ) أي يب إس  (كمسـاعد يف اختـاذ القرار يسمى حالّل مشاكل التخزين           

صمم هذا احلالّل ليكون تباديل التفاعل سهـل ومتآلف مع املستخدم، ويشتمل           وقد  . املخـزون 
على نظام يساعد على اختاذ القرار يغطي معظم النماذج الرياضـية اليت درست يف مقرر التخزين،               

وهذا النظام سوف يعفي الطلبة من احلسابات الشاقة يف         ). على الشاشة (يعمـل باستخدام القائمة   
ويقدم . ين ويساعدهم على اكتشاف قدرات وحدود مناذج التخزين املختلفة        حــل مناذج التخز   

وأيضاً فإن هذا   . هذا النظام فرصة ساحنة للمشرفني لتدريس مناذج التخزين املختلفة بكفاءة أفضل          
الـنظام سـوف يساعد املشتغلني يف هذا اال على اختاذ القرارات املناسبة عند مواجهة مشاكل                

ىل أنـه سيعمل ككتيب تعليمـات الستخدام الربامج احلاسوبية املختلفة،          إضـافة إ  . التخـزين 
) أي يب إس  (يف نظام   ) املوجودة( التخزين املرمزة     سيقـدم الكتاب املرافق وصفاً تفصيلياً لنماذج       

ويوصي باستخدام هذا الكتاب كمرجع     . والـيت يظهر بعضها ألول مرة على هيئة كتاب دراسي         
 املخزون أو مرجعاً أساسياً للمقررات املتقدمة يف مرحلة البكالوريوس و           مرافق لكتاب التحكم يف   
 .املاجستري يف مناذج التخزين

٣/٤١٨ 

١٧,٩٠٠ 
 

  سنوات٤
 شهور٣و

 يوسف صاحل الصغري. د
 نايف حممـد قاسم. م

تأليف كتاب باللغة العربية حول     
الدينامـيكا احلـرارية للهندسة     

 .الكيميائية

٤/٤١٨ 
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 هذا الكتاب املقترح سيخدم مقررات الديناميكا احلراريـة يف اهلندسة          :א
إن اهلدف الرئيس هلـذا العمل هو تقدمي       . هكم٣٠٨هكم و ٣٠٧هكم و ٣٠٤الكيميائـية مـثل     

الدينامـيكا احلرارية بصورة مناسبة حبيث تساهم يف حل املشاكل املهمة للصناعة وتوفري مقدمة يف    
ـ        إن املكونات األساسية   . رارية من وجهة نظر املهندس الكيميائي     الـتعامل مـع الدينامـيكا احل

للدينامـيكا احلرارية سواًء يف اجلانب النظري أو التطبيقي والضرورية للمهندس الكيميائي سوف             
إن التطبـيقات اليت ستتم دراستها من خالل املسائل احمللولة أو املطروحة            . تكـون مشـمـولة   

ة الديناميكا احلرارية بالنسبة للمهندس الكيميائي بل وأيضاً لفهم      ليسـت فقط لتوضيح أمهية وفائد    
 .أفضل للمبادىء األساسية هلذه التطبيقات

 

 

١٩,٠٠٠ 
 

 سنوات ٣
 شهور٦و

 يوسف صاحل الصغري. د
 وحيد عطية املصري. د 

تأليف كتاب باللغة العربية حول     
 .هندسة التفاعالت الكيميائـية

ا البحث عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع هندسة            هـذ  :א
الـتفاعالت واملفـاعالت الكيميائية ، والذي خيدم جمموعة من املقررات يف مراحل البكالوريوس              

هكم هندسة  ٤٢٦ هكم هندسة املفاعالت الكيميائية ،       ٤٠٤:واملاجسـتري والدكـتوراه وهـي       
هكم هندسـة  ٥٠٣سة مفاعالت كيميائية متقدمة ،       هكم هند  ٥٠٢املفـاعالت غري املتجانسة،     

) . ٢(هكم هندسة تفاعالت كيميائية متقدمة    ٦٠٢احلفـــز فــي املفاعالت الكيميائية  و         
التفاعالت املتجانسة وغري املتجانسة ،     : وسـوف حيـتوي الكـتاب على األقسام الرئيسية التالية         

وتصميمها، العوامل احلفّازة وأمثلة صناعية     املفـاعالت املثالـية وتصميمها، املفاعالت غري مثالية         
 .تطبيقية ، باإلضافة إىل الكثري من الصور والرسوم التوضيحية و املالحق

١/٤١٩ 
 

٥٠,٠٠٠ 
 

  سنوات٣
 

عـبد امللـك عبد اهللا      . د
 احلسيين

 

فصل أيونات الزنك من أيونات 
النحاس باستعمال األغشية 

السائلة احملتواة يف الشعريات 
 .اوفة 

٤/٤١٩ 
ويل سابكمت



                                                                       

 ٤٩

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

 البحث املقترح حيتوي على مسح أديب ملوضـوع األغشية السائلة وخطة           :א
حبثية متكاملة اهلدف منها تقييم فعالية األغشية السائلة احملتواة يف الشعريات اوفة يف فصل أيونات               

يف . نظرياخلطة املقترحة للبحث تتكون مـن جزء عملي وجزء        . الـزنك مـن أيونات النحاس     
اجلـزء العملي سيتم جتميـع نتائج عن إنتاجية األغشية ومدى مقدرا على الفصل ليتسىن بذلك               

أما يف اجلزء النظري فسيتم تطوير واختبار منوذج رياضي حياكي عملية انتقال            . تقيـيم فعاليـتها     
 .املادة يف هذه األغشية ليسهل عملية التصميم

 

١٩,٥٠٠ 
 

 سنوات ٣
 شهور ٣و

مناذج للمحركات املترددة لربامج     خالد إبراهيم الدويش.د.ا
 .حماكاة الدوائر الكهربائية

 تستخدم برامج حماكاة الدوائر الكهربائية بشكل واسـع لدراسة أداء          :א
 ولعدم احتواء تلك الربامج على مناذج للمحركات الكهربائية فإنه تقصر عن          . الدوائر اإللكترونية 

ويهدف هذا البحث إىل إعداد مناذج للمحركات . احملاكـاة الـتامة لدوائـر إلكترونيات القدرة       
احملرك احلثي ثالثي الطور وأحـادي الطور واحملرك املتزامن وحمرك املمانعة املغناطيسية           : املتـرددة 

أداءاً شبيهاً  ويفترض يف تلك النماذج أن تعطي       . الستخدامها مع برامج حماكاة الدوائر الكهربائية       
يف هذا البحث سوف توضع مناذج فعالة للمحركات اليت يتم تكوينها من            . بأداء احملركات احلقيقية  

املعـادالت التفاضـلية الـيت حتكـم احلالة العابرة لتلك احملركات مع إمكانية أخذ حالة التشبع                 
لقابلة لالستخدام مع   ويستخلص من النماذج النظرية الدوائر املكافئة ا      . املغناطيسـي للمحــاث   

وعلى سبيل املثال سوف يستخدم برنامج      .كـثٍري مـن حـزم حتلـيل الدوائـــر الكهربائية          
PSPICE            كما سيعرض البحث حماكاة    . يف هـذا الـبحث إلجراء حماكاة أداء تلك احملركات

احملـركات عند ظروف تشغيلية خمتلفة مثل تغذيته من مصـدر أحادي وكـذا مـن مصدر غري         
 .ومن عاكس ثالثي الطورمتوازن 

 
 
 

٧/٤١٩ 
 

٢٣،٨٦٧ 
 

 سنة 
 شهر١١و
 

 الم  الشقريسعبد ال. د
 إمساعيل  دمييـــر. د

فاعـلية التحكم بامتداد الشقوق    
 .يف الكمرات العميقة

 

١٥/٤١٩ 
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 اهلدف الرئيسي من هذا املشروع هو حتسني مقاومة ومرونة الكمرات           :א
لذلك . شقوق القص املائلة على أا أحد أسباب ايار تلك الكمرات           تعترب  . اخلرسـانية العميقة    

عدة وسائل للتحكم بامتداد تلك الشقوق سوف تبحث بواسطة استخدام أنواع عديدة من مواد              
 . التدعيم واحلشو من أجل تأخري نشأة هذه التشـققات واحلد من انتشارها

 
د منوذج حتليلي مبين على أساس نظرية املرونة        فاعلية تلك الطريقة سوف تدرس نظرياً وذلك بإعدا       

وميكانـيكا التشـقق وكذلك عملياً بإجراء اختبار االنثناء لعدة كمرات عميقة بسيطة االرتكاز              
نتائج االختبارات سوف تستخدم للتأكد من صحة       . مشـتملة علـى وسـائل التدعيم املختلفة         

 .النموذج املقترح 

 

 مراين مصلح علي الش٠د سنوات٣ ٢٠,٠٠٠

 

تأثري صالبة املنشآت على 
 االنتفاخ املتوقع للتربة االنتفاخية

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

حاسويب خاص بدراسة التأثري املتبادل بني املنشأة والتربة، ومن مث تقييم تأثري صالبة املنشأة              بربنامج  
 .على مقدار انتفاخ تربة األساس

 سـوف تسهم نتائج هذه الدراسة يف فهم سلوك التربة االنتفاخية، كما أن الربنامج الذي سيتم                
يني بتصميم املنشآت املؤسسة على     تطويـره خالل هذا البحث سيكون مفيد جدا للمهندسني املعن         

 .تربة انتفاخية

٥/٤٢٠ 

 سنوات٣ ٢٠,٠٠٠
شهور٦و 

 خالد عبد الرمحن الصقري. د
 وحيد عطية املصري. د

دراسـة معملية هليدروديناميكية    
األنظمة الالنيوتونية ثالثية الطور    
 .يف مفاعالت الفقاعات الدوارة

٧/٤٢٠ 
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راسة معملية هليدروديناميكية نظام ثالثي الطور يف  يتناول هذا املشروع د:א
سوف يتم متثيل الطور السائل باستخدام      . مفـاعالت الفقاعات الدوارة ذات السطوح املفتوحة        

 .حماليل كاريو كسيالت السليلوزالالنيوتونية
 حياكي خليط من الطور السائل والطور     .  الطور الصلب سوف يتم متثيله باستخدام ألياف الورق       

اهلدف من هذه   . الصـلب مـنظومة من الكائنات احلية اخليطية املشتهرة يف الصناعات التخمريية           
الدراسـة هـو تطوير عالقات هندسية لألنظمة الالنيوتونية ثالثية الطور يف مفاعالت الفقاعات              

 .العمودية الدوارة 
 
 

 

٢٠,٠٠٠ 
 

 

 سنتان 
 شهور٦و

 

 عبد العزيز سامل الرويس. د.ا
 
 

 

نتشــار املــوجات  تــأثري ا
 Kaالكهرومغناطيسية يف نطاق    

ومـا فوقها على السواتل املتنقلة      
لتطبيقات االتصاالت الشخصية   
املتـنقلة الربية يف اململكة العربية      

 السعودية

 يقوم هذا البحث بدراسة تأثري األمطار و العوامل اجلوية األخرى على            :א
 و ما فوقه يف املناطق اجلافة للملكة العربية السعودية، و ذلك يف  Kaوجات عند نطاقانتشـار امل 

ويقوم البحث  . التطبـيقات احلديثة خلدمات السواتل املتنقلة من أجل االتصاالت الشخصية الربية          
ك بتقديـر أداء هذه النظم بداللة القدرة املستقبلة، و اهلامش يف الوصلة الصاعدة و اهلابطة، و ذل                

 .بالنسبة ملوثوقية معينة للنظام

١٣/٤٢٠ 
 انتهي البحث

 

تثبيت التربة االنتفاخية باستخدام     عبد العزيز سعود العرتي. د سنتان ٢٩،٧٤١
 .املخلفات الصناعية

٢٧/٤٢٠ 
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 تشكل التربة االنتفاخية إىل حد كبري تكوينات مناطق عديدة يف اململكة            :א
نواع من ظروف التحميل والبيئة ذات مؤثر عايل على         العـربية السعودية واليت بدورها تتعرض أل      

 . تصرفاا
 

والدراسـة احلالية دف إىل تقدمي تقييم معملي لتحسني أحد أنواع تلك التربة باستخدام إحدى               
 .مواد املخلفات الصناعية املتاحة مثل اجلري املميئ ، خبث األفران أو الرماد املتطاير 

كنيكية لتحديد خصائص الدمك واالنتفاخ لعينات التربة املختارة         وسوف تتم االختبارات اجليوت   
من إحدى مناطق اململكة يف حالتها الطبيعية وحالتها بعد خلطها باملادة املختارة كمخلف صناعي              

كما أن دراسة تأثري تلك اإلضافات على حدود أثر برج ومستوى القوام للتربة مقترح أيضاً يف                 .
 .الدراسة 

 

 سنة ١٣,٢٠٠
شهور٦و 

الـتحكم الذكـي يف نظم تعليق        صالح جاد حممد فودة. د
 . املركبات

 :א
 نظـم التحكم الذكية مل تطبق بعد بصورة متكاملة يف التحكم بنظم تعليق املركبات واملقترح يف                

واملنطق هذا املشروع هو تصميم نظام حتكم ذكى متكامل يستخدم الشبكات احلاسوبية العصبية             
الـزغيب وقابـل للتنفيذ باستخدام املعاجلات الصغرى وسيقارن أداء التصميمني احلاسويب العصيب             
والـزغيب مع أداء التصميمات املستخدمة حاليا مث سيصمم متحكم ذكى جيمع بني آلة االستنباط               

تائج على  الـزغبية وقواعد استنباط مدركة باستخدام الشبكات احلاسوبية العصبية هذا وستمثل الن           
 .برامج احلاسوب الشخصي

 
 
 
 
 
 
 

٢/٤٢١ 
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 سنة ١٨,٠٠٠
 شهور٦و

 خالد إبراهيم احلميزى. د 
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا

دراسـة نظـرية لتفاعالت احلفز      
 .الذايت ذات الطفرة

 إن فهـم عملـيات تكوين اخلاليا السرطانية من اخلاليا الصحيحة و             :א
كما أن إنتاج بعض الطفرات ذات خصائص و        . ثـرها مهـم جـداً يف حماربة هذه الطفرات         تكا

هلذا الغرض ،   . مواصـفات أفضل من املادة األصلية يعد أمراً مرغوباً فيه خاصة يف جمال األطعمة             
. سوف يتم تصميم وحتليل أمنوذج للتفاعالت ذاتية احلفز ذات الطفرة يف مفاعل خملوط و مستمر              

وهو ما يشبه يف    ( هذا األمنوذج أن الطفرة هلا القدرة على منافسة احملفز الذايت األصلي             سيفترض يف 
و سيتم من خالل هذا األمنوذج      ). كـثري من األحيان تكون اخلاليا السرطانية من اخلاليا السليمة         

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

١٤/٤٢١ 
 انتهي البحث

 سنة  ٤٠,٠٠٠
 شهور٦و

 فهد صاحل  املبدل. د
 فرج عبد السالم . د

التحلـيل الديناميكـي احلراري     
وحتلـيل العملـيات املبين على      
ــية   ــية لعمل ــيم األساس املفاه
بتـروكيميائية مبسـاعدة برامج     

 .احلاسب اآليل

  :א
إذ يتم إنشاء   . ظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً واضحاً      بـريادة شـركة سابك، أ     

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

 .ذه املنشآت ال نزاع فيها حتليل العمليات هل
احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب إجتاهاً دقيقاً حنو فهم               

سوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل عمليات مبين على املفاهيم           . أفضل هلذه العمليات  
 .األساسية و مبساعدة برامج احلاسب اآليل إلجناز هذه اهلدف 

٣١/٤٢١ 
 متويل سابك
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 سنة ١٥,٦٠٠
 شهور٦و

كـتابة كـتاب باللغة اإلجنليزية       صالح الدين بنداق. د
املعــــادالت : " عــــنوانه
 ".دليل عملي:والقياسات

 املهندسني و طالب اهلندسة حيتاجون إىل مرجع علمي يف شكل كتاب            :א
 .ميدهم مبا حيتجون إليه من معادالت و قياسات بشكل سهل و مبسط

سيحتوي هذا الكتاب على تفاصيل عملية تستخدم       .  اهلدف من هذا الكتاب هو تلبية هذه احلاجة       
الناس ممكن أن يستخدموا هذا الكتاب عندما ينسوا معادلة أو          . بشـكل مستمر يف احلياة العملية     

يكونوا حباجة إىل قياس معني و ليس عندهم مرجع علمي مفصل أو ليس عندهم وقت للبحث يف                 
 .ذا املرجع مثل ه

٤٩/٤٢١ 
 

١٦,٠٠٠ 
 

مسـح و منذجـة وجدولة إدارة        أمحد شوقي بوالت. د.ا سنوات٤
 .األساطيل البحرية

فمثالً منذ عام   .  اململكة العربية السعودية استثمرت كثرياً يف بواخر النقل        :א
 باخرة نقل بكلفة    ١٢ري بشراء   م حـىت اآلن قامت سابك و الشركة الوطنية للنقل البح          ١٩٩٠

عندما تكلف كل باخرة نقل آالف الدوالرات يومياً،        .  مليون دوالر لكل باخرة    ٥٠٠تقـدر ب    
. حتديد طرق و برامج النقل املثلى ميكن أن يوفر على الشركة اليت متلك الباخرة الكثري من األموال                

وبرامج النقل املثلى بالنسبة    حـىت اآلن ، القلـيل من األحباث فقط تعاطت موضوع حتديد طرق              
للبواخـر إذا ما قورنت مبوضوع حتديد طرق و برامج النقل املثلى بالنسبة لعربات إذا ما قورنت                 

يف هذا البحث سيكون هناك     . مبوضـوع حتديد طرق وبرامج النقل املثلى بالنسبة لعربات النقل           
. نقل املثلى بالنسبة للبواخر   مـراجعة عامـة لألحباث اليت تعاطت موضوع حتديد طرق و برامج ال            

أخرياً . أيضـاً سـيكون هـناك تطوير وشرح لربامج وخطط عمل بواخر النقل و ناقالت النفط               
 .سيكون هناك جتارب حاسوبية لتقييم الربامج و اخلطط املقترحة إن شاء اهللا

 

٧/٤٢٢ 
 انتهي البحث

 

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

ايف فضائي  نظـام معلومات جغر   
ديناميكـي شامل لتحديد املواقع     

 .املرورية اخلطرة

١٠/٤٢٢ 
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 يهدف هذا البحث إىل تصميم وتنفيذ نظام معلومات متحرك وشامل           :א
سيتم ذلك باستخدام نظم حتديد     . لـتحديد املواقـع املرورية اخلطرة يف أجزاء من مدينة  الرياض           

حيث سيتم إنشاء   . ر األقمار االصطناعية ونظم املعلومات اجلغرافية       املواقع العاملية و باستخدام صو    
االقتصادية وكذا اهلندسية الالزمة    / قاعدة معلومات حتتوي على أهم العوامل األساسية االجتماعية         

ستفيد هذه القاعدة   . للتحليل املكاين من أجل استقصاء بعض األسباب الرئيسة للحوادث املرورية         
لومايت ميكن من إجراء التحليالت اإلحصائية مستقبالً من خالل رصد تاريخ تلك            يف بناء رصيد مع   
 .املواقع وحوادثها

 

تطويـر وتقيـيم مناذج رياضية       أمحد خبيت شرمي. د سنتان ٥٠,٠٠٠
 ألنظمة البناء اخلرسانية

 بإعداد   يهدف هذا البحث إىل تطوير بعض اإلرشادات الضرورية املتعلقة         :א
فمن املعلوم أنه عند شروع املهندس يف إجراء        . النماذج الرياضية ألنظمة و عناصر البناء اخلرسانية      

حتلـيل إنشائي ملبىن ما، فانه يف الواقع يقوم بتحليل منوذج رياضي قد تتفق أو ختتلف درجة متثيله                  
 .سبةومن هنا يصبح من الضروري اختيار النماذج املنا. لواقع املبىن الفعلي

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

 أفضل  و يف اية املطاف و بناء على التقييم سيتم اختيار         . تقيـيم األداء اإلنشـائي الـناتج عنها       
التقنيات اليت حتقق نتائج دقيقة بدرجة معقولة وحتافظ يف ذات الوقت على البساطة مما جيعلها قابلة                

 .للتطبيق يف املكاتب اهلندسية

١٤/٤٢٢ 

 سنة  ٤٥,٠٠٠
 شهور٦و

 عبد السالم الشقري . د
 إمساعيل عمر دميري. د

تدعــيم الكمــرات اخلرســانية 
 العميقة باستخدام صفائح معدنية

١٧/٤٢٢ 
يل سابكمتو
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 حبث شامل مقترح لدراسة ميكانيكية تدعيم الكمرات اخلرسانية العميقة   :א
سوف تستخدم صفائح معدنية مطلية بالزنك لتدعيم جوانب الكمرات         . ملقاومـة قـوى القص    

أن بالرغم من وجود بعض الدراسات يف هذا اال، إال          . ملقاومة االيار املتوقع نتيجة قوى القص     
تـوفري حتلـيل شامل و مقنع لدور و فاعلية تدعيم جوانب الكمرات ملقاومة قوى القص و ذلك                  

جمموعة من  . بدراسة طرق خمتلفة لتوزيع و تثبيت الصفائح املعدنية ال يزال مطلب قائم و ضروري             
الـتجارب سوف تعمل على الكمرات اخلرسانية العميقة اليت ستدعم بصفائح معدنية متصلة على              

منوذج نظري مبين على أساس التحليل      . يب الكمرات وذلك باستخدام وسائل تثبيت خمتلفة      جـان 
 .باستخدام األجزاء املتناهية يف الصغر سوف يستخدم كذلك ملقارنة النتائج

 

 عبد العزيز سعود العرتي. د سنة ٤٥٫٠٠٠
 حممد عوض حبر. د

االسـتفادة مـن نواتج الصناعة      
ني الـثانوية أو خملفاـا يف حتس      
 .خواص التربة ذات املشاكل

 تشكل التربة ذات املشاكل مثل التربة االنتفاخية واإليارية واللينة إىل           :א
حـد كبري تكوينات مناطق عديدة يف اململكة العربية السعودية و اليت بدورها تتعرض ألنواع من                

و الدراسة احلالية دف إىل تقدمي تقييم       .  على تصرفاا  ظـروف التحميل و البيئة ذات مؤثر عايل       
معملي لتحسني خواص هذه التربة باستخدام إحدى مواد املخلفات الصناعية املتاحة لسابك مثل             

و سوف تتم االختبارات اجليوتكنيكية لتحديد      . اجلـري املميـئ، خبث األفران أو الرماد املتطاير        
فاخ لعينات التربة املختارة من إحدى مناطق اململكة يف         خصـائص الـدمك و التضاغط أو االنت       

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

١٨/٤٢٢ 
متويل سابك

 علي سعيد الغامدي. د.ا سنة ٥٠,٠٠٠
د الرمحن  سـعد عب  . د.ا

 القاضي

حتديـد مسـارات نقـل املواد       
توثيق : املرحلة األوىل : اخلطـرة 

 .الوضع الراهن

٢٠/٤٢٢ 
متويل سابك
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 تنقل املواد و البضائع اخلطرة من املصانع إىل املستفيدين عرب الطرق مما             :א
 اليت حتمل هذه    جيعـل مستخدمي الطرق عرضة هلذه املواد يف حال وقوع حوادث مع الشاحنات            

نظراً .  يهـدف هذا البحث إىل تقييم وضع نقل هذه املواد و مساراا يف الوقت الراهن      .  املـواد 
 .حملدودية امليزانية و الوقت فإن هذا البحث يشكل مرحلة أوىل حتتاج إىل متديد يف املستقبل

 

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

أثـر اهلايدروديناميكا على أداء     
املهـد املميع املستخدمة يف تقنية      

 .التغليف
 

 سـيتم تصميم نظام عملي يعتمد على تكنولوجيا املهد املميع لتغليف            :א
اهلدف ). سابك(ألساسية  أنواع خمتلفة من األمسدة املصنعة بواسطة الشركة السعودية للصناعات ا         

الرئيس هلذا املشروع هو التحكم يف حترر األمسدة باستخدام أغشية بلومريية عرب دراسة مستفيضة              
إن التحكم يف حترر السماد يساعد يف رفع كفاءة         . ألثـر اهلايدرودينامـيكا على أداء املهد املميع       

ستتم دراسة أحوال . ة املستخدمةاألمسـدة و تقلـيل اآلثـار السالبة املترتبة على الكميات الكبري          
أيضاً سيتم تطوير مناذج مبسطة لعملية حترر       . التشـغيل املخـتلفة للمهد املميع يف عملية التغليف        

السماد الستخدامها يف حتسني أداء املهد املميعة املستخدمة يف عمليات تغليف األمسدة للتحكم يف              
 .عملية حترر األمسدة

٢٢/٤٢٢ 
متويل سابك

 سنة  ٤٧,٠٠٠
 شهور٦و

 هد صاحل املبدلف. د
 يوسف صاحل الصغري. د

تقلـيل استهالك الطاقة وحتسني     
املنـتج يف قسـم الفصل مبعامل       
اإليثـيلني بإدخـال طرق تربيد      

 .جديدة

٢٥/٤٢٢ 
متويل سابك
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 بريادة شركة سابك، أظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً          :א
 .روكيماويات جديدة كل سنةإذ يتم إنشاء معامل بت. واضحاً

 وتعترب مادة اإليثيلني من أهم املواد اليت تركز عليها سابك و قررت الشركة عمل توسعة ملعاملها                
احلالـية كمـا أقرت إنشاء و تشغيل معمل جديد لتغطية الطلب املتزايد على هذه املادة لتصبح                 

لبويل إيثيلني اليت تستخدم اإليثيلني     الشركة من الشركات اخلمس الكربى يف العامل يف إنتاج مادة ا          
 .مثل هذه املعامل يوجد فيها. كلقيم ملصانعها

  
سالسـل مـن عمليات الفصل، كما أا تنتج بعض املخلفات الصناعية و كذلك تعترب مستهلكاً        

ستتم حماولة حتسني هذه العمليات بإدخال طرق تربيد جديدة إلجناز عملية الفصل و             . كبرياً للطاقة 
 . تقييم هذه اإلضافات والتغيرياتمن مث

 احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب اجتاهاً دقيقاً حنو فهم               
سوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل عمليات مبين على املفاهيم           . أفضل هلذه العمليات  

 .إلجناز هذا اهلدفاألساسية و مبساعدة برامج احلاسب اآليل بعد التغيري 
 

 

 سنة  ٤٩,٥٠٠
 شهور٦و

عبد الرمحن حممد احلزميي . د
 

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

انة  يعتـرب الطالء البتيوميين من أحد االحتياطات الذي يستخدم يف مت           :א
السوائل ( تأثري و فعالية هذا النوع من املعاجلة        .  العناصـر اخلرسـانية املدفونة يف مدينة الرياض       

لقد صممت هذه الدراسة لتقييم     .  علـى املدى الطويل على اخلرسانة غري واضح       ) البتيومينـية   
 .ضالطالء البتيوميين املستخدم يف متانة العناصر اخلرسانية املدفونة يف مدينة الريا

٣٠/٤٢٢ 
انتهي البحث 

 سنتان ٣٠,٠٠٠
 شهور٦و

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

٣٤/٤٢٢ 
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 تستعمل أجهزة الضخ يف معظم الصناعات ملختلف األغراض بدءاً من           :א
تخدامات هلذه  وقد أدى هذا املدى الواسع من االس      .  الصناعات املنـزلية إىل الصناعات الفضائية    

اآلالت إىل حمدوديـة جمال عملها من حيث احليز املتاح مما أدى إىل سريان غري منتظم عند مدخل                  
دواراـا، و تعـرف عدم االنتظامية هذه بالتشوه عند املدخل و اليت قد تؤثر سلباً على أداء هذه           

اليت يؤثر ا التشوه عند     و يعتـرب هذا البحث مبثابة حماولة الستكشاف اآللية السريانية           .  اآلالت
املدخل على أداء املراوح الطاردة املركزية و للمقارنة بني تأثري خمتلف أنواع التشوه على األداء و                

 .ثبات اخلصائص يف املراوح الطاردة املركزية

 

١٨،٦٠٧ 
 

احملـدد الذكي ملوقع العطل على       حسام الدين طلعت. د.ا سنتان 
ىن خطوط نقل القوى الكهربية املب    

 .على املتحكم الدقيق

 إن تصـميم حمددات مـواقع األعطال خبـطوط نقل القوى الكهربية           :א
جيب أن يأخذ يف االعتبار تعقيدات املنظومة مثل مقاومة العطل و ازدواجية خطوط النقل و وجود                

دام النظم الذكـية لتتيح تصميم     أجهـزة تعـويض غــري فـعالة و ىف هذا اال ميكن استخ            
يقوم هذا البحث بدراسة   .  حمـددات أعطال ذات دقة عالية أخـذاً يف االعتبار تعقيدات املنظومة          

يتم اختبار التصميم بعمل حماكاة رقمية      .  تصـميم و تنفيذ حمدد أعطال مبين على املتحكم الدقيق         
يق و اختباره معملياً  على منوذج       علـى احلاسـوب مث بتنفـيذ اخلوارزم املقترح على متحكم دق           

 .ملنظومة

٣٨/٤٢٢ 
انتهى البحث 

٢٠،٠٠٠ 
 
 

تقيـيم دقـة الرصـد األحادي        عبد اهللا سلمان السلمان. د سنة
باسـتخدام أجهزة حتديد املواقع     

 .العاملي املالحية اليدوية

٣٩/٤٢٢ 
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 اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو تقومي الدقة املتوقعة ألجهزة حتديد            :א
ولكي يتم حتقيق هذا    .  اقـع العاملي املالحية اليدوية عن طريق استخدامها يف الرصد األحادي          املو

سوف . اهلدف، سيتم اختيار نقاط ضبط أرضية تستخدم كمرجع لدقة أجهزة الرصد املستخدمة           
يتم اختبار جهازين على هذه النقاط و تسجيل األرصاد امللتقطة من األقمار الصناعية آنياً و من مث                 
حتلـيلها إحصائياً بغرض تطوير منوذج إرشادي ملدى و حدود استخدام هذه التقنية يف التطبيقات               

 .اهلندسية املختلفة

 

٢٠,٠٠٠ 
 سنوات٣

دراســة اســتقرارية و حــركية  خالد إبراهيم احلميزي. د
والتـركيب الـتكويين ألغشية     

 .سوائل رقيقة مدعومة

ائل الرقيقة املسنودة يف العديد من التطبيقات مثل أغشية        تظهر أغشية السو   :א
التصوير الفوتوغرايف والطالءات و األغشية املستعملة يف علميات نقل احلرارة كالتبخري و التكثيف             

 . و كذلك عمليات استخالص الزيت و تكوين رغوات يف الطبقات املسامية
ستقرارية و حركية و التركيب التكويين ألغشية       يتركز البحث املقدم على دراسة قابلية االبتالل وا       

تعتمد استقرارية و حركية مثل هذه      .  موائـع رقـيقة مسـتندة على مادة صلبة حماطة مبائع آخر           
سوف تتم دراسة هذه الظاهرة من      .  األنظمـة على القوى و كميات احلركة املتواجدة يف النظام         
و سيتم حتليل   .   حركة املوائع العامة   خـالل بـناء منوذج رياضي غري خطي مبين على معادالت          

 .هـذا النظـام من خالل حل النموذج الرياضي عـددياً عند ظـروف و حمددات خمتلفة

١/٤٢٣ 

يوسف عبد اهللا السلوم . د سنة  ٣٠،٠٠٠ أداء الثين للعوارض اخلرسانية بعد     
إصـالحها مبواد ترميم اخلرسانة     

 .املتوفرة جتارياً

٩/٤٢٣ 
 انتهى
  البحث
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 هـناك حاجة كبرية ملعرفة مدى فعالية املواد املتوفرة يف األسواق احمللية             :א
سيتم يف هذا   .  املسـتخدمة يف إصالح املنشآت اخلرسانية و كيفية سلوكها يف العناصر اإلنشائية           

ميم البحث دراسة سلوك بعض املواد املستخدمة يف إصالح اخلرسانة املتوفرة يف األسواق احمللية لتر             
 . العناصر اإلنشائية

 عينة من العوارض اخلرسانية املسلحة اليت       ١٢ سيتم استخدام ستة أنواع من تلك املواد إلصالح         
باإلضـافة إىل عينتني سيـتم إصالحهما باستخدام      .  سـيتم صـبها كجزء من هذه الـدراسة       

عينات اخلرسانية  اخلرسـانة العاديـة وعينـتني سيتم صبهما كاملة باخلرسانة وستستخدم هذه ال            
 .  للمقارنة

نتائج هـذه االختبارات سـوف تعرفنا على      .  مجيع العينات سيتم اختبارها حتت تأثري قوى الثين       
 .كفاءة تلك املواد الستخدامها يف إصالح العناصر اخلرسانية

 
 

 

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

 إن اهلـدف من هذه الدراسة هو حتديد خواص اخلرسانة عالية األداء و  :א
سيتم خالل هذه الدراسة حتديد اخلواص اخلاصة باملتانة و القوة و           .  املشـتملة على غبار السيلكا    

بالـتحديد مـا يـتعلق بنفاذية األكسجني خالل اخلرسانة و مسامية اخلرسانة واليت مت جتهيزها                
و سيكون يف الدراسة    .  لسيلكا من نسب خمتلفة من نسبة املاء إىل مواد الربط         باسـتخدام غبار ا   

تركيـز أساسي على أثر درجة احلرارة العالية كاملسجلة يف السعودية على خواص اخلرسانة عالية               
 .األداء

١٢/٤٢٣ 

 سنة ٣٠،٠٠٠

 شهور٦و
عبد الرمحن عبد العزيز    . د

 الربيعة 
اسـتخدام نظام األغشية املهجن     

الربوبني يف مصانع   /وبانلفصل الرب 
 . اإليثيلني

١٣/٤٢٣ 
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 تعد عملية فصل الربوبيلني من الربوبان من العمليات احلرجة و املكلفة            :א
وهذه العملية القائمة على تقنية التقطري تستهلك قدراً كبرياً من الطاقة إضافة            .  لصـناعة اإليثيلني  

 أن عملية الفصل باألغشية ذات االستهالك األقل للطاقة مقارنة          غري.  إىل كلفة برج التقطري العالية    
يف هذا  .  بطرق الفصل التقليدية قد تعترب بديالً واعداً لبعض التطبيقات الصناعية كصناعة اإليثيلني           

البحث سيتم دراسة تأثري وحدات أغشية الفصل  املدعومة على عملية فصل الربوبيلني من الربوبان               
 .يثيلنيداخل مصانع اإل

 

عـبد احلمـيد حممد     . د  شهرا٢٤ً ١٠,٠٠٠
 الصانع

أنظمـة طلب متكرر أتوماتيكي     
هجيـنة لقنوات معرضة لتداخل     

 .الرموز

 يقترح هذا البحث أنظمة طلب متكرر أتوماتيكي هجينة لقنوات معرضة           :א
ميزاً منخلياً لتصحيح األخطاء و آخراً دورياً       و توظـف األنظمة املقترحة تر     .  لـتداخل الـرموز   
 حاٍل للقناة و    كمسٍوو تستخدم هذه األنظمة خوارزمية فيتريب و اليت تعمل          .  للكشـف عـنها   
 .للترميز املنخلي

  وسـيقيم أداء أنظمـة الطلب املتكرر األتوماتيكي املقترحة لعدة قنوات معرضة لتداخل الرموز              
 .باستخدام احملاكاة احلاسوبية

١٧/٤٢٣ 
 انتهى 
 البحث 

١٠و سنة ١٦,٠٠٠
 شهور

بــناء دوائــر إلكتــرونية    بندر عبد اهللا املشاري. د
للخوارزمـيات الرياضية بواسطة    

 .دوائر متكاملة مربجمة

١٨/٤٢٣ 
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 ليناء خوارزميات رياضية    (VHDL) يهدف املشروع الستخدام لغة        :א
 .بواسطة دوائر إلكترونية قابلة للربجمة يف املعمل

ـ   وف يركز املشروع على مراجعة خصائص تلك اللغة و التعرف على إمكاناا اليت تسهل                و س
كذلك يسعى املشروع ملقارنة احلزم الربجمية املستخدمة لبناء الربامج ذه اللغة و اليت             .  هذه املهمة 

 .تتوفر حالياً بشكل جتاري من منتجني خمتلفني و مدى جودا يف أداء املهمة
وم بـربجمة الدوائر اإللكترونية املتكاملة يف املعمل لتقوم بتمثيل وظيفة تلك              بعـد ذلـك سـنق     

و سنستخدم يف ذلك أنواعاً خمتلفة من األلواح احملتوية على دوائر متكاملة مربجمة             .  اخلوارزمـيات 
 .وسنقارن أداءها

 

 حممود عبد الغين أبو اخلري. د سنتان ٤٢,٠٠٠
 حممود سيد أمحد سليمان. د.ا

ه الفائق اللدونة لسبيكة    التشـو 
  .٧٤٧٥األملونيوم رقم 

 ذات  ٥٠٨٣يتـناول هـذا البحث دراسة سلوك سبيكة االملنيوم رقم            :א
 ٣-١٠ انفعال درجة مئوية ومعدالت     ٣٥٠-٢٥٠احلبيبات الدقيقة يف درجات حرارة تتراوح بني        

 هلذه السبيكة من    ة  وكذلك سوف يتم تقييم خصائص التشوه الفائق اللدون         .لكل ثانية  ١-١٠إىل  
يتم كذلك  .  املمطولية طاقة التحفيز الظاهرية و    خالل اختبار الشد متضمنة خصائص االنسياب و      

سيتم استنباط املعادالت    و.  حتديـد معامل معدل االنفعال باستخدام طريقة تغري السرعة املفاجئة         
طاقة التحفيز    تعطي إجهاد االنسياب كدالة يف معدل االنفعال ودرجة احلرارة و           واليت اإلنشـائية 
 .الظاهرية

٢١/٤٢٣ 
 متويل سابك

 انتهى 
 البحث

 

 عبد العزيز النغيمش. د سنة  ٤٦,٠٠٠
 عبد الرمحن احلزميي. د

تقـومي كفـاءة اختـبار ضغط       
اخلرسـانة يف املختربات التجارية     

 .يف الرياض

٢٢/٤٢٣ 
 متويل سابك
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قاومة الضغط للخرسانة مهماً جداً لكونه املعيار األساسي        يعد اختبار م   :א
يف هذه الدراسة سيتم الكشف على      .  للحكـم علـى مدى توافق قوة اخلرسانة مع املواصفات         

املمارسات اليت تقوم ا املختربات التجارية يف مدينة         نة و االتجهيـزات اخلاصة باختبار قوة اخلرس     
 الضغط يف كل واحد من هذه املختربات التجارية من خالل           كما سيتم تقومي أداء جهاز     .الرياض

حيث سيكون هناك مقارنة بني     . بـرنامج مقارنة نتائج اختبار مقاومة الضغط بني هذه املختربات         
هذه  ماكينة اختبار ذات أداء عايل لتكون هي املرجعية يف املقارنة و           مكـائن هـذه املختربات و     

باإلضافة إىل ذلك سيتم التحقق من صحة معايرة        .  امللك سعود املاكينة متوفرة يف خمتربات جامعة      
 .مكائن االختبار يف هذه املختربات

 

قـياس االهتزازات اليت تنشأ من       أسامة جاسم الدريهم. د سنتان ٤٨,٠٠٠
سـريان مائع التربيد واملتولدة يف      

 .أنابيب املبادالت احلرارية

 هذا البحث إىل القيام بتطوير أسلوب قياس االهتزازات اليت تنشأ           يهدف :א
حيث تعتمد التقنية املستخدمة يف     .  من سريان موائع التربيد واحلاصلة يف أنابيب مبادالت حرارية        
الغري قابلة    إجهادي كهربائي و   انفعالعملـية القياس على أجهزة إحساس مصنعة من مواد ذات           

يسعى البحث إىل إجياد منوذج رياضي يقلد اإلشارة         و.  ارة يف حميط القياس   للتأثر بتغري درجة احلر   
 املتذبذب، حيث يصور النموذج الرياضي      األنبوبالكهربائية املتولدة يف أجهزة إحساس مثبتة على        

ويتكون العمل يف   .  األنبوبمقدار الذبذبات احلاصلة يف      العالقـة بني إشارة جهاز اإلحساس و      
 . جزء عملي لغرض التأكد من صحة ودقة النموذج الرياضيهذا املشروع من

٢٦/٤٢٣ 

 متويل سابك

٦سنة و ٤٥,٠٠٠
 شهور

حتلـيل و تشخيص االهتزازات      بسام أمحد البسام. د
املضخات، : للمكـائن الـدوارة   

ــرات  ــنات و الكومربس التوربي
 .املستخدمة يف مصانع سابك

٢٧/٤٢٣ 
 متويل سابك
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 اليت  لالهتزازات األسباب املختلفة    يهـدف هـذا املشروع إىل دراسة       :א
بتطوير الدراسة  ستقوم هذه   . الكومربسرات التوربينات و  تتعرض هلا املكائن الدوارة كاملضخات و     

اجلزء الثاين للمشروع   . لالهتزازاتاملسببة   رياضي يشتمل على مجيع العناصر األساسية و      منـوذج   
هذه اجلزء  . االهتزازاتتعرف على أسباب    يقوم بإجراء قياسات معملية لنموذج صغري من أجل ال        

. من مث حتليل احملتوى الترددي هلا      يـتم مبساعدة برنامج يقوم بتحليل املتغريات املقاسة يف املعمل و          
 . يف املصنع باختاذ القرار املناسب لصيانة تلك املكائناالهتزازاتهذه اخلطوة تساعد مهندس 

 

 عبد الرمحن  األمحري. د سنتان ٤٥,٠٠٠
 سعيد حممد  درويش. د
 حممود سيد  سليمان. د.ا

حتديـد ظروف التشغيل املثلى       
 .لصلب سابك اإلنشائي

 اإلنشائينه ال توجد قاعدة بيانات متاحة لتشغيل صلب سابك          أحيث   :א
سيتم خالل هذا   . نشائياإلفـإن اهلـدف من هذا البحث هو إنشاء قاعدة بيانات لصلب سابك              

زوايا أداة   ، دراسة تأثري مادة و    اإلنشائيالـبحث عمـل معاجلات حرارية خمتلفة لصلب سابك          
، )القطع الناعم والقطع اخلشن للصلب السبائكي     ( القطـع، دارسـة تأثري متغريات عملية القطع         

 تقليل  – اإلنتاجيل وقت   لتقل(مثلية  كذلك سيتم استخدام دوال األ    . حتديد القيم املثلى لعمق القطع    
 .لتحديد ظروف القطع املثلى) اإلنتاجتكلفة 

 

٢٨/٤٢٣ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

ــفات   طارق فارس الفارس. د.ا سنتان  ٤٥,٠٠٠ ــات الفوس ــراء خام إث
 .السعودي

إن خامـات الفوسـفات املكتشفة حديثاً يف مشال اململكة حتتاج إىل             :א
تستخدم طرق التعومي    و.  خصوصاً الكربونات  ليص من الشوائب و   خت و) تركيز(عملـيات إثراء    

سوف يتم استخدام تقنية أعمدة التعومي لتركيز خامات الفوسفات          و. لفصل الكربونات من اخلام   
ختليصـها من الشوائب حيث أن هذه التقنية احلديثة ال زالت يف مرحلة البحث يف                السـعودي و  

ل واعد لتميزها عن التقنيات املستخدمة      بهلا مستق   اآلن و  حىت  ومل تستخدم جتارياً   األحباثمراكز  
 .حالياً يف إثراء اخلامات

٣٠/٤٢٣ 
 متويل سابك

قـياس معدالت التآكل بواسطة      ماهر عبد اهللا العودان. د سنتان  ٤٥,٠٠٠
 .امليزان البلوري الدقيق

٣١/٤٢٣ 
 متويل سابك
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. لى مجيع الصناعات يف خمتلف جماالا     تآكل املعادن ميثل تكلفة كبرية ع      :א
سريعة يف آن واحد من أهم العوامل لفهم ميكانيكية  يعترب قياس معدالت التآكل بطريقة دقيقة و       و

يركز هذا البحث على قياس معدالت التآكل ملعادن خمتلفة باستخدام          .  الـتحكم فيه   الـتآكل و  
 .اكي اجلو الصناعي امللوثستكون الدراسة يف جو حي امليزان البلوري الدقيق و

انتهى البحث 

 سنة ٤٥,٠٠٠

 شهور٨و
 حممد إقبال خان. د
عـبد الـرمحن حممد     . د

 احلزميي

أداء اخلرسـانة باإلسـتفادة من      
املــواد البوزولنــية املتوفــرة يف 

 .اململكة العربية السعودية

حول منطقة  ) احلرات(زلت  تنتشر يف اململكة العربية السعودية حقول البا       :א
اليت من املمكن أن تستخدم جزئياً       الـدرع العريب حيث حتتوي على مواد البوزوالن الطبيعي، و         

اهلدف من هذا البحث هو التحقق من أداء اخلرسانة         . بـدالً مـن مـادة اإلمسـنت يف اخلرسانة         
اخلواص املتعلقة   ندسية و سيتم دراسة اخلواص اهل   .  مـن هذه املواد البوزولنية الطبيعية      باالسـتفادة 

بدميـومة اخلرسانة من خالل استخدام نسب خمتلفة لكمية البوزوالن بدالً من اإلمسنت يف اخللطة               
 .اإلمسنت كذلك نسب خمتلفة من كمية املاء إىل خليط البوزوالن و اخلرسانية و

٣٣/٤٢٣ 
 متويل سابك

٨سنةو ٤٨,٠٠٠
 شهور

تقنية األغشية لفصل اهليدروجني     عبد الرمحن  الربيعة. د
 . مصانع اإليثيلنييف

 
  :א

هذه . تعترب مادة االيثيلني من أهم املواد البتروكيميائية وأكثرها إنتاجاً يف اململكة العربية السعودية            
انية استخدام تقنية األغشية لفصل اهليدروجني املنتج داخل مصانع         كالدراسـة سوف تبحث يف إم     

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

تقييم عدداً من أغشية الفصل اجلديدة       سوف يتم يف هذه الدراسة حبث و      . يف مصـنع االيثـيلني    
 .ستخدامها لفصل اهليدروجني من بقية الغازات داخل مصانع االيثيلنيوإمكانية ا

 

٣٤/٤٢٣ 
 متويل سابك
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عـدم الثباتية الغري خطية بالنسبة       خالد إبراهيم احلميزي. د سنتان ٤٥,٠٠٠
للسـيالن الساقط للطبقة الرقيقة     
 .يف وجود انتقال املادة و احلرارة

ية السائلة امللتصقة على األسطح الصلبة تأثريات       لعدم استقرارية األغش   :א
عديدة يف كثري من العمليات الكيميائية مثل أعمدة الفصل الرطبة، املفاعالت الكيميائية ذات املهد              

أعمدة الفصل الرطبة تستخدم أحياناً يف امتصاص       .  التربيد عملـيات االمتصـاص و     املسـالة و  
 تعترب استقرارية األغشية    ،غازية لى أطوار سائلة و   كـذلك يف مفـاعالت احملتوية ع       الغـازات و  

 كفاءة عالية حول    يمادي ذ  املوجودة يف مثل هذه العمليات مهمة جداً من أجل انتقال حراري و           
معدل التدفق، التوتر السطحي،    : كة على العوامل التالية   يتعتمد ديناميكية األغشية السم   .  الغشـاء 

 الرقيقة تعترب   األغشيةلكن يف حالة    .   املارغونية للمواد الذائبة   اجلاذبـية احلرارية الشعرية واحلركة    
 العوامل املؤثرة على أهمالقـوى اجلـزيئية الداخلـية املعـروفة بتداخالت ليفيتز فاندر والز هي             

املادة السائلة امللتصقة على سطح صلب تكون غشاءاً ميكن وصفه من خالل             .استقرارية األغشية 
التوصيل  اللزوجة و  الكثافة و  ين اثنني لسوائل نيوتونية مع فرضية ثبوت      بعد معـادالت احلركة يف   

كما ميكن فرض ثبوت    . احلراري، حيث يتحرك السائل بفعل اجلاذبية األرضية على السطح املائل         
اء مع األخذ باعتبار أن الغاز حيتوي       شالغاز الواقع فوق سطح الغ     درجـة حرارة السطح الصلب و     

الطاقة مع   احلركة و  معادالت االستمرارية و  .   تذوب يف الغشاء السائل    دة مواد ميكن أن   ععلـى   
التعـريف املناسـب بالظروف احمليطة ميكن حلها مع اعتبار إمكانية تغري قيمة التوتر السطحي مع      

ميكننا تطبيق وصف تقرييب معتمد على املوجات الطويلة        .  تركيز املواد الذائبة   درجـة احلرارة و   
ينتج عن ذلك معادالت تفاضلية جزئية       .املسافة  الغشاء كدالة يف الوقت و     لوصـف حركية طبقة   

 .من الدرجة الرابعة حتل عددياً لتحديد استقرارية الغشاء

٣٥/٤٢٣ 
 متويل سابك

سنة  ٤٠,٠٠٠
 وشهران

إستخالص الزيوت األساسية من     سعيد حممد الزهراين. د.ا
النـباتات احمللية باستخدام املوائع     

 .فوق الدرجة احلرجة

٣٩/٤٢٣ 

 يل سابكمتو
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املنتجة   كمية النباتات احمللية الكثرية و     استغالليركز هذا املشروع على      :א
 باستخدام زيوت النباتات األساسية     استخالصسيتم  .   إلنـتاج زيوت النباتات األساسية     حملـياً 

لعملية  الكربون من خالل بناء أمنوذج معملي        أكسيداملوائـع فـوق الدرجـة احلرجة مثل ثاين          
 الكربون إىل كمية النبات     أكسيد ونسبة ثاين    االستخالصستتم دراسة تأثري وقت     .  االستخالص

 الزيوت  الستخالص ذات كفاءة عالية     اقتصاديةسيتم تطوير طريقة     و.  االستخالصعلـى عملية    
 .األساسية من العديد من النباتات احمللية

 

 ٣سنة و ٤٠,٠٠٠
 شهور

أداء الـثين للعوارض اخلرسانية      ميوسف عبد اهللا السلو. د
املعرضـة إلجهادات سابقة بعد     

 .تقويتها بصفائح املواد املركبة

إن معظـم الدراسات اليت أجريت على العوارض املقواة بصفائح املواد            :א
ما كان حممالً منها يف الغالب       محال أثناء التقوية، و   املركبة مت تنفيذها على عوارض غري معرضة لأل       

هي حتت تأثري بعض     يف هذه الدراسة سيتم تقوية العوارض و       و.  يـرفع احلمل عنها أثناء تقويتها     
من خالل هذه     و ،على هذا  و.   للواقع العملي  هـذا الشك أقرب متثيالً     األمحـال اخلارجـية و    

 .ائح املركبة بطريقة أكثر واقعيةالدراسة سيتم دراسة أثر التقوية بالصف

٤٠/٤٢٣ 

 متويل سابك

 انتهى البحث

 انتهى 

 البحث

احلايل لألمحال  مالئمـة النموذج  صاحل إبراهيم الدغيثر. د سنة  ٢٠،٠٠٠
احلية للجسور يف اململكة العربية     

 .السعودية

الغـرض من هذا البحث هو دراسة مدى مالئمة منوذج األمحال احلية             :א
ميكن حتقيق هذا الغرض     و.  ور يف اململكة العربية السعودية    املسـتخدم حالـياً يف تصـميم اجلس       

سيتم حتليل املعلومات املتعلقة    .  مقارنتها بأمحال التصميم   بدراسة تأثري األمحال احلقيقية للجسور و     
وزن الشاحنات املنتشرة يف اململكة     حمطات  حماور الشاحنات اليت مت مجعها من خالل         بـأوزان و  

سيتم مقارنة  .  ات لدراسة القوى الناشئة يف اجلسور نتيجة هذه األمحال        وستسـتخدم هذه املعلوم   
هـذه القوى الناشئة من األمحال احلقيقية بالقوى الناشئة من أمحال التصميم اليت تستخدمها وزارة               

من خالل هذه املقارنة سيتضح ما إذا كان النموذج احلايل لألمحال احلية مناسب أو              .  املواصالت
 .صميم اجلسور يف اململكة العربية السعوديةغري مناسب لت

١/٤٢٤ 
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٦سنة و ٤٠,٠٠٠
 شهور 

ــتجابة   نصر عمارة دبار. د ــرعة اس ـــة س دراس
-Metal)الكاشـف الضـوئي   

Semiconductor-Metal) 
(MSM) 

 .باستعمال النمذجة العددية

شبه -كون من معدن   يف اآلونـة األخـرية أظهر الكاشف الضوئي امل         :א
 كفـاءة كبرية يف التطبيقات يف جماالت االتصاالت اليت حتتاج إىل            (MSM)معـدن   -موصـل 

سندرس سرعة االستجابة لدى هذه الكاشفات و كيفية تأثرها مبختلف معطيات           . السرعة العالية 
زمن يف  سـتكون الدراسة باحملاكاة العددية ذات البعدين بعد أن يتم إدراج معامالت ال            . التصـنيع 

و سيتم يف هذا املشروع تطوير برنامج احملاكاة الذي صمم          . املعادالت األساسية ألشباه املوصالت   
ليأخذ يف االعتبار االستجابة الزمنية لنبائط أشباه املوصالت، مث يطبق          ) ١٩/٤٢٠(يف املشـروع    

 .على الكاشف الضوئي
 
 

٣/٤٢٤ 
 انتهى 
 البحث

حممـد عبد العظيم    . د.ا سنتان  ٣٠,٠٠٠
 القاضي

ــبد. د.ا ــد ع  اهللا حمم
 الشعالن

حتليل آثار انقطاعات الكهرباء يف     
 .أنظمة القوى الكهربائية

٥/٤٢٤ 

 انتهى البحث
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أنظمة  يتسبب العجز يف قدرات التوليد أو عدم كفاية خطوط النقل و           :א
عدم  ينتج ذلك عادة من سوء التخطيط و       نقطاعات الكهربائية، و  الـتوزيع عـادة يف حدوث اال      

ألخـذ يف احلسبان الزيادة يف األمحال املستقبلية فال يكون هناك إضافة لقدرات التوليد أو تعزيز                ا
اخلسائر اليت ميىن ا املشتركون على اختالف فئام         و. التوزيع يف فترات معينة    ألنظمـة النقل و   

 النفسي إىل   من جراء انقطاع اخلدمة الكهربائية تتراوح بني الضيق       ) سكين، جتاري، صناعي، إخل   (
تطبيقهما، األول مبين على  سيتم يف هذا البحث تطوير أسلوبني و       و.  اخلسـائر املاديـة اجلسيمة    

 من خالل جتاوم    –الذي سيتحرى    تصميم استبيان يتم توزيعه على فئات خمتارة من املشتركني و         
 كذلك ماهية و    على حجم اخلسائر اليت سيمنون ا عند حدوث انقطاعات الطاقة الكهربائية و            –

وا للتخفيف من حجم اآلثار املترتبة على حدوث تلك         ذالتدابري اليت سيتخ    و اإلجراءاتتكاليف  
نقطاعات، أما اآلخر فهو مبين على منوذج رياضي يركز على ما يفقده املشترك بسبب حرمانه               اال

أمدها فترات نقطاعات يف أوقات حمددة أو امتد مـن ممارسـة نشاطات معنية إذا حدثت تلك اال        
هذه اخلسائر سيتم حتويلها إىل تكاليف مادية حمسوسة تكون معياراً يتم بواسطته مواءمة              و. أطول

بالتايل يتم تقومي املستويات املثلى      نقطاعات و تكالـيف إنـتاج الطاقـة الكهربائية بتكاليف اال        
 .بذب أو تدن أو انقطاعاستمرار تدفق الطاقة دومنا تذ نوعية وجودة اخلدمة و العتمادية النظام و
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دراسة هيدروديناميكية مفاعالت    وحيد عطية املصري. د سنتان  ٤٥,٠٠٠
الفقاعــات باســتخدام احلــزم 

حسابات : الرياضـية اجلاهـزة   
 .ديناميكية املوائع

من أكثر الوظائف حتدياً للمهندس الكيميائي هي عملية استخدام نتائج           :א
بالنسبة ملفاعالت الفقاعات الصناعية    . املخربية لتطوير املفاعاالت الصناعية الضخمة    املفـاعالت   

ث، /م ٠,٤ة تصل إىل    ـعة غازية سطحي  ـرس م و  ٦فإـا عادة ما تعمل عند مقاس يصل إىل          
سرعاا الغازية من النادر أن      م و  ١ة تتم يف مفاعالت ال يتعدى مقاسها        يبيـنما التجارب املخرب   

لذلك فإن عملية التقدير االستقرائية للبيانات املتحصل عليها يف املفاعالت          .  ث/م ٠,٢٥تتعدى  
 املخربية إىل املفاعالت الصناعية تتطلب استخدام طرق منتظمة مبنية على هيدروديناميكية املائع و            

. سلوك املخلوط ثنائي الطور يف املفاعالت الصناعية       فهـم مباديء التكبري لديناميكية الفقاعات و      
 استناداًحتليل عمليات التكبري ملفاعالت الفقاعات       لذلك فإن اهلدف من هذا البحث هو دراسة و        
احملاكاة احلاسوبية باستخدام احلزم الرياضية اجلاهزة       إىل طـريقة جمـتمعة من التجارب املخربية و        

 .املعروفة حبسابات ديناميكية املائع

٧/٤٢٤ 
 

 سنة ٢٠،٠٠٠

شهور ٦و
 عادل أمحد علي. د.ا
  عبد احلميد  الصانع.د

ــثل   ــز األم ــتعديل و الترمي ال
للحصـول علـى أوسع تغطية      
جغـرافية و أكرب عدد مشتركني      
يف أنظمة اهلاتف السيار باستخدام     

 .أنظمة التعدد بتقسيم الترميز

ك ذل الترميز املختلفة و   يتعرض هذا البحث إىل دراسة أنواع التعديل و        :א
اليت تتيح أكرب    واعها و ناختيار أفضل أ   السـتخدامها يف قـنوات اهلاتف السيار للجيل الثالث و         

 و. زيادة عدد املشتركني اللذين ميكن توفري قنوات اخلدمة هلم معاً          اتسـاع يف التغطية اجلغرافية و     
سـوف يـتطلب ذلـك استخدام تقريب جاوس إلجياد احتمال انقطاع اخلدمة، كما أن عدد                

 . يتبع منحىن االحتماالت له توزيع بواسونكاملات عند أي حلظة زمنية سيعترب متغرياً عشوائياًامل

٨/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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 فهد صاحل املبدل. د سنتان ٣٠,٠٠٠
 وحيد عطية املصري. د
 يوسف صاحل الصغري. د

إسترداد الكربيت بواسطة عملية    
 .كالوس احملسنة

ة هي يف األساس امتداد لعملية كالوس التقليدية إن عملية كالوس احملسن :א
إن العملية اجلديدة   . نزعه من خام البترول احلامض أو الغازات احلامضة         الكـربيت و   السـترداد 

بواسطة مفاعل كالوس   % ٩٠سـتعمل على حتسني نسبة حتول كربيتيد اهليدروجني من حوايل           
 الستردادلذي يعين زيادة  احلد األعلى       يف عملية كالوس احملسنة ا    % ٩٩التقلـيدي إىل اكثر من      

سيحتوي النظام املعملي على    .  تقليل انبعاث ثاين أكسيد الكربيت إىل البيئة احمليطة        الكـربيت و  
مرحلتني من مفاعالت كالوس واليت ستحسن بإضافة مفاعل مهد ادمصاصي بارد على التوايل مع              

وجني عن طريق تشغيل مفاعل املهد      سـيتم رفـع حتول كربيتيد اهليدر      .  املفـاعالت السـابقة   
) درجة مئوية  ٢٨٠حوايل  (اإلدمصاصـي البارد عند درجة حرارة أقل من نقطة الندى للكربيت            

منها  ظروف التشغيل و   النتائج املعملية ستساعد يف دراسة حركية التفاعل و       . لوط املتفاعل خيف امل 
 . احلفازات املناسبة لنسب التحول العاليةأنواع

١٢/٤٢٤ 

تصميم وإنتاج مروحة هواء تعمل      عبد الرمحن عبد اهللا علي. د سنة ١٦،٥٠٠
 .بواسطة دائرة مقفولة من الغاز

.  املراوح هامة جداً لتحريك اهلواء وخاصة خالل الطقس احلار غري املريح           :א
ناطق يف بعض األقطار ال توجد      القـوة احملركة هلذه املراوح هي عادة الكهرباء ولكن يف بعض امل           

ويف بعض  .  ساعة يف اليوم  ٢٤كهـرباء ويف حـاالت أخرى ال يكون استمرار التيار الكهربائي            
احلـاالت بعد احلروب وبعد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل ، تتعطل الكهرباء ، هلذا               

ويف هذا خدمة   .  ئرة مغلقة أصبح من الضروري تصميم وتصنيع مراوح تعمل بواسطة الغاز يف دا          
لألطفـال ولكبار السن وللمرضى وللناس عامة وتساعد هذه املراوح على إبعاد احلشرات الطائرة              

 .عن الناس وخاصة بالليل

١٣/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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 سنة ٢٩,٥٠٠

 شهور٦و
تعـيني احلدود اإلقتصادية والفنية      هشام عبد اخلالق السيد. د

يف اسـتخدام الشدات املستقلة     
ملرتلقة يف  مـرحلياً و الشـدات ا     

املنشآت األسطوانية املرتفعة ذات    
 .القطاع الثابت

 تعترب الشدات اخلرسانية املتسلقة و املرتلقة من التقنيات املستخدمة لتشييد           :א
 اخل ولكن حدود استخدام   .. مثل صوامع الغالل واملداخن     ) املرتفعة(املنشـآت األسطوانية العالية     

كل منهما ليس حمددا مما يشكل صعوبة يف اختاذ قرار استخدام أي منهما ، وأن هذا القرار يتوقف                  
فالشدات املرتلقة تعترب ذات كلفة عالية بالنسبة للمنشآت      .  علـى عـوامل اقتصادية وفنية عديدة      

عة باختصار  حيث يتم تعويض التكلفة املرتف    . الصغرية ولكن اقتصادياا معقولة يف املنشآت العالية      
زمـن اإلنشـاء و الشـدات املتسلقة أرخص ولكنها حمدودة االرتفاع واجلودة واألسئلة املتوقعة               

 :اإلجابة عليها يف هذا املشروع هي
ماهـي حـدود استخدام كل تقنية؟  ما هي التقنية املناسبة وذلك لألقطار واالرتفاعات املختلفة                

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

١٤/٤٢٤ 
 ألغي البحث

العالقـة بـني البنية واخلواص وحتليل        حممد مخيس خزندار. د سنة ٣٠,٠٠٠
 .االيار للفوالذ اخلالئطي املعاجل حرارياً

 إن مقاومة الفوالذ ميكن التحكم ا بواسطة البنية التركيبية احلاصلة بعد         :א
سيتم إجراء دراسة للعالقة بني البنية التركيبية واخلواص        .  اء املعاجلـات احلـرارية املناسبة     إجـر 

امليكانيكـية للفوالذ اخلالئطي وكذلك دراسة التأثري املدمج للمعاجلات احلرارية وامليكانيكية على            
حكم مبقاومة إن الغاية من هذا العمل هو تطوير املفاهيم حول العوامل اليت تت      .  اخلـواص الـناجتة   

 .البنية الناجتة من جراء املعاجلات املتبعة ضمن اال املناسب من الشروط

١٥/٤٢٤ 
 ألغي البحث

 علي حممد السمحان. د سنة ٣٠,٠٠٠
 سعيد حممد درويش. د.ا

كـتاب عـن األمتـتة الصناعية       
باسـتخدام املـوجهات املنطقية     

 .املربجمة

١٦/٤٢٤ 
 انتهى البحث



                                                                       

 ٧٤

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

حكم بأا تطبيق وسائل اصطناعية لتغيري السلوك        ميكن تعريف نظم الت    :א
إن األمتتة الصناعية باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة منتشر بشكل كبري يف أمتتة         .  االدائي للنظام 

إن أمتـتة العمليات الصناعية باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة يعترب          .  املاكيـنات الصـناعية   
الدول الصناعية واملتقدمة وذلك ألن مجيع املاكينات احلديثة تصمم         موضـوع ذو أمهية خاصة يف       

ويـتم الـتحكم فيها باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة ومن املسلم به أن هلذا املوضوع أمهية                
 . خاصة يف تقدم الصناعة السعودية

اعات اليت تعمل   إن الكتاب املقترح سيقوم بالتركيز على مجيع الوسائل املستخدمة يف تصميم الصن           
بطـريقة اتوماتـية باستخدام املوجهات املنطقية املربجمة ويهتم الكتاب أيضاً بنظم األمتتة املنطقية              
واخلطـية على حد سواء وميتاز هذا الكتاب عن غريه باحتوائه على أمثلة عملية تطبيقية باستخدام              

 .م يف املاكينات الصناعيةاملوجهات املنطقية مع شرح كامل لربجمة املوجهات املربجمة للتحك

 

 عبد احلكيم  املاجد. د سنتان ٤٩,٥٠٠
 علي حممد السمحان . د
 حممد حممد املدين. د.ا

عـن التحكم يف دوران عارضة      
 كابولية

 هـدف الـبحث هـو إلثبات فاعلية عدد من طرق التحكم خلفض              :א
 من طرق التحكم سوف تدرس ملعرفة أيهما        االهتـزازات الصادرة من قضيب دوران مثبت عدد       

التحكم من االهتزازات الصادرة من اجلهاز ا لدوراين سوف تعتمد على           .  يؤدي الغرض املطلوب  
قضيب مرن جداً   .  اسـتخدام جهاز مشغل عزمي باإلضافة إىل عدد من املشغالت البيزوكهربائية          

لتجارب باإلضافة إىل حماكاة من     عدد من ا  .  مثبت يف جهاز دوراين سوف يستخدم يف التجارب       
 .جهاز احلاسب سوف يبحث

١٧/٤٢٤ 

 أمحد أمحد جاويش. د سنتان ٥٠,٠٠٠
 حممد خريي علي . د.ا
 عماد احلميضي. د

منحنـيات النفاذية النسبية عند     
 ظروف املكمن

١٨/٤٢٤ 
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 تعترب منحنيات النفاذية النسبية كالبصمة اليت يعرف املكمن ا وكلما           :א
كانت دقيقة كان وصف املكمن أفضل لذا فاهلدف من هذا املشروع هو دراسة تفسري مدى تأثر                

بكل ) من احلرارة والضغط  (منحنـيات النفاذية النسبية املقاسة عند ظروف مماثلة لظروف املكمن           
مـن درجة قابلية التبلل وتغريها على الصخر احلامل للزيت اخلام ، وكذلك مدى تأثر منحنيات                

ذية النسـبية بتغري التركيب الكيميائي للماء املصاحب للزيت اخلام باإلضافة إىل مدى تأثري              الـنفا 
 .نسبة الطفلة يف العينات الصخرية اليت سوف متثل املكمن على تلك املنحنيات

وسـوف يشـتمل املشروع حماكاة تأثري الضغط الناتج عن وزن عمود الطبقات اليت تعلو املكمن                
وسوف يتم  .  على قياسات النفاذية النسبية   ) املكمن(ودة يف فراغات الصخر     وضغط السوائل املوج  

دارسة مدى تأثر منحنيات النفاذية النسبية بوجود نسب من الطفلة يف الصخر احلامل للزيت عند               
 .ظروف املكمن

 

دارسـة معـدات اجلهـد العايل      نذر حسني مالك. د.ا سنة ٣٠,٠٠٠
يف اململكة  ) SF6(املعزوولة بغاز   

(وإمكانـية استخدام خليط غاز      
SF6 (بتلك املعدات. 

) SF6( تشـمل الدراسـة مسـح معدات اجلهد العايل املعزولة بغاز         :א
واملسـتخدمة مـن قبل شركات الكهرباء احمللية وكذلك املشاكل املتعلقة بتلك املعدات وخاصة              

 حيث ثبت ضرر هذا الغاز يف تكوين الغالف الزجاجي وما           كمـية تسرب الغاز السنوية إىل اجلو      
باإلضافة إىل ذلك سيكون هناك دراسة معملية على اخلليط         .  يترتب من ارتفاع درجة حرارة اجلو     

مع غازات أخرى إلنتاج عازل متميز وسيكون هناك مقارنة بني استخدام           ) SF6(األمـثل لغاز    
 .النقي) SF6(ذلك اخلليط واستخدام غاز 

١٩/٤٢٤ 
 انتهى البحث

حممد السيد حممود علي. د سنة ٣٠,٠٠٠ تأثري اعتماد اللزوجة على درجة     
ــة  احلــرارة يف الطــبقة اجلداري
املستنتجة من احلمل املختلط فوق     

 .سطح متحرك

٢٠/٤٢٤ 
 انتهى البحث



                                                                       

 ٧٦

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

 سـيتم دراسة تأثري اللزوجة على الطبقة اجلدارية الديناميكية واحلرارية           :א
.  احلمل الطبقي املختلط فوق سطح يتحرك رأسياً باستخدام احلاسب الشخصي          املـتولدة بواسطة  

سـيتم أشقاق معادالت احلركة الطبقية لسطح يتحرك بسرعة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة عن طريق               
كما سيتم دراسة تأثري العوامل األخرى مثل رقم براندل ومعامل    .  اسـتخدام احللول شبه املتماثلة    

الذين حيددو توزيع السرعة واحلرارة ، معامل انتقال   θr وثابت احلرارة λختلط احلمل الطبقي امل
كما سيتم تعيني القيم احلرجة ملعامل الطفو اليت عندها         . احلـرارة ومعامل االحتكاك على السطح     

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

 

٣سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

 مد أبو العالحم. د.ا
 بندر عبد اهللا املشاري. د

تصـميم وتنفيذ أجهزة التوقيت     
الـتجارية عالية الدقة ومنخفضة     

 .التكلفة
 

 تعد أجهزة التوقيت من الوحدات الرئيسية يف األنظمة الصناعية كما أن    :א
ظمة اإلضاءة باملنازل والشوارع،    أن: هلا استخدامات عديدة يف حياة اإلنسان اليومية و نذكر منها         

ولقد استفادت أجهزة التوقيت .. اخل .  أنظمـة اإلنـذار ضـد السرقات واحلريق ، أنظمة الري         
. احلديـثة من تكنولوجيا اإللكترونيات الرقمية لتحسني دقة التوقيت وإضافة مزايا عديدة أخرى            

 ذو مزايا إضافية حملية حبث      واهلـدف الرئيسـي من هذا املشروع البحثي هو تطوير جهاز توقيت           
 .ميكن تصنيعه وتسويقه داخل اململكة بأسعار أقل بكثري من سعر مثيله املستورد خبربة من اخلارج

 

٢١/٤٢٤ 

تـوجه طـريقة قرين لتعامل مع        حممد البشري األمني . د سنة ٢٥,٠٠٠
 أنظمة اهلندسة الكيميائية

٢٢/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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حث استكشاف حماسن تطبيق طريقة العناصر احلدودية        يشـمل هذا الب    :א

. اجلديدة املعروفة باسم قرين حملاكاة أنظمة اهلندسة الكيميائية املعقدة واملعرفة الشروط عند احلدود            
تعـتمد هذه الطريقة اجلديدة على معادالت قرين املبنية على نظرية التكامل االحادية واليت تقسم               

وهذه الطريقة ميكن أن تكون جيدة ومناسبة       .   مع كل عنصر لوحده    الـنظام إىل عناصر وتتعامل    
 .لدراسة املفاعالت الكيميائية ، معادالت االنتقال واالنتشار املرحلي

 

 

 ضبط األرصاد باملربعات الصغري ليعبد اهللا الصادق ع. د.ا سنتان ٣٤,٠٠٠

ى أخطاء من نوع معني بعضها       من املعروف أن كل القياسات حتتوي عل       :א
مصـدره أخطاء قياسية كبرية مثل القراءة غري الصحيحة للعداد أو االدخال اخلاطيء لعدد يف حل                

البعض اآلخر يكون مصدره منتظماً مثل األخطاء       .  املعـادالت أو التسجيل اخلاطيء لقراءة معينة      
كذلك ميكن هلذه   .. لعوامل الطبيعية أخل  املوجودة أصالً يف اجلهاز أو تلك الناجتة عن جو الغرفة أو ا           

األخطـاء أن تنـتج عـن مصادر عشوائية مثل تأثري الذبذبات ورجع أجزاء أو مكونات اجلهاز                 
وللحصـول علـى احلل الصحيح ملسألة هندسية ال بد من فهم هذه األخطاء وطبيعتها وأنواعها                

            نظرية .  موعة القياسات اهلندسية  وطـرق معاجلـتها ومن مث تقليل تأثريها على احملصلة النهائية
الكتاب املقترح  .  ضـبط األخطاء هي أحدى الطرق النظرية القوية والفاعلة لتحقيق هذا اهلدف           

يقدم هذا العلم اهلندسي اهلام لطالب اهلندسة واملهندسني العرب بلغة عربية علمية مبسطة وبطريقة              
وحسب .  ال والصور والتمارين احمللولة   عملـية علمية سهلة مع الشرح الوايف والكثري من األشك         
وعليه من املؤمل أن يكون هذا الكتاب  .  علـم املؤلف ال يوجد كتاب باللغة العربية يف هذا العلم          

واملهندسني املمارسني والباحثني الذين    ) واهلندسة املدنية خصوصاً  (مـرجعاً مفيداً لطالب اهلندسة      
ة أو غري مباشرة تتطلب نتائجها كميات على     جيـرون جتـارب عملية حتتوي على قياسات مباشر        

 .درجة عالية من الدقة

٢٣/٤٢٤ 

أعلـى نسـبة حلديـد التسليح        حممد شاذيل احلداد. د سنة ٤٤,٠٠٠
السـعودي املسموح هبا يف تقييم      

 .عوارض اخلرسانة املسلحة

٢٤/٤٢٤ 



                                                                       

 ٧٨

 א
 א
)( 

 
 א

א א  א
מ

א
 א

  اهلـدف من هذه الدراسة هو تقييم أعلى نسبة مسموح ا من حديد             :א
سيتم اختبار ثالث جمموعات من اثنا      .  التسـليح السعودي يف تصميم عوارض اخلرسانة املسلحة       

كل .   لنسب التسليح املتوازنة   ٠،٧٥،١،٥،٠،٣عشر عارض حبجم كامل ونسب حديد تسليح        
 /٧ u( جمموعة تتكون من زوجني من العوارض تكون فيها نسبة القص اإلمسي إىل القص العضوي             

u ١,٣ و ١) ٧. 

 

 

 

 مالك إبراهيم األمحد. د سنة ٣٧,٠٠٠
 عبد احلميد أجبار. د.ا

تطبـيق تقنيات تكون العمليات     
لتصـميم حمطات معاجلة خملفات     

 املياه

 إن القـدرة على تطوير طرق جمدية اقتصادياً ملعاجلة خملفات املياه يعترب             :א
إن اختيار أنواع   .   ترشيد استهالك املياه باململكة    خطوة يف االجتاه الصحيح من أجل حتقيق هدف       

. املعاجلـة والتكنولوجيا املناسبة يعترب حتدياً كبرياً نظراً لكثرة البدائل والعمليات املشتركة املتوفرة            
يهدف هذا املشروع إىل تطبيق تقنيات تكوين العمليات اليت أثبتت جناحاً يف العمليات الكيميائية              

ة خملفات املياه وذلك عن طريق تطوير منهجي الختيار البدائل املثلى ملعاجلة         يف حـل مسائل معاجل    
إنه عن طريق معرفة خصائص املياه املراد معاجلتها وحتديد مستويات املعاجلة املرغوبة            .  هـذه املياه  

فإنـه سـيتم استخدام تقنيات تكوين العمليات الستخالص كل البدائل ادية وبعد ذلك اختيار          
 .الوحدات املشتركة اليت حتقق تكلفة اقتصادية مثلىاحلل و

 
 

٢٥/٤٢٤ 

 سنة ٤٢,٠٠٠
  شهور٣و

 سعيد حممد درويش. د.ا
 علي حممد السمحان. د

منذجـة وتصـميم أدوات قطع      
 املعادن لعملية التفزير

٢٦/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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جداً فلذا   إن الشكل العام ملعظم أدوات قطع املعادن لعملية التفريز معقد            :א
ومن حسن احلظ فإن طريقة العناصر      .  ال يصلح تصميم هذه األدوات حبسابات التصميم املعتادة       
إن عملية التصنيع ألدوات قطع املعادن      .  احملـدودة متكن من تصميم األجزاء املعقدة بدقة وصدق        

زدوجة االشتمال  لعملـية التفريز امعة باملواد االصقة تكمن يف إدخال قطعة الكاربيد يف وصلة م             
ومن حيث إن مقطع تلك األدوات يكون       .  وذلـك بعد تطبيق املادة الالصقة بالسمك املناسب       

. دائـرياً يف هذا املشروع يقترح أيضاً تصميم جديد لوصلة مزدوجة االشتمال ذات مقطع دائري              
رية إن االجهـادات الـواقعة علـى أداة القطـع هي يف واقع األمر خليط من االجهادات احلرا                 

وامليكانيكـية لذا سيتم يف هذا البحث قياس درجة حرارة السح املشترك بني اداة القطع والرايش                
وميثل هذا البحث النمذجة والتصميم ألدوات قطع       .  باستخدام كامريا تعمل باألشعة فوق احلمراء     

 .املعادن ملاكينة التفريز مع التصميم األمثل للوصلة املقترحة

 

 بد احلميد أجبارع. د.ا سنة ٤٤,٠٠٠
 حممد عاصف. د

دراسة جتريبية للسلوك العشوائي    
-هلدرودينامية املفاعالت الغازية  

 السائلة

 الغازية من أهم املفاعالت الكيميائية واليت       – تعترب األبراج القاعية السائلة      :א
إن هيدرودينامية هذه   .  و البتروكيميائية والبيولوجية  جتد استعماالً متنوعاً يف الصناعات الكيميائية       

املفـاعالت الـناجتة عـن حركة الفقاعات تعترب جد معقدة وغري مفهومة حىت اآلن وبالتايل فإن                 
يهدف هذا املشروع للمسامهة يف فهم      .  تصميم هذه املفاعالت ال يزال موضوعاً مفتوحاً للبحث       

فاعالت وذلك عن طريق القيام بدراسات جتريبية       السـلوك العشـوائي هلدرودينامـية هـذه امل        
هلدرودينامـية هـذه املفـاعالت وحدها وأيضاً عندما تضاف إليها وبكميات صغرية مواد صلبة       

ستتم دراسة تأثري هذه اجلسيمات على تكون الفقاعات وانتقال األنظمة اهليدرودينامية           .  خاملـة 
 تغريات الضغط وستتم معرفة مدى حتسن       وذلـك باستخدام جمموعة من الطرق املتطورة لتحليل       

 .هيدرودينامية املفاعالت بإضافة تلك املواد

٢٧/٤٢٤ 
 انتهى البحث

٦سنة و 
 شهور

العالقـة بـني الفحص البصري       عبد اهللا إبراهيم املنصور. د
وقياسات الوعورة يف تقييم حالة     

 الرصف

٢٨/٤٢٤ 
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صري وقياس   يسـتخدم نظام إدارة الرصف يف مدينة الرياض املسح الب          :א
يتضمن املسح البصري   .  الوعورة والكفاءة اإلنشائية وكذلك مقاومة االنزالق لتقييم حالة الرصف        

حتديـد نوع وشدة وكمية العيوب على الرصف ويتطلب ذلك الكثري من الوقت واجلهد باإلضافة    
بكة بصورة  يف املقابل فإن قياسات الوعورة ميكن إجيادها لكل مقاطع الش         .  إىل ارتفـاع تكلفتها   

يهدف هذا املشروع إىل دراسة إمكانية إجياد     .  أسرع وجهد وتكلفة أقل مقارنة بالفحص البصري      
ونتائج الفحص البصري   ) IRI(عالقة بني قياسات الوعورة واملتمثلة يف قيم معمل الوعورة العاملي           

 ).UDI(املتمثل يف قيم معامل العيوب احلاضري 

 

احلسابات اآللية يف موازنات املادة      وقيع اهللاكامل حممد. د.ا سنتان ٥٠,٠٠٠
 .واحلرارة

 يشـتمل هذا املشروع على إعداد كتاب باللغة العربية إلستخدامات           :א
احلاسـوب يف جمال موازنات املادة واحلرارة وسيحتوي الكتاب على إستخدام لغات الربجمة اهلامة              

  حلل MATHCAD  وEZ SOLVEالب واحلزمة احلاسوبية مثل مـثل فورتـران ومات  
باإلضـافة إىل هذه احلزم الرباجمية سيتم أيضاً تطبيق حزم احملاكاة          . مـوازنات املـادة واحلـرارة     

SIMULATION PACKAGES حلل موازنات املادة واحلرارة  . 

٢٩/٤٢٤ 
 انتهى البحث

 عبد الرمحن العريين. د.ا سنة ٣٠,٠٠٠
 نذر حسني مالك. د.ا
 رك الغوينمسعد مبا. د.ا

تألـيف كـتاب تعليمـي باللغة       
أساسيات : اإلجنليزية حتت عنوان    
 .هندسة القوى الكهربائية

 هذا املشروع يتعلق بتأليف كتاب تعليمي باللغة اإلجنليزية يف موضوع           :א
 التالية يف قسم اهلندسة     هندسـة القـوى الكربائية وميكن استخدام هذا الكتاب يف تدريس املادة           

 .الكهربائية
 أساسيات هندسة القوى:  كهر ٣٤٠

٣٠/٤٢٤ 
 انتهى البحث

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا سنتان ٥٠,٠٠٠
 حممد  القاضي. د.ا

حتليل مستقبل ربط مناطق اململكة     
 .بشبكات كهربائية وطنية موحدة

٣١/٤٢٤ 
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 مث بفضل الدعم     بفضل اهللا  – لقـد خطـى قطاع الكهرباء يف اململكة          :א
 خطوات واسعة حنو التطور والرقي      –املتواصـل والسـخي من حكومة خادم احلرمني الشريفني          

بـدأت أوالً بصـهر وتوحـيد الشركات املعزولة واملستقلة يف املناطق إىل ما كان يعرف قريباً                 
 إىل ما   بالشركات السعودية املوحدة للكهرباء يف كل منطقة ، مث تال ذلك توحيد تلك الشركات             

يعـرف اآلن بالشـركة السـعودية للكهرباء حيث يفترض أن تقدم هذه الشركة خدمات أكثر                
اعتمادية وأقل تكلفة ، ولقد مت ربط املنطقتني الشرقية والوسطى خبط نقٍل عمالق ذي جهد فائق                
 كمـا أن هـناك مشروع ربط بني القصيم وحائل وبني القصيم واملدينة املنورة متهيداً لربط كافة                

مناطق اململكة يف املستقبل بشبكة وطنية موحدة على غرار الدول املتقدمة والصناعية تنقل الطاقة              
الكهـربائية بني منطقة وأخرى وبني نظام كهربائي وأخر حيث جيود أداء تلك األنظمة وتتحسن               

ي من  وبعد هذا االستعراض املوجز ألهم مزايا وفوائد الربط الكهربائ        .  خـدماا وتقل تكالفيها   
الناحيـتني األقتصـادية والفنـية فإن الباحثون يأملون القيام بدراسة الربط الكهربائي بني مناطق               
اململكـة نظراً ملا ستوفره مثل تلك الدراسة من تكاليف رأمسالية وتشغيلية لألنظمة الكهربائية من               

اسية لألنظمة  جهة وحتسن مستويات أدائها من جهة أخرى ، وخباصة بعد أن اكتملت البنية األس             
الكهـربائية يف مملكتـنا الغالية وأصبحت اخلطوة التالية هي التفكري جدياً يف ربطها عرب شبكات                

 .وطنية موحدة
 

 

إعـداد معمـل حماكاة لعمليات       عماد الدين مصطفى . د سنة ٢٥,٠٠٠
 التحكم

اسوبية من األدوات املفيدة يف      أصـبحت خمتربات التدريب باحملاكاة احل      :א
لذا توجهت العديد من مراكز البحوث األكادميية والصناعية        .  جمـال تعلـيم نظم التحكم اآليل      

املختصـة بـنظم الـتحكم إىل إنشـاء وتطوير خمتربات حماكاة حاسوبية لتقدمي خدمات التعليم                
 واملهندسني إىل ظهور    أدى جنـاح هذه الربامج التعليمية لتدريب طالب اجلامعات        .  والـتدريب 

لذا يهدف .  وإنتشـار العديد من هذه املختربات احلاسوبية يف كل من املعاهد التعليمية والصناعية            
هذا البحث إىل إنشاء خمترب حاسويب لتدريب طلبة الدراسات اجلامعية على حتليل ودراسة وتصميم              

 .التحكم اآللية و كذلك عمليات اإلستنباط الديناميكي لألنظمة

٣٢/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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 سنتان  ٣٠,٠٠٠

 

تأليف كتاب باللغة العربية بعنوان      حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د
 "املفاعالت النووية: "

 تعـاين املكتـبة العربية من قلة الكتب يف جمال اهلندسة بشكل عام أما               :א
اب باللغة العربية خيتص    وهلذا فإن تأليف كت   .  الكـتب يف جمـال اهلندسة النووية فهي نادرة جداً         

هندسة اإلشعاع  "باملفـاعالت الـنووية سيثري هذه املكتبة ويكون إمتداداً طبيعياً لكتابنا السابق             
سيتناول هذا الكتاب مواضيع خمتلفة ومفيدة      .  الذي هو حتت الطباعة حالياً لدى اجلامعة      " النووي

تاجة الطاقة النووية ، وفيزياء     للطالـب والـباحث يف جمـال هندسـة املفاعالت النووية منها إن            
كما سيتطرق هذا الكتاب إىل تصميم      .  النيوتـرونات واألنـواع املخـتلفة للمفاعالت النووية       

 .املفاعالت والتحكم فيها ، وانتاج الوقود النووي وسالمة هذه احملطات النووية

٣٣/٤٢٤ 

رفـع كفاءة العوارض اخلرسناية      طارق محود املسلم. د سنة ٣٠,٠٠٠
واسطة استخدام تقنية   املسـلحة ب  

زراعـة القضـبان احلديدية أو      
 البوليمريية

 تتم تقنية زراعة القضبان عن طريق غرض القضبان أفقياً يف اجلدران أو             :א
العـوارض اخلرسـانية بعد عمل جمرى مناسب لكي تثبت به هذه القضبان بواسطة مواد الربط                

سوف يتم يف ذه الدراسة عمل      .  صول على الشكل الرئيسي للمقطع اإلنشائي     املناسـبة هلدف احل   
من العوارض اخلرسانية بعد تقسيمها     ١٦حبث تقوميي هلذه الطريقة بعد إجراء اختبارات الثين لعدد          

 نسب خمتلفة لتسليح العوارض اخلرسانية إما باستخدام        ٣حيث تشمل العينات    .   جمموعات ٨إىل  
حيث يتم بعد صب العوارض اخلرسانية ومحايتها ومن مث غرس          .  بوليمرييةقضـبان حديديـة أو      

وبعد إجراء  .  العـدد الـالزم مـن القضبان لتعويض النقص احلاصل يف التسليح يف منطقة الشد              
االختـبارات املعملـية سـوف يتم دراسة اإلزاحات و اإلنفعاالت الناجتة عن األمحال يف مجيع                

 يف هذه الدراسة وتقييم هذه الطريقة لرفع كفاءة وقوة حتمل العوارض            العوارض اخلرسانية املعتربة  
 .اخلرسانية

١/٤٢٥ 
 انتهى البحث

منذجـة الـتفاعالت الكيميائية      حممد ناجي بن عيسى. د سنة ٣٠,٠٠٠
 .الثالثية االطوار احملفزة

٢/٤٢٥ 
 ألغي البحث
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يميائية  إن الـتفاعالت احملفـزة الثالثية الطور شائعة يف الصناعات الك           :א
إن منذجة هذه التفاعالت يتطلب معرفة مبعادالت التفاعل احلقيقية اليت حتدث يف            .  والبتروكيميائية

يتوفر يف املراجع عدد كبري من النماذج األساسية لنمذجة         .  األطـوار الغازيـة ، السائلة والصلبة      
إن .  فزة الثالثية األطوار  معادالت التفاعل ، إال أن هذا النوع من النماذج ال يصلح للتفاعالت احمل            

-Langmuir(هـدف هــذا املشــروع هـو طرح منوذج أكثر دقة مبىن على نظرية                 
Hinshelwood(            ، وسـيتم دراسـة صالحية النموذج من خالل مقارنته بالنتائج التجريبية

 .وسيستعمل النموذج للمقارنة بني خمتلف النماذج املوجودة يف املراجع
 
 
 
 

 

حساب اجلهود الزائدة الناجتة عن      أمحد سيد عبد اهللا. د.ا شهور١٠ ٢٥٠٠٠
ظاهـرة الرنني احلديدي يف نظم      
القـوى الكهـربائية باستخدام     

 احلاسب اآليل

 اجلهود الكهربائية الزائدة اليت حتدث أحياناً يف نظم القوى الكهربائية تعد     :א
وحدوث .  سباب حدوث هذه املشكلة هو ظاهرة الرنني احلديدي       وأحد أ .  من املشاكل اخلطرية  

هـذه اجلهـود الكهـربائية املرتفعة قد يؤدي إىل تلف احملوالت الكهربائية وأجهزة احلماية من                
وهذا البحث يهدف إىل استخدام بعض      .  الصـواعق والقواطع األتوماتيكية يف الشبكة الكهربائية      

الزيادة يف اجلهود الناجتة عن ظاهرة الرنني احلديدي يف خط          برامج احلاسب اآليل يف حساب قيمة       
وسوف يتم دراسة تأثري أنواع     .  نقل قوى كهربائي متصل مبحول كهربائي يغذي محالً كهربائياً        

احملـوالت والبارامتـرات املختلفة خلط نقل القوى الكهربائية على قيمة اجلهود املرتعفة والناجتة              
 .بسبب حدوث هذه الظاهرة

٣/٤٢٥ 
 انتهى البحث

 عبد الفتاح أمحد شتا. د سنة ٣٠,٠٠٠
 جميد الكنهل. د

هوائيات انتقائية التردد لتطبيقات    
 اجليل الثالث من اجلوال

٤/٤٢٥ 
 انتهى البحث
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 شـهدت اهلوائـيات انتقائية التردد الفتاً يف األوساط البحثية هلندسة            :א
تصاالت واملراقبة االلكترونية واإلجراءات    االتصـاالت ، وذلك لقابليتها لالستخدام يف أنظمة اال        

االلكتـرونية املضادة ، وذلك بضبط خصائصها النتقاء التردد ونطاق التردد واالستقطاب ومقدار             
تشابه -٢. صغر احلجم -١وتتميز اهلوائيات انتقائية التردد بعدة مميزات منها        .  كسـب اهلوائـي   

-٤.  الفاعلية العالية -٣.  عاعي ومقدار الكسب  األداء عند ترددات خمتلفة بالنسبة للنموذج اإلش      
 .  انتقائية التردد حتد من التشويش والتداخل-٥. استعمال فاعل للطيف الكهرومغناطيسي

إن الغـرض مـن هذا البحث هو تصميم هوائي انتقائي التردد إلكترونياَ ميكن استخدامه للجيل                
 .الثالث من أنظمة االتصاالت النقالة

 

 شجاع أمحد عباسي. د.ا سنة ٥٠,٠٠٠
 عبد الرمحن العمود. د.ا

تصـميم وتطبيق مولدات الدوال    
املـتعددة الدقـيقة املعتمد على      
مصـفوفات املخـرج ذي احلقل     

 القابل للربجمة

 حتتاج التطبيقات املختلفة يف جمال اإللكترونيات واإلتصاالت يف الوقت          :א
. اخل.. التردد ، الطور ، سعة املوجة وشكلها      : ة يف األداء واخلصائص املختلفة مثل       احلايل ، إىل دق   

(وسـوف تسـتخدم الدالة املتعامدة لتصميم تلك اخلصائص ولتطبيقها على أحدث املتوفر من               
FPGA (          وسيتم تقدمي دراسة   .  مستخدمني آخر ما مت التوصل إليه يف الوسائل الفنية يف التصميم

 . تقنيات ونبائط خمتلفة ومتوفرةشاملة بواسطة

٥/٤٢٥ 
 انتهى البحث

سلوك جمموعة اخلوازيق يف التربة      عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د سنة ٥٠,٠٠٠
املتماسـكة حتت معدالت حتميل     

 خمتلفة

٦/٤٢٥ 
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 إن اهلدف الرئيس هلذا املشورع هو دراسة سلوك جمموعة اخلوازيق يف            :א
وسيتم دراسة تأثري معدل التحميل على قوة حتمل        .  يل خمتلفة التـربة املتماسكة حتت معدالت حتم     

ولقد مت تصميم برنامج إلجراء التجارب املعملية الالزمة        .  جممـوعة اخلوازيـق يف التربة الطينية      
وسيتم حتميل مناذج خمتلفة يف عددها واملسافة بينها من جمموعة اخلوازيق           .  لتحقـيق هذا اهلدف   

أسية لدراسة تأثري عدد اخلوازيق وكذلك املسافة بينهما على قوة          حتـت قـوى الضغط والرفع الر      
.كما سيتم احلصول على العالقة بني قوة حتمل اخلوازيق ومعدل التحميل هلا.  حتمل هذه اخلوازيق

 

 جميد الكنهل . د سنة ٣٠,٠٠٠
 عبد الفتاح أمحد شتا. د

هوائـي جديـد مـتعدد النطاق      
 لالســـتخدام يف أنظمـــة 

GSM/DCS/GPS 
 محلت التطورات احلديثة يف سوق االتصاالت إدخال العديد من خدمات   :א

االتصـاالت والـيت تعمـل علـى ترددات خمتلفة كما هو احلال يف اجليل اجلديد من خدمات                  
ىل تطوير  ويهدف السوق يف املستقبل القريب إ     .  االتصـاالت النقالة يف األنظمة الدولية املختلفة      

أجهـزة اتصـاالت نقاله تستطيع التعامل مع هذه األنظمة ذات الترددات املختلفة ضمن جهاز               
هي ) الرقعية(وبالنسـبة للهوائيات يف هذه األجهزة ستكون اهلوائيات الشريطية الدقيقة           .  واحـد 

ويهدف .  األنسب وذلك وذلك لصغر حجمها ومواءمتها للدوائر اإللكترونية يف األجهزة النقالة          
له القدرة للتعامل مع عدة نطاقات      )  رقعي(هذا املشروع إىل تصميم وإعداد هوائي شريطي دقيق         

 العاملية لالتصاالت معاً ومن مث دراسة كفاءته         GSM/DCS/GPS تردد مستمعلة يف أنظمة   
 .واعتمادية هذا النوع من اهلوائيات يف هذه التطبيقات

٧/٤٢٥ 
 انتهى البحث

 شعبد احملسن اهلري. د شهور٦ ٣٠,٠٠٠
 عادل عبد النور. د

التنــبؤ حبــركة نقــل الصــور 
 باستخدام الشبكات العصبية

 يعد توقع حركة نقل الصور من أهم طرق النمذجة لتعظيم االستخدام            :א
يهدف هذا البحث لدراسة عدد من بنيات       .  واحملافظـة علـى نوعية وجودة شبكة االتصاالت       

ـ    ومن .  بية االصطناعية لتصميم نظام ذكي لتوقع حركة نقل الصور الديناميكية         الشـبكات العص
خالل هذا املشروع سيتم تقييم أداء هذه الشبكات مقارنة بالطرق اخلطية املتداولة وتطبيقها على              

 .أفالم فيديو حقيقية

٨/٤٢٥ 
 انتهى البحث
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٦سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

تأليف كتاب اللغة العربية بعنوان      عصمت حممد احلسن. د.ا
اديء املســاحة املهنــية و مــب:"

 "القانونية
 

 الـبحث املقترح هو عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية عن املساحة             :א
وتنبع أمهية مسح امللكيات    .  املهنـية والقانونـية اليت تم مبساحة امللكيات وتسجيالت األراضي         

رض هلا أمهية كبرية يف عمليات التخطيط       وتسـجيالت األراضي من حيث أن املعلومات عن األ        
وإدارة الثروة األرضية ، كما وأن تسجيل العقار من أراضي ومباين حيقق الثقة للمتعاملني يف العقار                

ويغطي الكتاب مقرر   .  ويعطـي امللكـية العقاريـة وضعاً مستقراً يساعد يف دفع اقتصاد الدولة            
 . هندسة املساحة بكلية اهلندسةاملساحة القانونية واملهنية الذي يدرس لطالب

 

٩/٤٢٥ 

٦سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

نظـام آيل ملراقبة وإدارة العربات       عبد اهللا حممد القرين. د
ــم   ــتخدام نظ ــركة باس املتح
االتصـاالت ونظام حتديد املواقع     
العاملي باالقمار االصطناعية ونظم    

 املعلومات اجلغرافية

 الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة يف املباين املكيفة الذي يقع    إجياد :א
ضمن نطاق الراحة احلرارية ويعطي التوفري األعلى للطاقة الكهربائية خالل السنة باستخدام   

 .الظروف املناخية ملنطقة الرياض
ختتلف من مقارنة األمحال السنوية واليت حتسب حتت الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة ، واليت      

شهر إىل شهر ، مع األمحال السنوية اليت حتسب لدرجة حرارة ثابتة على مدار السنة            
 .ولعدة قيم خمتلفة 

 

١٠/٤٢٥ 
 ألغي البحث
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אא    -٥  

الذين انتهت مشاريعهم   ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية   (  من الباحثني    عدد قام 
رير النهائية هلا ، وتقدميها إىل إدارة        يف مركز البحوث ، بإعداد التقا      املسجلةالبحثـية   
 مث تنشر - حسـب رغبة الباحثني-وجتري عملية حتكيم لبعض هذه البحوث       . املركز
.  تبعاً لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها الس العلمي للجامعة             ذلكبعد  

علمية ذات   هذه التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجعة للمصادر ال          توضـح و  
 كمـا أـا حتوي أيضاً وصفاً تفصيلياً للطرق واألساليب اليت استخدمها             ،العالقـة   

 البحث ، وكذلك النتائج اليت توصلوا إليها والتحليالت اليت قاموا           إجراءالباحـثون يف    
واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير النهائية      .  توصيات تلك البحوث   وأخرياًـا ،    

هـ موزعة حسب األقسام    ١٤٢٥/١٤٢٦تهت يف هذا العام اجلامعي      للبحوث اليت ان  
  - :بالكلية

 اهلندسة الصناعية

العنـــــــــوان الباحثـــون  م رقم التقرير
 علي حممد السمحان. د
 درويش سعيد حممد.د.ا

 

تأليف كتاب عن األمتتة 
الصناعية باستخدام املوجهات 

 املنطقية املربجمة

 ١ ١٦/٢٤/٢٥-ص

 عيد حممددرويشس. د.ا
 نعلي حممد السمحا. د

منذجة و تصميم أدوات قطع 
 املعادن لعملية التفريز

 ٢ ٢٦/٢٤/٢٥-ص

مسح و منذجة و جدولة  تأمحد شوقي بوال. د.ا
 إدارة األساطيل البحرية

 ٣ ٠٧/٢٢/٢٦-ص
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 عبدالرمحن  مشبب األمحري. د
 درويش سعيد حممد.د.ا
 سليمان حممود سيد.د.ا

شغيل املثلى حتديد ظروف الت 
 لصلب سابك اإلنشائي

 ٤ ٢٨/٢٣/٢٦-ص

 علي السمحان. د
 درويش سعيد حممد.د.ا
 عصام البهكلي. د

منذجة و حتليل و صالت 
الربشام للمنشآت املعدنية 
 املصنعة من حديد سابك

 ٥ ٣٠/٢٥/٢٦-ص
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   ١٦/٢٤/٢٥-ص : אמ
ية باستخدام املوجهات املنطقية   كتاب عن األمتتة الصناع : אא

 املربجمة
 علي حممد علي السمحان. د     :א

 سعيد حممد حسن درويش. د.ا
 :א

 خطوط وخاليا أمتتة, املاكينات  أمتتةمستوي  :  املصنع عدة مستوياتأمتتة عملية تغطي
  األول  هذا الكتاب علي املستوى  يركز  .  املصنع أمتتةوي  ورش العمل ومست أمتتة,  اإلنتاج
 أمتتة  املنطقية وتطبيقاا يف  املنظومات الكتاب مقدمة عن ويغطي )   املاكينات  أمتتة (لألمتتة
 . التصنيعأساليب

 
 الثاين فيعاجل  الفصل أما,  الصناعيةاألمتتة  من الكتاب حول األول الفصل يدور
 واحلروف   األرقام أنواع الفصل الثالث بشرح يقوم كما   املربجمة املنطقية املنظمات

 .  يف الفصل الرابعمفصلة وأساسيها البوابات مبادئ ,  احلاسوباملستخدمة يف 
 

.   اهلواءغطضبسادس للحساسات الكهربائية اليت تعمل   لا  الفصلني اخلامس وخصص
صلني السابع  يف الفغطيت  فقد تصميم وبرجمة املنظمات املنطقية   أساليب  أما

 والتطبيقات الصناعية الواقعية عن األمثلةويغطي الفصل التاسع جمموعة من .والثامن
  . املنظمات املنطقية املربجمة يف الصناعةاستخدام
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   ٢٦/٢٤/٢٥ - ص :אמ
 منذجة وتصميم أدوات قطع املعادن لعملية التفزير   :  אא

 سعيد حممد حسن درويش. د.أ :א
 علي حممد علي السمحان. د 

 :   א
إن التثبيت امليكانيكي للقم قطع املعادن يقلل من عمر هذه اللقم ويولد أسطح     

, ذات جودة منخفضة للمشغوالت وذلك بسبب االهتزازات امليكانيكية املصاحبة هلا  
 حلام املونة ينتج عنه شروخ ميكروسكوبية نتيجة للحرارة العالية بينما التثبيت باستخدام 
إن الفرصة يف حتقيق التكلفة االقتصادية للقم القطع تكمن يف   . املصاحبة للحام املونة 

حيث أثبتت أدوات ,  القطع باستخدام  تقنية التجميع  باملواد الالصقة تجتميع  أد وا
ح تشغيل عالية اجلودة مع معدالت منخفضة ملعدل   القطع امللصوقة جدارا يف إنتاج أسط 

 .تآكل لقمة القطع
   

 حإن الشكل العام ملعظم أدوات قطع املعادن لعملية التفريز معقد جدا فلذا ال يصل             
ومن حسن احلظ فان طريقة العناصر      . تصـميم هذه األدوات حبسابات التصميم املعتادة      

 .قة وصدقاحملدودة متكن من تصميم األجزاء املعقدة بد
 

 ةإن عملية التصنيع ألدوات قطع املعادن لعملية التفريز امعة باملواد الالصق 
 يف وصلة مزدوجة االشتمال وذلك بعد تطبيق املادة    دتكمن يف إدخال قطعة الكار بي

ومن حيث إن مقطع تلك األدوات يكون دائريا  لذا يف    .  بالسمك املناسبةالالصق
صميم جديد لوصلة مزدوجة االشتمال ذات مقطع دائري  هذا املشروع يقترح أيضا ت 

ان االجهادات الواقعة علي اداة     . وكذلك قياس قوي القطع واليت متثل احلمل امليكانيكي
القطع هي يف واقع األمر خليط من االجهادات احلرارية وامليكانيكية لذا سيتم يف هذا  
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 والرايش باستخدام كامريا    البحث قياس درجة حرارة السطح املشترك بني اداة القطع  
وميثل هذا البحث النمذجة والتصميم ألدوات قطع املعادن     . تعمل باألشعة فوق احلمراء

 .ملاكينة التفريز مع التصميم األمثل للوصلة املقترحة   
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א  ٧/٢٢/٢٥-  ص :מ
א  مسح ومنذجة وجدولة إدارة األساطيل البحرية   :א

 أمحد شوقي بوالت. د. أ   :א
 :א

استثمرت اململكة العربية السعودية أمواال ضخمة يف سفن الشحن و الناقالت 
 منذ تعلى سبيل املثال شركة سابك و الشركة السعودية للشحن قدا شتر , اجلديدة 

أن    . مليون دوالر أمريكي لكل واحدة   ةخبمسمائ  أثنتا عشر سفينة مببلغ يقدر      ١٩٩٠عام 
السفن تتكلف يوميا أالف الدوالرات و لذا فان خطوط السري و اجلدولة املثالية تؤدى      

مقارنة مبا درس يف جمال خطوط السري و اجلدولة   . إىل توفري فعال و مؤثر يف التكاليف
يف هذا    .ترب باألمر البسيط   بالنسبة للشاحنات فان ما مت دراسته يف جمال النقل البحري يع      

البحث سوف نستعرض مسح أديب مكثف للمسارات و جدولة رحالت سفن الشحن و 
البتر     أيضا سنقدم مناذج مثالية مناسبة لعمليات ناقالت     . ما يتعلق يهم من إعمال 

لقد   .  باإلضافة إىل تقدمي منهجية للحلول املناسبة  ,    و سفن شحن البضائع توكيماويا
معاجلة موحد معتمدا على النماذج املوجودة واملقترحة لصناعات الشن   طور أسلوب 

هذه   , لقد مت تقيم أداء أإلجراءات املقترحة عن طريق جتارب حاسوبية مكثفة    . السعودية
التجارب أظهرت إن النموذج املوحد ممكن استعماله بكفاءة عالية إلجياد اجلدولة املثالية    

 .  يوما ٢٩٠فترة زمنية تقدر  رحلة خالل ٦١ألحدى عشر سفينة و 

 



                                                                       

 ٩٣

א    ٢٨/٢٣/٢٦ -  ص :מ
א  حتديد ظروف التشغيل املثلى لصلب سابك اإلنشائي:  א

 عبدالرمحن  مشبب األمحري.  د:א
 سعيد حممد حسن  درويش. د.أ
 حممود سيد أمحد سليمان. د.أ

 :א
إن مصطلح الصلب منخفض الكربون أو الصلب الطري عادة ما يستخدم     

إن التركيب البنائي هلذه األنواع من   .  %0.25لإلشارة إىل حمتوي كربوين اقل من  
والتشكيل علي البارد يؤدي عادة إىل زيادة     .  عادة من الفريت والبرياليت نالصلب يتكو

 احلرارية هلذه األنواع من الصلب فعادة ما     ةملعاجلأما ا , متانة الصلب منخفض الكربون
واالستخدام األساسي هلذه األنواع من الصلب عادة ما     . تؤدي إىل زيادة طفيفة يف املتانة     
وهلذا اكتسبت  ) مثل إنشاء املباين احلديدية والكباري  ( يكون يف التطبيقات اإلنشائية  

تبعا للمواصفات    (A36الصلب  هذه األنواع من الصلب تسمية الصلب اإلنشائي مثل 
 ) . القياسية األمريكية 

 
يف وحدات الدرفلة ) التقسية السطحية (ولقد قدمت شركة حديد سابك تقنية جديدة  

وذلك دف إنتاج حديد تسليح ذات مواصفات عالية     ,   اخلاصة  بالصلب اإلنشائي
سية السطحية وتعتمد هذه التقنية علي احدث التقنيات واليت تشمل علي التق. اجلودة

فعندما خترج أسياخ حديد   . ذات الضغط العايل واليت تتبعها عملية املراجعة الذاتية  
التسليح من املرحلة النهائية لعملية الدرفلة فانه يتم خفض درجة حرارا بسرعة عن       

 .طريق مدافع املياه ذات الضغط العايل
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هلذا  , يستطيع السوق استيعااإن حجم اإلنتاج من حديد التسليخ املنتج كبري بدرجة ال   
ونظرا لعدم توفر  .  فانه من املفضل تسويقها ألغراض أخرى مثل تشغيلها علي املاكينات       

قاعدة بيانات لتشغيل صلب سابك اإلنشائي فان اهلدف من هذا البحث هو إنشاء قاعدة    
ولقد أوضح هذا البحث القدرة الفائقة علي . بيانات لتشغيل صلب سابك اإلنشائي  

وميكن إرجاع هذا اليي التقسية السطحية ذات الضغط . لتشغيل لصلب سايك اإلنشائي ا
العايل واليت تتبعها عملية املراجعة الذاتية واليت تؤدي إىل زيادة الصالدة السطحية للصلب      

وتنتج سابك يف الوقت احلايل أسياخ بدرجتني خمتلفتني   . وبالتايل حتسني خواصه التشغيلية 
 ذات الصالدة األعلى خواص تشغيلية افضل خوقد بينت األسيا. طحيةمن التقسية الس

 ).متمثلة يف قوي القطع املنخفضة واألسطح عالية التشطيب(
 

خلـص هذا البحث إىل معرفة خواص عمليات تشغيل منتجات شركة حديد والتوصية             
ضغط للشركة  بالتحكم يف معدل سريان مياه التقسية السطحية من مدافع املياه ذات ال             

 ) ٢٩٠ VH( العايل تبعا القطار املنتجات  مبا حيافظ علي نفس  قيمة التقسية السطحية
 ..واليت أظهرت قابلية عالية للتشغيل
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א  ٣٠/٢٥/٢٦-  ص :מ
א منذجة وحتليل وصالت الربشام للمنشآت املعدنية املصنعة         :  א

 من حديد سابك
 علي بن حممد السمحان.  د:א

 سعيد حممد حسن  درويش. د.أ
 عصام البهكلي. د  

يف الوقت احلايل تقوم شركة سابك بانتاج كميات كبرية من        :א
وتقوم الشركة بتسويق هذه املنتجات  . الصلب االنشائي علي شكل زوايا والواح 

اثناء التصنيع تقوم هذه الشركات بقص هذه    .  املعدنيةللمصنعني احملليني لالنشاءات
هذا بالرغم من   . االلواح باملقاسات املناسبة ومن مث جتميعها باللحام او املسامري القلوظة     

اليت من املمكن احلصول ) من اجلوانب االقتصادية باالضافة ايل االداء العايل   املزايا ااملتعددة  
تخدام مسامري الربشام مثل تقليل التكاليف والتخلص    عليها اذا متت عملية التجميع باس 

 .من عمليات القلوظة للكتل املعدنية الثقيلة مع خفض وقت التجميع
 

وعادة ما تصنع االنشاءات احلديدية بتجميع طبقتني أو ثالثة طبقات ومن مث وصلهم      
 الضوء ان واجلدير بالذكر ان معظم األحباث املنشورة قد ألقت قليال من .  بوسيلة جتميع

مل تكن قد اغفلت حالة االجهادات الناجتة أثناء عملية التجميع واكتفت فقط بدراسة 
 .الوصالت بعد عملية الربمشة

 
ومن املعروف انه عندما تتعرض لوصالت الربشام ايل االمحال املتكررة فان التركيز     

وقة هلا العايل لالجهادات سيولد شروخ نتيجة للكالل ومن حيث ان الوصالت امللص
قدرة عالية علي مقاومة الكالل ومقاومة عالية للصدأ  فسيتم يف هذا العمل منذجة  
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وحتليل الوصالت الربشام ووصالت الربشام املدعمة باملواد االصقة اللواح الصلب 
 السبائكي لشركة سابك 

 
 

 اهلندسة الكهربائية

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
  عليعادل أمحد. د.ا
 عبد احلميد  الصانع. د

التعديل و الترميز األمثل للحصول  
على أوسع تغطية جغرافية و أكرب    
عدد مشتركني يف أنظمة اهلاتف     
السيار باستخدام أنظمة التعدد   

 بتقسيم الترميز  

 ٦ ٠٨/٢٤/٢٥-ر

دراسة معدات اجلهد العايل  نذر حسني مالك. د.ا
يف اململكة و  (SF6) املعزولة بغاز

 نية استخدام خليط غازإمكا

(SF6) بتلك املعدات 

 ٧ ١٩/٢٤/٢٥-ر

 عبد الرمحن علي العريين. د.ا
 نذر حسني مالك. د.ا
 سعد مبارك الغوينم. د.ا

تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية 
"أساسيات هندسة القوى:" بعنوان

 ٨ ٣٠/٢٤/٢٥-ر

حساب اجلهود الزائدة الناجتة عن  أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.ا
ظاهرة الرنني احلديدي يف نظم   
القوى الكهربائية باستخدام  

 احلاسب اآليل
 

 ٩ ٠٣/٢٥/٢٥-ر
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 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 عبد احملسن اهلريش. د
 عادل عبد النور. د

التنبؤ حبركة نقل الصور باستخدام 
 الشبكات العصبية

١٠ ٠٨/٢٥/٢٥-ر

 عبدالعزيز سامل الرويس. د.ا
 أبو بكر سلطان أمحد٠د

تأثري انتشار املوجات 
و   Ka  هرومغناطيسية يف نطاقالك

ما فوقها على السواتل املتنقلة 
لتطبيقات االتصاالت الشخصية 
املتنقلة الربية يف اململكة العربية 

 السعودية
 

١١ ١٣/٢٠/٢٦-ر

حسام الدين عبداهللا . د.ا
 طلعت

احملدد الذكي ملوقع العطل على 
خطوط نقل القوى الكهربية املبين   

 على املتحكم الدقيق

١٢ ٣٨/٢٢/٢٦-ر

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

 الرموز

١٣ ١٧/٢٣/٢٦-ر

دراسة سرعة استجابة الكاشف  نصر عمارة دبار. د
-Metal) الضوئي

Semiconductor-Metal 
(MSM    باستعمال النمذجة

 العددية

١٤ ٠٣/٢٤/٢٦-ر

 ظيم القاضيحممد عبد الع. د.ا
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.ا

حتليل آثار انقطاعات الكهرباء يف 
 أنظمة القوى الكهربائية

١٥ ٠٥/٢٤/٢٦-ر



                                                                       

 ٩٨

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 
هوائيات انتقائية التردد لتطبيقات     عبد الفتاح أمحد شتا. د

 اجليل الثالث من اجلوال
 

١٦ ٠٤/٢٥/٢٦-ر

 شجاع أمحد عباسي. د.ا
 عبد الرمحن حممد العمود. د.ا

يم و تطبيق مولدات الدوال تصم
املتعددة الدقيقة املعتمد على 
مصفوفات املخرج ذي احلقل  

 القابل للربجمة
 

١٧ ٠٥/٢٥/٢٦-ر

هوائي جديد متعدد النطاق  جميد عبد الرمحن الكنهل.  د
 لالستخدام يف أنظمة
GSM/DCS/GPS 

 

١٨ ٠٧/٢٥/٢٦-ر

 



                                                                       

 ٩٩

א    ٠٨/٢٤/٢٥-  ر :מ
א  التعديل والترميز األمثل للحصول على أوسع تغطية  :א

جغرافية وأكرب عدد مشتركني يف أنظمة اهلاتف السيار 
 باستخدام أنظمة التعدد بتقسيم الترميز 

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

/ ٨قرير إىل تقدمي نتائج املشروع البحثي رقم    يهدف هذا الت :א
 .  والذي مت تنفيذه بدعم من مركز حبوث كلية اهلندسة ـ جامعة امللك سعود    ٤٢٤

واشتملت الدراسة على إجياد تأثري استخدام طرق التعديل امليمية وشفرات تصحيح 
لى  األخطاء على سعة وتغطية شبكات اهلاتف السيار للجيل الثالث واليت تعتمد ع

الكشف األحادي ملستخدم الشبكة ، كما استخدم تقريب جاوس يف إجياد طاقة   
اإلشارات اليت تستقلها حمطات القاعدة ، وقد اعترب عدد املستخدمني كمتغري عشوائي     

 .يتبع توزيع بواسون 
 طرق التعديل امليمية أفضل من التعديل األحادي        موقـد اتضح من البحث أن استخدا      

، حىت يف حالة عدم استخدام شفرات تصحيح        ) احلايل  ( ل الثاين   املسـتخدم يف اجلـي    
 شفرات تصحيح األخطاء ذات معدل مناسب       مكما يتضح  أيضاً أن استخدا     .األخطاء  

 .تؤدي إىل زيادة كبرية يف السعة والتغطية على حد سواء 



                                                                       

 ١٠٠

א    ١٩/٢٤/٢٥-  ر :מ
א  يف  (SF6) العايل املعزولة بغاز   دراسة معدات اجلهد :א

 بتلك  (SF6)اململكة وإمكانية استخدام خليط غاز   
 .املعدات

 نذر حسني مالك . د.أ :  א
 :א

 جزء رئيس من شبكة القوى      (SF6)تكـون املعـدات املعزولة بغاز        

 مبا يف ذلك اململكة ملا يتميز به هذا الغاز من           الكهـربائية يف أحنـاء كـثرية مـن العامل         

يف العقد املاضي زاد إنتاج هذا الغاز       . خصـائص عـزل جيدة مقارنة باهلواء أو الزيت        

بشـكل تصاعدي وكذلك زادت الكمية املنبعثة منه إىل اجلو وذلك عن طريق التسرب              

 هو غاز مضر بالبيئة  (SF6)وقد أعلن حديثاً أن غاز . من املعدات وأثناء الصيانة الدورية

 .ولتقليل مضاره فإن هناك عدة أحباث خللط هذا الغاز مع غازات أخرى أقل ضرراً

اجلـزء األول من هذا املشروع يهتم مبسح أعداد وأنواع املعدات املعزولة بغاز             

(SF6)            ا وكميات الغاز واملسـتخدمة يف شبكات الكهرباء باململكة واملشاكل املتعلقة 

 منبعثة إىل   (SF6)النتائج تشري إىل أنه هناك كمية كبرية من غاز          . اخل. . . منها  املتسربة  

الدراسة أوجدت قاعدة معلومات    . اجلـو يف اململكة من خالل عمليات الصيانة وغريها        

عـن هذا املوضوع ونبهت إىل احلاجة إىل التحكم األمثل يف انبعاث هذا الغاز املضر إىل                

 .اجلو



                                                                       

 ١٠١

ا املشروع هو عبارة عن جتارب عملية منسقة الختيار اخلليط  اجلزء الثاين من هذ
يف هذا   . (CO2) وثاين أكسيد الكربون   (N2) وغاز النيتروجني   (SF6)األفضل من غاز 

 يف جمال كهربائي متجانس وبقيمة       (SF6)البحث طورت عالقة حسابية تربط إيار غاز    
الغري متجانسة وجد أن    يف ااالت   (Pd)كبرية حلاصل ضرب الضغط مع املسافة    

مع النتروجني أو ثاين أكسيد الكربون   %  ٢ أي أقل من (SF6)اخلليط البسيط من 
يشار يف اية التقرير إىل ااالت اليت   .  النقي(SF6)يعطي نتائج مشجعة كبديل لغاز 

 . مع الغازات األخرى(SF6)ميكن أن يبذل فيها أحباث جديدة لفهم طبيعة عزل خليط 
 



                                                                       

 ١٠٢

   ٣٠/٢٤/٢٥-  ر:   אמ
א : تأليف كتاب تعليمي باللغة اإلجنليزية حتت عنوان  :א

 أساسيات هندسة القوى الكهربائية    
 عبد الرمحن علي العريين. د.ا: א

 نذر حسني مالك. د.ا
 سعد مبارك الغوينم . د.ا

: حتتوي أنظمة القوى الكهربائية على عدة مكونات مثل :א
ولذا فإن املفاهيم   .  اخل. .. خطوط النقل ، الكابالت ، العوازل ، القواطع ، احملوالت 

املتعمقة هلذه لألجزاء األساسية وكيفية التفاعل فيما بينهما ضرورية للتصميم األمثل      
هندس الكهربائي الفهم الكامل جيب على امل.  وكذلك للتركيب واالختبار والصيانة

للمكونات األساسية والتعامل مع هذه املشاكل اليت حتدث يف شبكة القوى الكهربائية     
.  ولذا جيب تدريب وجتهيز املهندسني اجلدد بإعطائهم املعلومات األساسية يف هذا العلم

بالرغم من   يف الوقت احلاضر يوجد قله من الكتب التعليمية اليت تم يف هذا املوضوع    
الكتب املتوفرة ال تغطي بصفة .  التطور الكبري يف هذا العلم يف الثالث العقود املاضية

منظمة املواضيع اخلاصة ذا املوضوع وكذلك هذه الكتب ألفت خصيصاً لطلبة الدول 
اململكة العربية  : الصناعية وال تتالءم مع متطلبات املهندسني يف الدول النامية مثل  

وهلذا يوجد هناك حاجة كبرية لكتاب يغطي األساسيات يف   . ودول اخلليجالسعودية 
سيشتمل هذا الكتاب على املواضيع النظرية .  هندسة القوى بطريقة بسيطة واضحة

باإلضافة فإن من املتوقع أن    .  واألمثلة واملسائل املطلوبة لطالب جامعة امللك سعود
 يف منطقة اخلليج وبعض املناطق   يستخدم هذا الكتاب لطالب الدراسات اجلامعية 

وميكن للمهندسني العاملني يف شركات الكهرباء والشركات املصنعة   .  األخرى
 . استخدام هذا الكتاب كمرجع هلذا الفرع الرئيسي من اهلندسة الكهربائية



                                                                       

 ١٠٣

א    ٣/٢٥/٢٥ -  ر:מ

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

 أمحد سيد أمحد عبد اهللا. د.أ :  א
 :א
من املشاكل اخلطرية اليت قد تتعرض هلا الشبكات الكهربائية يف هذه األيام هو              

دي ا و اليت قد تسبب ارتفاع كبري يف اجلهود          إمكانـية حـدوث ظاهرة الرنني احلدي      
و حدوث مثل هذه اجلهود الكهربائية املرتفعة قد يؤدي إىل تلف احملوالت            . الكهـربائية 

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

و بني املفاعلة احلثية    )  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           

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

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

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



                                                                       

 ١٠٤

   ٨/٢٥/٢٥ -  ر:   אמ
א  .التنبؤ حبركة نقل الصور باستخدام الشبكات العصبية:א

 عبد احملسن عبد الرمحن اهلريش. د :  א
 عادل عبد النور. د

 :א
  

ا يف شبكات االتصاالت نتيجة لضخامة        يسـبب تنقل الصور املتحركة اختناق     
ونظراً الزدياد احلاجة والتطبيقات هلذه اخلدمات أصبح حتمياً        .  هـذه الصور  

يعد توقع حركة نقل الصور من أهم       .  البحث يف إمكانية ختفيف هذا االختناق     
طـرق الـنمذجة لتحسـني االستخدام و احملافظة على نوعية و جودة شبكة              

البحث لدراسة عدد من بنيات الشبكات العصبية       يهدف هذا   .  االتصـاالت 
ومن .  االصـطناعية لتصميم نظام ذكي لتوقع حركة نقل الصور الديناميكية         

خـالل هذا املشروع  مت تقييم أداء هذه الشبكات وتطبيقها على أفالم فيديو              
 .حقيقية  وتبني اا احسن اداًء مقارنة بالطرق اخلطية املتداولة



                                                                       

 ١٠٥

א  ١٣/٢٠/٢٦-  ر: מ
א    Kaتـأثري انتشـار املوجات الكهرومغناطيسية يف نطاق          :א

ومافـوقها علـى السـواتل املتنقلة لتطبيقات االتصاالت الشخصية املتنقلة الربية يف             
 .اململكة العربية السعودية 

 عبد العزيز  سامل الرويس. د.أ :  א
 أبوبكر سلطان أمحد.           د  
 :א

 -Kaيهـدف هـذا الـبحث لدراسة التأثريات اجلوية على انتشار املوجات عند نطاق               
وينصب . ومافـوقه خلدمات السواتل املتنقلة تدور يف مدارات غري ثابتة بالنسبة لألرض             

وسيتم وصف طرق التقدير مث     . ية  االهـتمام باألجـواء اجلافة للمملكة العربية السعود       
وسيتم . استخدامها للحصول على توزيع التوهني من األمطار والعوامل اجلوية األخرى           

وتعمل معظم األنظمة الساتلية يف     . اسـتخدام البـيانات اجلوية احمللية إذا كانت متوفرة          
لقيام  لتتمكن من ا   -Ka أو   -Kuعند نطاق   " ميو"و  " ليو  "املـدار غـري الـثابت مثل        

توجد دراسة هلذا املوضوع     وعلى قدر علمنا ال   . بالتطبـيقات الـيت حتتاج نطاق واسع        
لذلك سيتم تقدير   . بالنسـبة لألجواء اجلافة كما هو احلال يف اململكة العربية السعودية            

التأثريات النسبية لالنتشار مثل التوهني نتيجة األمطار ، والتوهني نتيجة السحب ، واخلبو             
لتأللؤ يف األجواء اجلافة يف السعودية عند هذا النطاق للسواتل املتنقلة ، وسيقدم       نتـيجة ا  

مناقشـة ألداء هذه األنظمة عند هامش قليل للموثوقية ومقارنة مع املقاالت املنشورة يف              
 .األجواء األخرى

 
 



                                                                       

 ١٠٦

א   ٣٨/٢٢/٢٦-  ر :מ
א لعطل على خطوط نقل القوى الكهربية احملدد الذكي ملوقع ا :א

 املبين على املتحكم الدقيق 
 حسام الدين طلعت. د.أ :  א

 :א
يعترب التحديد الدقيق ملوقع العطل على خط نقل القوى الكهربية خطوة أساسية ىف            

 وبناًء عليه فإنه  . دية التغذية الكهربائية للمستهلكني  سرعة إصالح العطل وبالتايل زيادة إعتما
على مستوى تصميم خوارزمات احلساب فإن حتسني دقة حساب موقع العطل أهم من تقليل           

 إن تصميم حمددات مواقع األعطال خبطوط نقل القوى الكهربية جيب أن يأخذ     .زمن احلساب
دواجية خطوط النقل ووجود أجهزة    ىف االعتبار تعقيدات املنظومة مثل مقاومة العطل واز 

لتتيح تصميم حمددات أعطال         تعويض غري فعالة وىف هذا اال ميكن استخدام النظم الذكية      
 . ذات دقة عالية أخذاً ىف االعتبار تعقيدات املنظومة     

يعتمد    . يقوم هذا البحث بدراسة تصميم وتنفيذ حمدد أعطال ذكى مبىن على املتحكم الدقيق       
قترح على جتميع بيانات العطل من جهة واحدة من خط النقل وهو ما ميثل أبسط            اخلوارزم امل 

مت تصميم نظام ذكي مبين على طريقة الشبكات العصبية االصطناعية             . تصميمات حمدد األعطال  
وذلك للحصول على أفضل دقة ممكنة، و مت اختبار التصميم بعمل حماكاة رقمية على احلاسوب          

، مث مت عرض اعتبارات تنفيذ اخلوارزم املقترح على نظام           )مسيولينك /بماتال(باستخدام برنامج   
 . املتحكم الدقيق 

أوضحت نتائج حماكاة األعطال التأثري البارز لكٍل من موقع العطل وزاوية حدوث العطل 
كما أن نتائج . ومقاومة العطل على األشكال املوجية للتيارات واجلهود املناظرة حلالة العطل

العطل املقترح كانت مشجعة وتعطي دقة مقبولة خاصةً عند استخدام نظام تطبيق حمدد 
كذلك فقد أكدت اعتبارات التطبيق يف الزمن احلقيقي . الشبكات العصبية ذي املستويني

إمكانية تنفيذ اخلوارزم على متحكم دقيق من النوع العادي، ويرجع هذا إىل بساطة التصميم 
.حملدد العطل املقترح



                                                                       

 ١٠٧

   ١٧/٢٣/٢٦-  ر :אמ
א أنظمة طلب متكرر أتوماتيكي هجينة لقنوات معرضة  :א

 لتداخل الرموز
 عبد احلميد علي الصانع. د :  א

 :א
نطاق فإن أداء   حـني اإلرسـال الرقمي مبعدالت عالية على قنوات حمدودة ال           

ولقد بات من   .  أنظمـة اإلتصـال تتدهور بفعل شوشرة جاوس وبفعل تداخل الرموز          
املعـروف أن الطريقة املثلى للكشف عن اإلشارات حني وجود تداخل بني الرموز هي              

ولقد طورت هذه   .  تقدير املتتالية ذات االحتمالية القصوى باستخدام خوارزمية فيتريب       
 صاحلة للكشف عن إشارات مرمزة منخلياً ومتأثرة بتداخل الرموز      الطريقة الحقاً لتصبح  

 .، حيث أُقترح خوارزمية فيتريب تعمل كحال للترميز املنخلي ومسو للقناة
يقتـرح هـذا البحث أنظمة طلب متكرر أتوماتيكي هجينة لقنوات معرضة             

اء وآخراً  وتوظف األنظمة املقترحة ترميزاً منخلياً لتصحيح األخط      .  لـتداخل الـرموز   
وتستخدم هذه األنظمة خوارزمية فيتريب واليت تعمل كمسو        .  دوريـاً للكشـف عنها    

وسيقيم أداء أنظمة الطلب املتكرر األتوماتيكي املقترحة       .  للقـناة وحال للترميز املنخلي    
 .لعدة قنوات معرضة لتداخل الرموز باستخدام احملاكاة احلاسوبية

 
 
 



                                                                       

 ١٠٨

א    ٣/٢٤/٢٦ -  ر :מ
א  باستعمال النمذجة MSM دراسة سرعة إستجابة :א

 العددية 
 نصر عمارة دبار. د :  א

  يف اآلونة األخرية أظهر الكاشف الضوئي املكون    :א
كفاءة  ) Metal-Semiconductor-Metal MSM(معدن -شبه موصل-    من معدن

مت خالل هذا . كبرية يف التطبيقات يف جماالت اإلتصالت اليت حتتاج إىل السرعة العالية  
املشروع دراسة سرعة اإلستجابة لدى هذه الكاشفات وكيفية تأثرها مبختلف معطيات  

وكانت الدراسة باستعمال احملاكاة العددية ذات البعدين بعد أن مت ادراج  . التصنيع
يف خالل هذا املشروع مت .  مالت الزمن يف املعادالت األساسية ألشباه املوصالت  معا

 ليأخذ بعني اإلعتبار    )١٩/٤٢٠(تطوير برنامج احملاكاة الذي صمم يف املشروع السابق       
 ومن مث مت تطبيقه على الكاشف الضوئي  . اإلستجابة الزمنية لنبائط اشباه املوصالت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 ١٠٩

א    ٥/٢٤/٢٦-  ر :מ
א  حتليل آثار انقطاعات الكهرباء يف أنظمة القوى :א

 الكهربائية
 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ :  א

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.   أ 
 :א
ة بسبب عجز يف قدرات التوليد أو عدم  عاد حتـدث اإلنقطاعات الكهربائية  

كفاية خطوط النقل وأنظمة التوزيع ، وينتج ذلك عادة من سوء التخطيط وعدم األخذ              
يف احلسبان الزيادة يف األمحال املستقبلية فال يكون هناك إضافة لقدرات التوليد أو تعزيز              

 املشتركون على اختالف    واخلسائر اليت ميىن ا   .  ألنظمة النقل والتوزيع يف فترات معينة     
من جراء انقطاع اخلدمة الكهربائية تتراوح بني       ) سكين ، جتاري ، صناعي ، اخل      (فئام  

فبالنسبة للمستهلك السكين يكون هناك      .  الضـيق النفسي إىل اخلسائر املادية اجلسيمة      
يري الضيق واحلرج وعدم الراحة وهذه العوامل النفسية وإن كان من الصعب قياسها  مبعا             

مادية حمسوسة إال أا قد تكون أكرب حجماً وأعمق تأثرياً من اخلسائر املادية اليت تتمثل               
وبالنسبة للمستهلك التجاري فسيمىن    .  يف تلف األطعمة أو تعطل بعض األجهزة املرتلية       

خبسائر مادية حيث سيضطر إىل إغالق متجره وبالتايل يتوقف نشاطه حىت تعود اخلدمة             
ما بالنسبة للمستهلك الصناعي فسيمىن خبسائر مادية فادحة حيث أن          أ.  مـرة أخـرى   

حـرمانه من الطاقة الكهربائية سيسبب شلالً يف العمل وتوقفاً يف اإلنتاج وبالتايل فقدان         
ومما يزيد يف حجم املعاناة أن حتدث اإلنقطاعات بشكل مفاجئ ودون سابق            .  املبيعات

مام املشترك لتاليف اخلسائر احملتملة أو على األقل        إنـذار ممـا قد ال يتيح الوقت الكايف أ         
ختفيف آثارها وذلك بإجياد وسائل بديلة للطاقة واحليلولة دون حدوث معاناة نفسية أو             

وسيتم يف هذا البحث تطوير أسلوبني وتطبيقهما ، األول مبين على           .  خسـائر ماديـة   
 من  –والذي سيتحرى   تصـميم اسـتبيان يتم توزيعه على فئات خمتارة من املشتركني            



                                                                       

 ١١٠

 على حجم اخلسائر اليت سيمنون ا عند حدوث انقطاعات الطاقة           –خـالل جتاوم    
الكهـربائية وكذلك ماهية وتكاليف اإلجراءات والتدابري اليت سيتخذوا للتخفيف من           
حجـم اآلثار املترتبة على حدوث تلك اإلنقطاعات ، أما اآلخر فهو مبىن على منوذج               

 ما يفقده املشترك بسبب حرمانه من ممارسة نشاطات معينة إذا           رياضـي يركـز على    
وهذه اخلسائر  .  حدثت تلك اإلنقطاعات يف أوقات حمددة أو امتد أمدها فترات أطول          

سـيتم حتـويلها إىل تكاليف مادية حمسوسة تكون معياراً يتم بواسطته مواءمة تكاليف              
ايل يتم تقومي املستويات املثلى     إنـتاج الطاقـة الكهـربائية بتكاليف اإلنقطاعات وبالت        

إلعتمادية النظام ونوعية وجودة اخلدمة واستمرار تدفق الطاقة دومنا تذبذب أو تدن أو             
لـذا فإن النتائج اليت ستتمخض عنها هذه الدراسة ستسهم بشكل فعال يف             .  انقطـاع 

ئيات إمداد خمططي ومهندسي أنظمة القدرة الكهربائية باململكة مبعلومات قيمة وإحصا         
جديـدة يـتم االستعانة ا واالستفادة مناه عند مواءمة تكاليف وفوائد خطط التوسع              
املستقبلية ألنظمة التوليد وشبكات النقل باململكة واختيار األحسن كفاءة واألفضل أداء           

 . واألقل تكلفة منها
 
 

 



                                                                       

 ١١١

א    ٤/٢٥/٢٦ -  ر:  מ
א نتقائية التردد لتطبيقات اجليل الثالث من     هوائيات ا:א

 اجلوال 
 عبد الفتاح أمحد شتا. د :  א

 :א
إن احملدودية الفيزيائية اليت تفرضها العالقة بني مقدر الكسب وسعة نطاق   

ع هوائيات صغرية ذات فاعلية عالية   التردد يف تصميم اهلوائيات صغرية احلجم جتعل تصني 
 . أمراً صعباً
وأحد أهم الطرق لتفادي ذلك هو تصميم هوائيات صغرية ذات فاعلية كبرية      

هلا نطاق تردد ضيق ميكن ضبطه وحتريكه ضمن نطاق ترددي واسع ، وستؤدي الفاعلية         
نية تبادل معلومات   العالية هلذه اهلوائيات إىل زيادة الطاقة املشعة منها وبالتايل إىل إمكا   

رقمية ذات نطاق واسع بأخطاء قليلة يف املعلومات املتبادلة مما يتيح استخدام هذه التقنية   
يف اجليل الثالث واألجيال املستقبلية ألنظمة االتصاالت النقالة ، كما سيتيح انتقائية  

يات على تغري التردد يف هذه اهلوائيات إىل تقليل تأثري مالمسة األجسام وقرا من اهلوائ 
مواصفات اهلوائيات املستخدمة ومقدار طاقة البث من اهلوائيات كما هو حاصل يف   

 .اهلوائيات املستخدمة حالياً
هذه اهلوائيات ستحتوي على مكونات أشباه موصالت مثل صمامات ثنائية    

د   من نوع فاركتور وذلك لضبط احلجم الكهربائي ديناميكياً وبالتايل ضبط الترد   ) دايود (
املستخدم ضمن نطاق ترددي واسع مع ضمان موائمة املقاومة والفاعلية الكهربائية  
للهوائي ، وسيتم حتليل هذا اهلوائي ومكوناته اإللكترونية باستخدام نظرية خطوط النقل  
الكهرومغناطيسية ومناذج مكافئة للدوائر الكهربائية اإللكترونية ، سيكون دور دائرة       

لكترونية هو تغيري خصائص اهلوائي وبالذات تردد الرنني هلذا التغذية للمكونات اإل
اهلوائي ، وسيتم دراسة هذا التأثري ضمن عملية حتليل وتصميم اهلوائي مع إمكانية 



                                                                       

 ١١٢

هلذا اهلوائي مع دائرته اإللكترونية ، كما سيتم حتليل هذا اهلوائي      ) حتسني (استخدام أمثلة 
برامج خاصة لتصميم دوائر امليكروويف   ومكوناته ودائرة التغذية باستخدام حزم  

 . واهلوائيات ، وبعد ذلك سيتم إعداد منوذج هلذا اهلوائي وتصنيعه وقياس خواصه عملياً  



                                                                       

 ١١٣

א    ٥/٢٥/٢٦ -  ر :מ
א  تصميم وتطبيق مولدات الدوال املتعددة الدقيقة املعتمد      :א

  القابل للربجمة  على مصفوفات املخرج ذي احلقل
 شجاع أمحد عباسي. د.أ :  א

 عبد الرمحن حممد العمود . د.                                 أ  
 :א
 هلا أمهية (ASIC)إىل زمن غري بعيد كانت التصميمات للدوائر املتكاملة إيسك      

ومع التقدم يف التعرف    .  بسبب تطبيقاا املختلفة يف كل جمال تقريباً     مل يسبق هلا مثيل ،  
  أصبح تصميم الدوائر املتكاملة(FPGA)على مميزات الربجمة املتعلقة باملصفوفات 

(ASIC)  هذه املرونة غري متوفرة على اإلطالق يف أي منتج معني له         .   أكثر مرونة
 أثره يف جمال تصنيع   (FPGA)دام وقد أحدث التطور احلديث باستخ.  استخدام خاص

 ، وقد أحدثت التطبيقات باستخدام  (VLSI)وتصميم الدوائر ذات التكامل العايل جداً 
ويف احملاكاة على نظم   .   ثورة يف التطبيقات احلاسوبية واملنطق الرقمي (FPGA)تقنية  

 إيضاح    أعطت نتائج أفضل من الربامج العادية يف احملاكاة وخاصة يف  (FPGA)وقواعد 
 أسرع (FPGA)أصبحت احلاسوبات املعتمدة على نظام .  السعة وسرعة تنفيذ احملاكاة 

 (FPGA)ويف األنظمة املتعددة النمط اليت تستخدم   .  أداًء يف العديد من التطبيقات 
كقاعدة عامة للتصميم يكون هناك وفرة يف املكونات اإللكترونية ويصاحب ذلك حتسن   

ـ  ونظراً لذ .  يف األداء    فقد تطور (FPGA)لك األداء املتميز واخلصائص الفردية ل
 .استخدامها من جمرد منطق عادي بسيط إىل قاعدة ضخمة من نظم الربامج  

 سوف تستخدم يف  (FPGA)إن اإلمكانيات اليت تتوفر يف النظم اليت تستخدم   
 تصميم قطع إلكترونية ذات مواصفات خاصة الستخدامها يف العديد من التطبيقات 
اإللكترونية واالتصاالت وسوف يكون اهتمام خاص يف تصميم وتنفيذ املكونات اليت هلا 

وباالستعانة   .   اخل..التردد ، الطور ، سعة املوجة ، شكلها ،  : أداء خاص ودقيق مثل 



                                                                       

 ١١٤

بالوسائل املتقدمة للتصميمات سيكون اهلدف استخدام العديد من التقنيات واألدوات   
.  لدراسة املقارنات املختلفة مع توضيح املتطلبات اخلاصةاملتوفرة ، وسوف توضح ا

 .وسوف تستخدم الدوال املتعامدة لتوضيح وحتقيق الدوال اخلصائص الدقيقة



                                                                       

 ١١٥

א    ٧/٢٥/٢٦ -  ر:  מ
א  هوائي جديد متعدد النطاق لالستخدام يف أنظمة    :א

GSM/DCS/GPS 
 عبد ايد عبد الرمحن الكنهل . د :  א

 :א
شهدت االتصاالت الالسلكية النقالة قفزات هائلة يف السنوات األخرية وأصبحت       

.  األجهزة املستخدمة يف هذه اخلدمات صغرية احلجم كما أا تتجه إىل أن تكون أصغر حجماً       
األجهزة ال بد أن تصغر حجم اهلوائيات املستخدمة يف هذه األجهزة    وملوائمة تصغري حجم هذه 

باإلضافة إىل حتسني مستوى أدائها للتعامل مع اخلدمات اجلديدة اليت توفرها هذه األجهزة              
واهلوائيات املطبوعة    )  الرقعية(إن اهلوائيات املستوية مثل اهلوائيات الشريطية الدقيقة       .  النقالة

 شائعة االستعمال يف هذه األجهزة وذلك ملا تتمتع به من صفات صغر      ستكون هي اهلوائيات
ويف .  احلجم ومواءمتها الكهربائية والتصنيعية للدوائر اإللكترونية يف أجهزة االتصاالت النقالة  

م ازدهرت البحوث لتصميم هوائيات مطبوعة      ٢٠٠٠السنوات األخرية خاصة بعد سنة   
ددات خمتلفة وذات عرض نطاق ترددي مناسب لألنظمة   وشريطية دقيقة ميكنها العمل يف تر 

  سيتناول هذا البحث دراسة وتصميم        ..UMTS,GSM,PCSالعاملية لالتصاالت النقالة مثل  
هوائي شريطي دقيق متكامل وصغري احلجم ذو نطاق ترددي ثالثي مناسب ألنظمة االتصاالت    

وائي سيتم إعداده فعلياً مث قياس أداؤه    كما أن منوذجاً هلذا اهل GSM/DCS/GPSواملالحة النقالة 
 .الكهربائي واإلشعاعي ضمن هذه النطاقات  

سيشتمل البحث دراسة حتليلية هلذا اهلوائي باستخدام مناذج املكونات للدوائر            
كما   .  الكهربائية وخطوط النقل الكهرومغناطيسي وذلك لتقدير أداء وحجم اهلوائي املطلوب       

وبعد ذلك  .   وأمثلته باستخدام برامج رقمية لدوائر املايكرويف   سيتم دراسة خواص اهلوائي  
سيتم تصميم النموذج األنسب هلذا اهلوائي وتصنيعه فعلياً مث قياس أداؤه وإعتماديته يف معمل    

 . املايكرويف واهلوائيات ضمن النطاقات الترددية املطلوبة      



                                                                       

 ١١٦

 اهلندسة الكيميائية

 م رقم التقرير العنــــــوان الباحثـــون
 خالد إبراهيم احلميزي. د
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا

دراسة نظرية لتفاعالت احلفز 
 الذايت ذات الطفرة

 

١٤/٢١/٢٥-ك ١٩ 

قياس معدالت التآكل بواسطة  ماهر  عبداهللا العودان. د
 امليزان البلوري الدقيق

 

٣١/٢٣/٢٥-ك ٢٠ 

 توجه طريقة قرين لتعامل مع حممد البشري األمني أبشر. د
 أنظمة اهلندسة الكيميائية

 

٢٢/٢٤/٢٥-ك ٢١ 

عماد الدين  مصطفى . د
 كمال علي

إعداد معمل حماكاة لعمليات 
 التحكم

 

٣٢/٢٤/٢٥-ك ٢٢ 

 عبد احلميد أجبار. د.ا
 حممد عاصف. د

دراسة جتريبية للسلوك 
العشوائي هلدرودينامية 

املفاعالت ذات األبراج 
 الفقاعية الغازية السائلة

 

٢٧/٢٤/٢٦-ك ٢٣ 

تأليف كتاب باللغة العربية  كامل حممد  وقيع اهللا. د.ا
احلسابات اآللية يف : "بعنوان

 "موازنات املادة و احلرارة
 

٢٩/٢٤/٢٦-ك ٢٤ 



                                                                       

 ١١٧

 م رقم التقرير العنــــــوان الباحثـــون
 أنيس بن محزة فقيها. د.ا
 أمحد عيديد إبراهيم. د

: اإلستفادة من الغاز الطبيعي
تأثري نسبة غاز امليثان إىل غاز 

نتاج ثاين أكسيد الكربون يف إ
الغاز املصنع املستخدم يف 
 الصناعات البتروكيميائية

١٤/٢٥/٢٦-ك ٢٥ 

 إبراهيم بن صاحل املعتاز. د.ا
 حممد عاصف. د.ا
 حممد رقيب. م

حجز و هيدرديناميكية الغاز 
يف أعمدة الفقاعات و تأثريها 

على أداء مفاعل أكسدة 
األوزون ملعاجلة مياه الشرب 
باستخدام الربنامج احلسايب 

 CFD يناميكا املوائعلد

٢٨/٢٥/٢٦-ك ٢٦ 

اجلوانب اهليدرودينامية ملفاعل  حممد عاصف قمر الدين. د.ا
ثابت املهد بوجود نوعني من 

 اجلسيمات الصلبة
 

٣٥/٢٥/٢٦-ك ٢٧ 

 



                                                                       

 ١١٨

א  ١٤/٢١/٢٥-  ك :מ
א  .دراسة نظرية لتفاعالت احلفر الذايت الطفرة :א

 خالد إبراهيم احلميزي. د :  א

 أمحد أبا سعيد احلاج. د.  أ   
 :א

تكـوين خاليا سرطانية من خاليا صحيحة من األشياء الىت حتدث يف الطبيعة             
 اخلاليا  تتكاثر هذا اخلاليا السرطانية و تنافس     . لعوامل داخلية وراثية او عوامل خارجية     

الصحيحة و يف بعض األحيان تكون الغلبة لصاحل هذه اخلاليا السرطانية مما يؤدى آيل              
و هلذا السبب سيتم يف     . احلى املصاب بالسرطان  . عـواقب وخيمة منها موت الكائن     

هذا البحث دراسة هذه الظاهرة من خالل طرح امنوذج مبسط لتفاعالت احلفز الذايت             
املفاعل املستمر املخلوط   . تستخدم يف هذا البحث   . عمليةذات الطفـرة ليمـثل هذه ال      

دراسة هذه  . و سيتم تصميم و تطوير برامج تستخدم الكمبيوتر       . لكمـال التفاعالت  
ستركز الدراسة على تصرفات النظام التشعبية و كيفية املنافسة بني          . الظواهـر املعقدة  

 يف دراسة حاالت التعددية و      كما ستستخدم النظرية اآلحادية   . الطفرة و اخللية األصلية   
مثل ( مناقشة و حتليل بعض احلاالت       أيضاسيتم  . االتـزان مدى استقرار هذه احلاالت     

كما ). مغذى املفاعل و حالة عدم وجود هذا الطفرة يف املغذى         . حالـة وجود طفرة   
 إجياد و مقارنتها بكميات الطفرة املنتجة و        األصلييـناقش املشـروع كميات املنتج       

 .ظروف آلي من املنتجنياحسن ال

 



                                                                       

 ١١٩

   ٣١/٢٣/٢٥-  ك:       א
א   قياس معدالت التآكل بواسطة امليزان البلوري الدقيق :א

 ماهر عبد اهللا العودان. د :  א
 :א
هندس معلومات قيمة خالل عمليات التصميم      قياس معدالت التآكل تعطي امل     

.  لذلك من أهم فروع علم التآكل هو فرع قياس معدالت التآكل          . أو عمليات التشغيل  
يقوم هذا البحث بقياس معدالت التآكل لألملنيوم ، النحاس واحلديد يف ظروف مشاة             

يكون سوف  .  للظـروف اجلـوية الصـناعية وذلك باستخدام امليزان البلوري الدقيق          
التركيـز على عوامل التغري يف الرطوبة النسبية ، درجة احلرارة ، تركيز امللوثات اجلوية               

بعد ذلك سوف يتم الربط بني نتائج التآكل        .  وتأثري هذه العوامل على معدالت التآكل     
من أهم امللوثات اجلوية اليت سوف تدرس يف        .  يف بيئة املعمل مع البيئة الصناعية الواقعية      

لبحث مها غاز ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيتروجني وذلك بتراكيز مقاربة           هـذا ا  
 .للتراكيز املوجودة يف األجواء الصناعية

يقـوم امليزان البلوري الدقيق على مبدأ االهتزازات األفقية واليت يتناسب مع             
لتردد وكلما قلت الكتلة نتيجة للتآكل فإن ا      .  كـتلة املعدن املرسبة على سطح البلورة      

 ذبذبة وبالتايل فإن    ٠ ،   ١وباسـتطاعة اجلهـاز حتديد تغري يف التردد بقيمة          .  يـزداد 
أي باستطاعة اجلهاز حتديد جزء من البليون من        . حساسـية اجلهـاز تكون عالية جداً      

سـوف يسـتخدم هذا اجلهاز لقياس معدالت التآكل يف البيئات واملعادن            !.  اجلـرام 
ومن مث حتديد العناصر املؤثرة يف سرعة       .  لبتروكيميائيةاملخـتلفة واملهمـة للصناعات ا     

  .التآكل واجياد الطرف املثلى للحد من أو منع التآكل اجلوي لتلك املعادن
 



                                                                       

 ١٢٠

   ٢٢/٢٤/٢٥-  ك:       א
א   توجه طريقة قرين لتعامل مع أنظمة اهلندسة الكيميائية      :א

 حممد البشري األمني . د :  א
 :א

لقد عرف أن خاصية نظرية عناصر احلدود هي مصدر قوة طريقة عناصر       
احلدود يف حل املعادالت اخلطية األلبسية وهذه اخلاصية قد تفشل عندما تتعامل مع 

إن طريقة  .  االنتقال وانتشار املادة معادالت الرببله واهلابريبله واليت متثل معادالت   
عناصر احلدود تعاين كما تعاين طرق التحليل العددي األخرى واليت تعتمد على نظرية  
عناصر احلدود من أن املصفوفات املتكونة تكون خانتها كلها معبأة باألرقام مما جتعل        

 ذات الطبيعة  املهام احلسابية شاقة وكذلك هذه الطرق ال تستطيع التعامل مع املسائل
وحقيقة أن املسائل ذات الطبيعة غري املتجانسة هي من أهم أنواع    .   غري املتجانسة 

 .املسائل يف اهلندسة الكيميائية
ظهرت حالياً طريقة قرين املتميزة واليت تعتمد على نظرية احمليط التكاملية   

هذه الطريقة  من خصائص   ) .  معادلة فردهومل التكاملية من الدرجة الثانية  (الفردية 
أا تتغلب على الصعوبات املوجودة يف طريقة حميط العناصر القدمية وكذلك     

املصفوفة .    تستخدم ج طريقة العناصر احملدودة لتعطي أفضل نتائج عند العقد     
العامة من هذه الطريقة حمدودة الصفوف مما جينب املشاكل الناجتة من املصفوفة      

 هذه الطريقة اجلديدة جناحها عندما طبقت يف    لقد أثبتت.   ذات الصفوف الكثرية
يف هذا املشروع سوف .  بعض أنظمة اهلندسة كاهلندسة املدنية وهندسة النفط

تطبق وختترب طريقة قرين على بعض أنظمة اهلندسة الكيميائية اخلطية وغري اخلطية ،  
 . املستقرة وغري املستقرة   

 



                                                                       

 ١٢١

   ٣٢/٢٤/٢٥-  ك:        א
  إعداد معمل حماكاة لعمليات التحكم:אא

 عماد الدين مصطفى كمال علي. د :  א
 :א

يهدف هذا املشروع اىل تطوير برنامج حاسويب تفاعلي مبين على احلزمة الشهرية        
من أهداف الربنامج احلاسويب . م نظم التحكمماتالب لإلستخدام يف جمال حتليل و تعلي 

هو توفري أداة  سلسة لتعليم و تدريب الطالب و املهندسني على كيفية حتليل و منذجة   
ديناميكية العمليات الكيميائية و دراسة و تنغيم و تصميم دوائر التحكم وكذلك  

نامج  من عدد    يتكون هيكل الرب . دراسة عمليات التوصيف التجرييب للنظم الديناميكية 
 الدارجة حيث حتتوي كل منها على   ةالوحدات الصناعية الكيميائي / حمدد من العمليات 

صممت هذه التمارين بطريقة جيدة متكن  . عدد من التمارين املوحدة و احملددة
و جلعل هذا الربنامج أكثر مرونة فقد . املستخدم من تعلم أساسيات نظم التحكم اآليل

باستخدام القوائم و اللوائح اليت متكن املستخدم من التنقل بني   مت تصميم الربنامج   
األجزاء املختلفة من الربنامج بسهولة و إجراء التجارب املبنية على احملاكاة و رؤية   

كما مت   .  النتائج من خالل الرسوم البيانية و التعلم من خالل تنفيذ و اتباع التمارين 
 . ءا باستخدام متصفح الشبكة العنكبوتية  توفري مستندات للمساعدة اليت ميكن قرا

 



                                                                       

 ١٢٢

   ٢٧/٢٤/٢٦-  ك:        א
א  دراسة جتريبية للسلوك العشوائي هلدرودينامية املفاعالت      :א

 السائلة -الفقاعية الغازية  
 عبد احلميد أجبار. د.أ :  א

 حممد عاصف.   د   
 :א

أنه كنتيجة لتصميمها اإلنشائي السهل واخنفاض تكاليفها التشغيليه فإن األبراج     
ويتوزع استعماهلا على .   الغازية تعترب من أهم املفاعالت يف الصناعة–الفقاعية السائلة 

.     معاجلة املياه ميادين خمتلفة كالصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والدوائية وأيضاً   
ولكنه رغم شيوع استعماهلا فإن التصميم اهلندسي هلذه املفاعالت مازال صعباً ويقتصر     

و يرجع هذا باألساس إىل تعقد اهلدرودينامية الناجتة عن حركة     .  على مناذج شبه جتريبية   
لقد أظهرت عدد من األحباث احلديثة أن هيدرودينامية هذه املفاعالت      .  الفقاعات
واجتهت هذه األحباث إىل فهم أعمق خلصائص هذا السلوك  .  ئية بطبيعتها عشوا

العشوائي بينما اجتهت أحباث أخرى إىل حماولة استغالل حساسية هذا السلوك قصد 
 . توجيهه إىل أنظمة أكثر إجيابية وبالتايل حتسني اهليدرودينامية و الكفاءة   

دف إىل حتسني    ستتم يف هذا املشروع دراسة جتريبية لفكرة جديدة     
إن اهلدف من هذا املشروع هو دراسة هيدرودينامية    .   هيدرودينامية هذه املفاعالت  

ستتم  .  املفاعالت الفقاعية عندما تضاف إليها كميات صغرية من جسيمات خاملة  
دراسة مدى تأثري هذه اإلضافات على السلوك العشوائي للهدرودينامية وذلك    

ستتم الدراسة جتريبياً عن     .   ال أنظمتها اهليدرودينامية بدراسة أنسقة الفقاعات وانتق
طريق إنشاء برج فقاعي وحتليل قراءات تغريات الضغط باستخدام جمموعة من طرق   

 .التحليل الرياضية املتطورة اخلاصة باألنظمة العشوائية 



                                                                       

 ١٢٣

   ٢٩/٢٤/٢٦ -  ك:        א
א  لية يف موازنات املادة واحلرارة  احلسابات اآل:א

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

هذا املشروع يشمل تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع استخدام      
 العلوم تعترب موازنات املادة واحلرارة من.  احلاسوب يف موازنات املادة واحلرارة 

األساسية يف جماالت العمليات الصناعية بوجه عام والصناعات الكيميائية بوجه  
وكما هو معروف فإن موازنات املادة واحلرارة تشكل األساس الذي تبىن   .  خاص

عليه عمليات تصميم املعدات والعمليات الصناعية ودراسات الضبط األتوماتيكي    
 .ودراسات األمثلة

 عدة أبواب تبدأ بتعريف املتغريات وتصنيفها وتعريف       سيشتمل الكتاب على 
درجة احلرية للعمليات الكيميائية الصناعية املتعددة املراحل والتشكيالت املتاحة   

 .املستقلة ألعداد املوازنات 
تشمل أبواب الكتاب موازنات املادة واحلرارة بدون تفاعل كيميائي ويف حالة       

كما سيتطرق الكتاب للحاالت    .  لصناعيةوجود تفاعالت كيميائية للمخططات ا 
 .اليت فيها تفاعالت كيميائية جمهولة 

 و FORTRAN 90  سيشمل الكتاب استخدام حزم احلاسوب اخلاصة بـ 
EZ-SOLVE  و MATH CAD و POLY MATH و MATLAB . 

سيشمل الكتاب أيضاً املوضوع اهلام اخلاص باستخدام احلاسوب يف حماكاة    
 SUPERالكيميائية و يف هذا اال ستستخدم احلزم احلاسوبية العمليات الصناعية 

PRO DESIGNER  و  
 CHEMCAD سيشمل الكتاب باإلضافة للتحليل النظري أمثلة تطبيقية عديدة 

 . تغطي خمتلف احلاالت وكذلك متارين متنوعة عند اية كل باب   



                                                                       

 ١٢٤

   ١٤/٢٥/٢٦ -  ك:       א
א تأثري نسبة غاز امليثان إىل    :"  االستفادة من الغاز الطبيعي :א

غاز ثاين أكسيد الكربون يف إنتاج الغاز املصنع     
 ".املستخدم يف الصناعات البتروكيميائية  

 أنيس محزة فقيها. د.أ :  א
 أمحد عيديد إبراهيم .   د   
 :א

 .     متت دراسة التحويل اجلاف لغاز امليثان باستخدام غاز ثاين أكسيد الكربون معمليا     

وهدفت الدراسة اىل اجياد تأثري تغيري نسبة امليثان اىل ثاين أكسيد الكربون يف لقيم           
وقد متت بأستخدام سبعة نسبة خمتلفة من امليثان إىل غاز ثاين    . الغازات الداخل للمفاعل 

 , ٨٢٣،٧٧٣ و ثالث درجات حرارة  ٤,٠–  ٠,٢٥ربون ترواحت بني  أكسيد الك
 درجة كلفن وثالث قيم خمتلفة من معدل السريان الكلي للغازات الداخلة للمفاعل  ٨٤٨
 AMI ) (  .ومت التفاعل بأستخدام مفاعل ذو مهد ثابت  . للدقيقة /  مل٢٠,  ١٥,  ١٠

2000 Zeton - Altimira microreactor   
 إىل أن تغيري نسبة امليثان إىل ثاين أكسيد الكربون أدت إىل أشارت النتائج 

تناقص يف نسبة حتويل امليثان وزيادة حتويل غاز ثاين أكسيد الكربون وكذلك نقص         
كما أن زيادة درجة   . حصيلة اهليدروجني املنتج  عند كل درجة حرارة مستخدمة 

كما لوحظ   . دروجني املنتج احلرارة أدت إىل زيادة يف حتويل كل الغازين وحصيلة اهلي     
 اهليدروجني املنتج بتغيري معدل السريان الكلي    ةعدم تغري يف حتويل الغازين أو حصيل   

 .للقيم الغازات الداخلة
 
 



                                                                       

 ١٢٥

 ٢٨/٢٥/٢٦-  ك:      א
א  حجز وهيدروديناميكية الغاز يف أعمدة الفقاعات وتأثريها      :א

 أكسدة األوزون ملعاجلة مياه الشرب      على أداء مفاعل 
 CFDباستخدام الربنامج احلسايب لديناميكا املوائع    

 إبراهيم بن صاحل املعتاز . د.أ :  א
 حممد عاصف. د.  أ   
 حممد رقيب.   م   
 :א
  أعمدة الغاز يف   وحجز فق السائلأمناط تد حماكاة وحتليل    احلالية الدراسةدف 

 ، و FLUENT فلونت CFDات باستخدام الربنامج احلسايب لديناميكا املوائع  فقاعال
تأثري النقل  وسلية ميكن استخدامها ملعرفة  CFDيعترب الربنامج احلسايب لديناميكا املوائع   

 .  لألطوار املنفصلة على هيدروليكية االنتقال املتعدد األبعاد 

لنتائج كيف ميكن استخدام الدراسات اهليدروليكية لتحسني أداء مفاعل املعاجلة       أظهرت ا
باألوزون ملياه الشرب ، ففي أي عملية للمعاجلة باألوزون من املهم أن يكون استخدام   

 يلزم   هذا املتطلب األساسييتحققولكي % )  ٩٠بنحو (  الكفاية األوزون عالياً بقدر 
 واملساحة البينية املمكنة غازلليد اجلتوزيع ال ، على سبيل املثال حالة التشغيل املالئمةتوفري 
 هذه الشروط يف   ميكن إجناز   األطوار ،  طويل مبا فيه الكفاية بني   التصال اإل ووقت العالية 
 .غازللمثقّب  مبوزع  ةهزا ةطويلال ات فقاعال أعمدة

ات ذات   فقاع ال عمدةأالغاز يف وسائل التدفق أمناط لتوقع   منوذج عياين مت تطوير   
 املتوسطة حجمياً واإلستمراريةالتصاميم املختلفة باالعتماد على معادالت كمية احلركة   

 فلونت CFD، وقد مت استخدام الربنامج احلسايب التجاري لديناميكا املوائع  
FLUENTصائص التدفق والسلوك خل  ، لقد أعطت الدراسة رؤية مفيدة



                                                                       

 ١٢٦

 من اجلدار يؤثر بشكل بني يف قرببال إنّ عكس التدفق ،  النظامهلذا اهليدروديناميكي  
 وتوزيع  التدفقأمناط فهم الطور السائل وله تأثري منخفض يف الطور الغازي ، إن    

بني   ألفضل اإلتصال  لتصحيحية الجراءات  اإل لتحديد ليةاألدوات األو األطوار تعد 
أعمدة املعاجلة    سني أداء   خطوات مفيدة حنو حت تشكلنتائجنا ، وبذلك فإن الغازوالسائل 

النموذج اهليدروديناميكي     باألوزون وتصميم األعمدة اجلديدة منها ، ميكن استخدام    
 حركية تفاعالت   اإلعتباربعنياملتطور كأداة أساسية للتصميم األكثر صرامة الذي يأخذ 

 .  املاءيفوإمتصاص األوزون األوزون 



                                                                       

 ١٢٧

 ٣٥/٢٥/٢٦ -  ك:        א
 اجلوانب اهليدرودينامية ملفاعل ثابت املهد بوجود نوعني    :אא

 من اجلسيمات الصلبة 
 حممد عاصف قمر الدين. د.أ :  א

 :א
هذه حماولة لدراسة اخلواص اهليدرودينامية اليت تتضمن سلوك فرق الضغط 

انصب البحث على اضافة مادة صلبة خاملة خارجية . فاعل جديد غري متساوي احلرارةمل
هلا توصيلية حرارية عالية يف مفاعل غري متجانس حيتوي على طور صلب مبا فيه العامل 

هذا املفاعل يساعد يف التحكم يف أي ارتفاع مفاجئ يف درجة حرارة احلفاز عن . احلفاز
ارة من قبل جسيمات مادة صلبة خارجية موصلة، مما طريق االمتصاص السريع للحر

 .يساعد على توصيل احلرارة اكثر يف اجتاه جدران املفاعل من اجل التخلص منها
 

من األمور اليت حبثت بالتفصيل سلوك فرق الضغط ملهد مبادة خاملة ذات 
درجة مت استخدام املاء مع التحكم اجليد يف . جسيمات متباينة يف املقاس بشكل كبري

املكون األكرب كان عبارة عن لدائن بالستيكية يف حني اشتمل املكون األصغر . حرارته
. كثافة املكون األكرب كانت اقل، واملكون األصغر كان اكرب كثافة. على عينة من الرمل

مت تغيري . هذا الفرق كان مقصودا من اجل احلصول على بنية مهد متجانسة حني اللزوم
مت . ن اجل احلصول على صورة عن هيدرودينامية املفاعل املقترحتركيز املكونني م

 .فحص كل من املهد الثابت واملهد املميع بالتفصيل
 

. مت فحص اعتماد فرق الضغط على سرعة املائع بالتفصيل لتركيبات متنوعة من املهد  
استخدمت معادلة ايرغن لفحص مقاومة . كما متت دراسة الكسر الفراغي للمهد 

بعض االحنرافات كانت ظاهرة يف      . تشكيالت خمتلفة وكانت النتائج ممتازةالسحب ل



                                                                       

 ١٢٨

املهد املميع احملتوي على كميات كبرية من اجلسيمات الكبرية يف منطقة سرعة التميع    
نوصي بعدم التشغيل يف املهد الثابت بنسب عالية من اجلسيمات الصلبة بسبب         . الدنيا

اغ اخلاليل باملكون األكرب من قبل املكون  االرتفاع يف فرق الضغط بسبب غلق الفر 
 . األصغر



                                                                       

 ١٢٩

 
 

 اهلندسة املدنية

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
تقييم الطالء البتيوميين املستخدم    عبد الرمحن احلزميي. د

يف متانة العناصر اخلرسانية املدفونة 
 يف مدينة الرياض

٢٨ ٣٠/٢٢/٢٥-د

أداء الثين للعوارض اخلرسانية بعد  يوسف عبد اهللا السلوم. د
إصالحها مبواد ترميم اخلرسانة  

 املتوفرة جتارياً  

٢٩ ٠٩/٢٣/٢٥-د

أداء الثين للعوارض اخلرسانية  يوسف عبد اهللا السلوم. د
املعرضة إلجهادات سابقة بعد  

 بصفائح املواد املركبة  تقويتها 

٣٠ ٤٠/٢٣/٢٦-د

ض اخلرسانية رفع كفاءة العوار  طارق محود املسلم. د
املسلحة بواسطة استخدام تقنية  
زراعة القضبان احلديدية أو 

 البوليمرية

٣١ ٠١/٢٥/٢٦-د

 إبراهيم عبد اهللا احلماد. د
عادل إبراهيم الدسوقي. د.ا

تطوير منهج املقرر الدراسي رقم 
مهد، وهو بعنوان تقدير    ٤١٢

 تكاليف التشييد 

٣٢ ٤٦/٢٥/٢٦-د

 



                                                                       

 ١٣٠

 ٣٠/٢٢/٢٥-د  :       א
א تقييم الطالء البتيوميين املستخدم يف متانة العناصر  :א

 .اخلرسانية املدفونة يف مدينة الرياض
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د :  א

 :א
ن املباين يف بعض مناطق مدينة الرياض   إن تدهور العناصر اخلرسانية املدفونة م  

تبقى مشكلة حمتملة بسبب ارتفاع منسوب املياه ووجود تركيزات عالية من الكربيتات        
كما أن هذا التدهور يزداد حدةً نتيجة البيئة القاسية واملمارسات السيئة  .  والكلوريدات

، زيادة املاء إىل اخلرسانة   يف البناء مثل مساكة الغطاء اخلرساين حلديد التسليح غري الكايف 
اهلدف الرئيس هلذا البحث هو . أثناء الصب يف املوقع، الدمك واملعاجلة السيئة للخرسانة

 يف العناصر اخلرسانية املدفونة يف (Durability)تقييم الطالء البتيوميين املستخدم للدميومة  
ة اليت غالباً تستخدم يف  وسيتم التركيز يف هذه الدراسة على السوائل البتيوميني  . الرياض

وقد أظهر عمل املسح احلقلي للعناصر اخلرسانية   .  املباين السكنية اخلرسانية الصغرية 
 منها كانت مطلية بالبتيومني     ٪٨٠املدفونة لبعض املباين الصغرية يف مدينة الرياض أن    

 .   ٪٨٥ أو علـى البارد بنسبة  ٪١٥الذي كان مستخدماً إمـا على الساخن بنسبة  
 

وقد مت عمل اختبارات معملية للدميومة لدراسة مهامجة الكربيتات على اخلرسانة واملونة   
(Mortar)  أنواع :  شهراً حيث مت األخذ يف عني االعتبار املتغريات التالية   ٢٠ ملدة حوايل

، عدد الطبقات ،   )  ذات الوسط املائي واملذيب البترويل(البتيومني املستخدم على البارد   
وبينت النتائج أن البتيومينات   .  ، ومصدر البتيومني(Primer)هان األساس  استخدام د

ذات الوسط البترويل كانت عالية الفعالية يف مقاومة الكربيتات بينما البتيومينات ذات  
الوسط املائي مل تظهر أي نقص من التمدد عن مهامجة الكربيتات وذلك باملقارنة مع   

ألداء الرديء لطالء البتيومني ذات الوسط املائي كان      ا.   العينات اليت مل يتم طالئها



                                                                       

 ١٣١

متماثالً بغض النظر عن نوع الطالء بألياف أو بدون ألياف ، عدد طبقات الطالء أو       
عدد طبقات الطالء باستخدام البتيومني ذات الوسط املذيب البترويل  .  استخدام األساس

كربيتات ، العينات املطلية   بدون دهان األساس كان عامل رئيسي يف مقاومة مهامجة ال     
كما أن   .  بطبقتني أعطت أقل متدد بأربع أضعاف باملقارنة بالعينات املطلية بطبقة واحدة      

دهان األساس كان فعال مع استخدام البتيومينات ذات الوسط البترويل، العينات املطلية     
 بطبقة واحدة مع دهان األساس أعطت مقاومة عن هجوم  الكربيتات مشابه لذلك 

ولكن استخدام دهان األساس مع . العينات املطلية بطبقتني بتيومني بدون دهان األساس  
أيضاً بينت    . العينات املطلية بطبقتني مل ينتج عنه أي تأثري يذكر على مقاومة الكربيتات  

اموعة من  )  ذات الوسط املائي واملذيب البترويل (النتائج أن عينات الطالءات البتيومينية    
 . خمتلفني أعطت نتائج متشاة يف مقاومة الكربيتات مصدرين 

 
 العمل املخربي لبالطات مسلحة  لدراسة تأثري السوائل البتيومينية على صدأ 

) اإلسفلت املؤكسد(حديد التسليح كان حمدوداً بالطالء املستخدم على احلار 
نتائج بعد ثالثة بينت ال. بدون دهان أساس) ذات الوسط املائي(واملستخدم على البارد 

أشهر من تعرض هذه السوائل البتيومينية إىل الكلوريدات أا كانت غري فعالة ملقاومة 
.  صدأ حديد التسليح



                                                                       

 ١٣٢

 
   ٩/٢٣/٢٥ -  د:       א
א أداء الثين للعوارض اخلرسانية بعد إصالحها مبواد ترميم  :א

 اًاخلرسانة املتوفرة جتاري
 يوسف عبد اهللا السلوم. د :  א

 :א
وعملية .  تتوفر اآلن يف األسواق احمللية أنواع خمتلفة من مواد إصالح اخلرسانة           

ك اختيار املادة املناسبة لعمل حمدد تعتمد اعتماداً مباشراً على معرفة اخلواص اهلندسية لتل            
 تأيت عن   – يف احلياة العملية     –ولألسف فإن اخلواص اليت يبين عليها قرار االختيار         . املواد

طـريق املعلومات اليت توفرها الشركات املصنعة لتلك املواد واليت من املعروف أا يف              
وفـي احلقيقة فإن هذه الشركات هي املصدر الوحيد        .  أغلـب األحيان ليست دقيقة    

تدعـي بـأن تلك املعلومات عن موادها دقيقة وال تتعارض مع            لـتلك املعلـومات و    
ولسوء احلظ ال توجد جهة مستقلة ميكنها تأكيد تلك اخلواص أو           .  املواصفات املعتربة 

وعلى هذا فإن أجزاء كثرية من البىن األساسية واليت مت إعادة تأهيلها أو ترميمها              .  نفيها
ى يف وقت قصري والذي سيكون بال شك        رمبا ستكون حباجة إىل إعادة تأهيل مرة أخر       

وحيث أن الطلب على عمليات إصالح اخلرسانة ينمو بسرعة         .  أكثر تكلفة من سابقه   
كبرية ، فإن هناك حاجة كبرية ملعرفة مدى فعالية تلك املواد إلصالح املنشآت اخلرسانية        

 .وسلوكها عند استخدامها يف العناصر اإلنشائية
سلوك بعض املواد املستخدمة يف إصالح اخلرسانة       سيتم يف هذا البحث دراسة      

ولتنفيذ هذه الدراسة سيتم    .  املتوفـرة يف األسـواق احمللـية لترميم العناصر اإلنشائية         
 عينة من   ١٢اسـتخدام سـتة أنواع من تلك املواد واملتوفرة يف السوق احمللية إلصالح              

باإلضافة إىل .  دراسةالعـوارض اخلرسـانية املسلحة اليت سيتم صبها كجزء من هذه ال   
عينـتني سـيتم إصـالحهما باستخدام اخلرسانة العادية وعينتني سيتم صبهما كاملة             



                                                                       

 ١٣٣

)  عينة   ١٦( مجيع العينات   .  باخلرسـانة وستستخدم هذه العينات اخلرسانية للمقارنة      
نتائج هذه االختبارات سوف تعرفنا على كفاءة   .  سـيتم اختبارها حتت تأثري قوى الثين      

 .   اد الستخدامها يف إصالح العناصر اخلرسانيةتلك املو
 



                                                                       

 ١٣٤

   ٤٠/٢٣/٢٦-  د:       א
א  أداء الثين للعوارض اخلرسانية املعرضة إلجهادات سابقة :א

 بعد تقويتها بصفائح املواد املركبة
 يوسف عبد اهللا السلوم. د :  א

 :א
مـن املمكن أن تتلف املنشآت إذا تعرضت لألمحال الزائدة ، أو الزالزل ، أو                

احلرائق ، أو االنفجارات ، أو كنتيجة لألخطاء يف حسابات التصميم أو بسبب الصدأ ،               
ومجيع ذلك قد يؤدي إىل أداء غري       .  أو بسـبب إستخدام خلطات خرسانية غري مناسبة       

وقد مت يف املاضي إستخدام     .  واء بالنسبة لألمحال التشغيلية أو األمحال القصوى      مقبول س 
طـرق عـدة لتقوية وإصالح العناصر اخلرسانية ولكن يف السنوات األخرية فإن هناك              
إهـتمام من كثري من املهندسني من خمتلف دول العامل بإستدام املواد املركبة يف أعمال               

للوزن يف املواد املركبة عالية جداً ، كما أا مقاومة          حـيث أن نسبة القوة      .  التشـييد 
للصـدأ ، واملواد الكيميائية ، وال تقبل املغنطة ، غري موصلة للكهرباء ، خفيفة الوزن                

وباإلضافة لذلك  .   مرات مثل قوة حتمل احلديد     ٤وقـوة حتملها للشد تعادل مرتني إىل        
ومن .  كر يف حجم املنشأ األساسي    فإن إستخدامها سهل وسريع وال ينتج عنها تغري يذ        

املمكـن إستخدام هذه املواد أثناء استخدام املنشأ ولذلك فإنه من املتوقع أن حتل هذه               
 .املواد حمل أغلب الطرق املستخدمة سابقاً يف تقنية التقوية

اهلـدف من هذه الدراسة هو معرفة أداء العوارض املشرخة مسبقاً حتت تأثري              
عينة من  ١٤وسيتم استخدام   .  ها باستخدام صفائح املواد املركبة    قـوى الثين عند تقويت    

اثنتان منها لن تقوى وستكون املرجع للعوارض األخرى ،         .  العـوارض هلـذا الغرض    
سيتم ) عوارض٦(اموعة األوىل   .  سيتم تقسيمها إىل جمموعتني   ) عارضة١٢(والبقـية   

العوارض الستة يف كل جمموعة سيتم      .  تقويتها باستخدام الصفائح الكربونية البولومريية    
عارضتان سيتم تقويتهما قبل حتميلهما واثنتان بعد حتميلهما      : تقويـتها على النحو التايل    



                                                                       

 ١٣٥

.  مث إزالة احلمل عنهما واالثنتان األخريتان سيتم تقويتهما بينما مها معرضتان حلمل حمدد            
استخدام املواد املركبة   ومـن خالل هذه االختيارات سيتم تقييم فعالية تقوية العوارض ب          

 ).معرضة إلجهادات(عندما تقوى وهي حمملة 



                                                                       

 ١٣٦

   ١/٢٥/٢٦ -  د:       א
א رفـع كفـاءة العـوارض اخلرسانية املسلحة بواسطة          :א

 . استخدام تقنية زراعة القضبان احلديدية أو البوليمريية
 طارق محود املسلم. د   :א

 :א
تتم تقنية زراعة القضبان عن طريق غرس القضبان أفقياً يف اجلدران أو العوارض             
اخلرسـانية بعـد عمـل جمرى مناسب لكي تثبت به هذه القضبان بواسطة مواد الربط        

ـ  .املناسبة هلدف احلصول على الشكل الرئيسي للمقطع اإلنشائي رب تقنـية زراعة    تعت
القضبان احلديدية أو البوليمريية املقواة باأللياف الزجاجية أحد احللول اجليدة لرفع كفاءة            

حيث تعترب هذه التقنية أحد احللول      .  العـوارض اخلرسـانية يف مقاومتها للثين والقص       
.  هاالعملـية ، حيث تتميز بسهولة تنفيذها بالذات يف املقاطع اخلرسانية القريبة من بعض             

باإلضافة إىل ذلك تعترب تقنية زراعة القضبان احلديدية أو البوليمريية 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
ة املعملية هو معرفة مدى كفاءة طريقة       يعتـرب الغرض الرئيسي من هذه الدراس       

تشمل هذه الدراسة   .  زراعة القضبان احلديدية لرفع قوة حتمل العوارض اخلرسانية للثين        
 عارضة خرسانية ختتلف فيها نسبة التسليح وأيضاً        ١٦ جمموعات مكونة من     ٨جتهيـز   

 وتثبيتها بواسطة   وجود جمرى واحد أو اثنني لغرس القضبان احلديدية أو البوليمريية الحقاً          
بعد ذلك سوف يتم اختبار مجيع      .  نوع خاص مناسب من املواد الالصقة املوجودة حملياً       

العـوارض اخلرسـانية املدعمـة وتسـجيل مجـيع البيانات الضرورية مثل اإلزاحات              
واإلنفعـاالت ومعـرفة شكل االيار يف كل حالة حىت يتم بعد ذلك احلكم على مدى              

 .خدمة يف هذا البحثكفاءة التقنية املست
  



                                                                       

 ١٣٧

 ٤٦/٢٥/٢٦ -  د:      א
א مهد ، وهو بعنوان    ٤١٢ تطوير منهج املقرر الدراسي رقم   :א

 تقدير تكاليف التشييد  
 إبراهيم عبد اهللا احلماد . د :  א

 عادل إبراهيم الدسوقي . د.  أ   
 :א

مهد ، تقدير تكاليف التشييد ، إىل تعليم الطالب كيفية         ٤١٢يهدف املقرر الدراسي  
تقدير تكاليف املباين من خالل التدرب على حساب كميات أعمال البناء ،         
واستخدام املعرفة بإنتاجية العمالة واملعدات ، واإلملام بكلفة املواد والعمالة  

قرر احلايل أسلوب تقدير التكاليف على الطريقة   تتبع حمتويات امل .  واملعدات
األمريكية ، وهو غري متبع ممارسة يف اململكة العربية السعودية ، حيث أن الطريقة     

 .السائدة هي األسلوب اإلجنليزي وهو الشائع دولياً والعريق يف هذا اال 
ل ،   سيأصل األسلوب اإلجنليزي يف حساب الكميات وتقدير تكاليف املشاريع كك    

املعرفة العلمية للطلبة يف قراء الرسومات اهلندسية للمشروع اإلنشائي ، وقياس  
الكميات ، ومن مث التعرض إىل املواصفات الفنية للمشروع لتقدير جودة العمل      
واملنتجات اإلنشائية واليت حتدد كلفة سلع البناء ، وربط اخلربات الفنية يف أساليب   

اجية لتقدير املدة الزمنية إلجناز املشروع ومن مث معرفة   التشييد لقياس أو تقدير اإلنت
ومن خربة الباحث ، والذي عمل مديراً إلدارة اإلشراف على       .  كلفة العمالة

التنفيذ يف أحد كربى املكاتب اهلندسية باململكة العربية السعودية ، فإن مثل هذه         
 . عليها كبري مستقبالً اخلربة نادرة حملياً وتعترب غري موطنة ، ومن مث فإن الطلب     

يهدف البحث إىل حتديث منهج املقرر املذكور ألعاله ، ليواكب املقررات احلديثة       
املماثلة هلا دولياً ، كما يرمي البحث إىل نقل جزء من أسلوب املمارسة العملية  
باململكة العربية السعودية ألعمال تقدير التكاليف إىل مستوى مقرر دراسي يف     



                                                                       

 ١٣٨

 للمقرر املذكور أعاله ليتعمق الطلب يف هذا التخصص بدالً من  السنة النهائية
 . اختزاله على الطريقة الواردة يف املقرر احلايل

سيكون هنالك مسح دويل وحملي حملتويات املنهج الدراسي املماثلة يف اجلامعات    
احمللية والدولية يف موضوع تقدير التكاليف الختيار مرجع رئيسي ومراجع ثانوية     

.    حمتويات املقرر بعد التحديث ، لتقدير التكاليف للمشاريع اإلنشائية   لتعكس 
ونظراً للطبيعة العملية هلذا املقرر للسنة النهائية لطلبة اهلندسة املدنية ، وهو ضمن  
مسار النقل والتشييد التخصصي ، فإنه سيتم االتصال مبنظمة مهنية بريطانية دولية  

واليت تنشر الكثري من املراجع   )  املرخصنياملعهد امللكي للمساحني (RICSوهي 
واحلاالت الدراسية عن هذا املوضوع ، فضالً عن اقتراح حضور إحدى دورات أو 

 . ورش عملهم القصرية



                                                                       

 ١٣٩

 
 

 اهلندسة امليكانيكية

 م رقم التقرير العنـــــــــوان الباحثـــون
 حممود عبدالغين أبواخلري. د
 حممود سيد سليمان. د.ا

ئق اللدونة لسبيكة التشوه الفا
 ٧٤٧٥األملونيوم رقم 

٢١/٢٣/٢٥-م ٣٣ 

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

 فوق سطح متحرك

٢٠/٢٤/٢٥-م ٣٤ 

عبد الرمحن عبد اهللا علي. د تصميم و إنتاج مروحة هواء  
ئرة مقفولة من تعمل بواسطة دا

 الغاز

١٣/٢٤/٢٦-م ٣٥ 

 حممد حممد املدين. د.ا
 بسام بن أمحد البسام. د

حتليل و اختبار  : اآلالت الدوارة
 و طريقة لتوصيف األعطال  

٣٦/٢٥/٢٦-م ٣٦ 



                                                                       

 ١٤٠

   ٢١/٢٣/٢٥-  م:    א

א  ٥٠٨٣ التشوه الفائق اللدونة لسبيكة االملنيوم رقم :א
 حممود عبد الغين أبو اخلري . د :  א

 حممود سيد أمحد سليمان. د.  أ   
درس هذا املشروع خواص التشكيل الفائق اللدونه لسبيكة            :א

 ذات احلبيبات الدقيقة حيث مت احلصول على شرائح من هذه السبيكه           ٥٧٤٧االملونيوم رقم  
 مم معاجلة ميكانيكياوحرارياً دف احلصول على حبيبات دقيقة قطرها يف حدود      ٢,٣بسمك 
 ملم حبيث أن   ٢,٣* ٤*١٠مت حتضري عينات شد من هذه الشرائح باالبعاد      .  ميكروميتر ١٠

وأجريت جتارب الشد على جهاز ماركة انسترون       . حمور العينة ينطبق مع اجتاه درفلة الشرائح      
واليت ,  كلفن وعند مخسة سرعات خمتلفة ٨٠٣، ٧٨٨ ، ٧٧٣، ٧٥٣و يف درجات احلرارة  

 .ثانية / ،  ٢-١٠ ،  ٣-١٠ *٥ ،  ٣-١٠   ، ٤-١٠ * ٥، ٤-١٠تقابل معدالت انفعال تساوي   
وبدراسة عالقة   . ثانية   /٤-١٠لوحظ حدوث استطالة كبريه عند معدل االنفعال            

 وذلك عند   ٠,٥ تساوي نقريبا  )m(النفعال االجهاد مع معدل االنفعال وجد ان معامل أس ا
)  m(بينتما وجد  أن أالس   ,  ) منطقة التشكيل الفائق اللدونه      ( معدالت االنفعال املنخفضه   

ويعزى   ) . اسلوب اتزحف االخنالعى  (  عند معدالت االنفعال املرتفعة    ٠,٢٢يساوي حوايل   
تحكم يف تشكيل املعدن من    لتغيري النظام امل)  m( هذا االخنفاض يف اس معدل االنفعال  

) .  منخفضه m( إىل اسلوب التتزحف االخنالعى   )  مرتفعه  m( تشكيل فائق اللدونه   
 ك ١٢٦وحسبت قيمة طااقة حتفيز املعدن واليت حتدد نظام التشكيل املتحكم لتعطي القيم            

   الفائق اللدونه واسلوب التتزحف االخنالعى   ل جزئ للتشكي /  ك جول١٦٨جزئ و   / جول
 .على الترتيب  

      ومت حتديد املعادالت اإلنشائية ملنطقة التشكيل الفائق اللدونه وهذه املعدلة تربط بني قيم               
اجهاد احلالة املستقرة ومعدل االنفعال ،  واس معدل االنفعال ، وحجم احلبيبات وانتشار         

 التركيب لألملنيوم ، ودرجة حرارة التشكيل و طاقة التحفيز     
 



                                                                       

 ١٤١

 
   ٢٠/٢٤/٢٥  م:     א
א  تأثري اعتماد اللزوجة على درجة احلرارة يف الطبقة اجلدارية  :א

 املستنتجة من احلمل املختلط فوق سطح متحرك     
 حممد السيد حممود علي. د :  א

ي درجة احلرارة علي  متت دراسة تأثري أعتماد اللزوجة عل:א
الطبقة اجلدارية املتدفقة والناقلة للحرارة املتولدة بواسطة احلمل الطبقي املختلط فوق 

عكسيا خطيا مع درجة   أن لزوجة املائع فرضت تتغري .   سطح مستمر احلركة رأسيا
مت احلصول علي حلول موضوعية متشاة ملعادالت الطبقة اجلدارية يف حالة   .  احلرارة

مت دراسة تأثري   .  السطح الرأسي لتحرك بسرعة موحدة و ذو متاثل حراري  تعرض 
2العوامل املختلفة مثل رقم براندل و معامل احلمل الطبقي املختلط 

xx Re/GrS=λ 
معامل انتقال  ,  الذين حيددو توزيع السرعة و احلرارة   θr احلرارة \وثابت اللزوجة

كما مت احلصول علي تغريات مهمة يف معامل .  طحاحلرارة و معامل االحتكاك علي الس
انتقال احلرارة ويف اجهاد القص املوضعي عدمي الوحدات علي السطح عندما يكون  

 اليت يكون فيها احلمل λكما مت احلصول علي قيم حرجة ل  .  λ صغري لكل   θrمقدار
 التدفق املساعد  يف حالة θr  احلرارة\الطبيعي غالب التأثري لكل ثابت من ثوابت اللزوجة 

 .و املعاكس ومت أيضا احلصول علي اجهاد القص لنفس الثوابت ونفس حاالت التدفق 



                                                                       

 ١٤٢

   ١٣/٢٤/٢٦-  م:     א
א تصميم وإنتاج مروحة هواء تعمل بواسطة دائرة مقفولة من         :א

 الغاز  
  عليعبد الرمحن عبد اهللا. د :  א

 :א
للمراوح اهلوائية املرتلية  أمهية قصوى يف حتريك اهلواء وخاصة يف املناخ احلار 

والقوة احملركة هلذه املراوح عادة هي الكهرباء ولكن الكهرباء يف        .  والطقس الرطب
تتوفر  ســاعة يف اليوم وىف بعض املناطق الريفية قد ال   ٢٤بعض األقطار ال تتوفر 

أســاسا وىف حاالت خاصة مثل الفيضانات واهلزات األرضية قد يصعب استعمال   
هلذا كان التفكري يف تصميم وتصنيع مروحة تعمل بواســطة دائرة مغلقة .   الكهرباء

من الغاز أمر ضروري خاصة بالنسبة  لألطفال  وكبار الســن واملرضــى ولكل 
وحة اهلواء املعقول وتساعد على طرد احلشرات  الناس إذ ميكن أن توفر هلم هذه الر

 .الطائرة مثل البعوض الناقل الرئيسي ملرض املالريا خاصة أثناء الليل   
متت دراســة مروحة عادية تعمل بالقوة الكهربائية ملعرفة مقدار القوة  

 .احملركة والضغط املطلوب لتحريكها
وبعد عدد من .  مغلقةمت تصميم وتصنيع مروحة تعمل بضغط الغاز يف دائرة  

التجارب مت اختيار الغاز املناســب لتوفري احلركة الدائرية وكان أداء املروحة مقبوال 
 .مقارنة بأداء املروحة اليت تعمل بالكهرباء

 



                                                                       

 ١٤٣

 ٣٦/٢٥/٢٦ -  م:     א
א  حتليل واختبار وطريقة لتوصيف األعطال    :  اآلالت الدوارة :א

 حممد حممد املدين. د.أ   :  א
 بسام أمحد البسام.    د   
 :א

تعترب مراقبة حالة االهتزازات للمكائن الدوارة والتحكم ا ، كما يف املاكينات      
.  من العطل التوربينية واملولدات ، من الدراسات املهمة واهلادفة إىل محاية تلك املاكينات  

هلذا فإن وجود نظام تشخيص حالة االهتزازات ملراقبة املاكينات الدوارة أثناء تشغيلها      
دف اكتشاف وتشخيص حاالت االهتزازات الغري عادية يعترب من الوسائل املساعدة      
ملشغلي تلك املاكينات للحصول على حالة االهتزازات اآلنية بغية التعرف على املشكلة   

 .هلا قبل استفحا
مت يف هذه الدراسة تطوير برنامج لعمل حتليل ديناميكي لآلالت الدوارة يعتمد   

بعد ذلك مت استخدام هذا الربنامج حلساب قيم ترددات   .  على طريقة العناصر احملدودة  
الدوران ، قيم السرعات احلرجة ، خمططات األستقرارية ، واالستجابة الترددية املستقرة     

وللتأكد من موثوقية ودقة النموذج الرياضي   . بعدد من احلوامل  ملكائن دوارة جمهزه  
 .املستخدم وطريقة احلل فإنه مت مقارنة نتائجها بنتائج مشابه لبحوث سابقة     

مت احلصول على نتائج معملية حلالة االهتزازات  جلهاز حماكاة العيوب والناجتة من  
باإلضافة إىل ذلك ، فإنه مت بناء      . االهتزازات واملتوفر يف معمل االهتزازات يف القسم   

 .جهاز اختبار كنموذج متثيلي لتوضيح العيوب الشائعة من االهتزازات   
باإلضـافة إىل ذلـك ، فقد مت تطوير نظام مراقبة وتشخيص أعطال االهتزازات               
لآلالت الدوارة والذي يستطيع املشغل عن طريقه اكتشاف اخللل الناتج من االهتزازات            

 .بداية حدوثها وكذلك درجة شدا اخلطرية عند 
 



                                                                       

 ١٤٤

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            

ئات احلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة، ممـا      اهلندســية اليت تواجــه بعض اهلي     
. يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية يف القطاعات الصناعية وقطاعات اخلدمات األخـرى          

 .وهذا بـدوره يسهم بشكل  فعال يف التطور االقتصادي واالجتماعي يف اململكة 

ي بني ومـن هـذا املنطلق تتعاون إدارة مركز البحوث يف تنسيق التعاون البحث           
، 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           

عروض متكاملة تتضمن اجلوانب املختلفة هلذه املشروعات       املركـز بـدورهـا بإعداد      
وبعد إقرار هذه العروض يتم إبرام اتفاقيات بني        . البحثـية بالـتعاون مع أقسام الكلية        

 .اجلامعة وبني اجلهات ذات العالقة للقيام بالدراسات املطلوبة لصاحل تلك اجلهات

 خدمات استشارية أو  ويقوم  كذلك بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقدمي     
إلقاء احملاضرات لبعض اهليئات واملؤسسـات املختلفة ، ويشارك البعض اآلخر يف عدة    

 .جلان وطنية إلعداد بعض الدراسات أو تقييم بعض مشروعات التنمية يف اململكة   
كما تسـاهم أيضاً خمتربات األقسـام املختلفة بالكلية يف إجراء العديد من  

 .لفحوصات علـى عينات ترد إليها من عدة جهات وطنية   االختبـارات و ا
   

 واجلزء التايل يوجز بعض البحوث والدراسات واالختبارات  الفنية واحللقات 
لصاحل جهات حكومية وغري ) أو اليت مت اجنازها حديثاً(الدراسيـة اليت جترى حالياً 

 ): القطاع اخلاص(حكومية 



                                                                       

 ١٤٥

א− א  א

اجلهة املقدمة للخدمة جلهة املستفيدةا املوضوع  اإلسم

تصميم بعض   دراسة و 
ــية  ــع امليكانيك القط
اخلاصة بتطوير خطوط   

 اإلنتاج

ــمحان   ــنع الس مص
 ملضخات السعودية

السمحان بن حممد على. د صناعيةاهلندسة ال

عدة دراسات كرئيس   
للجـنة الفنية لألثاث    

 املكتيب 

اهليئة العربية السعودية 
 واملقاييسللمواصفات 

 سعيد حممد درويش. د.أ صناعيةاهلندسة ال

دراسة اقتصادية لتطوير   
 نظم اإلنتاج والصيانة

 عادل بن حممد الشائع. د صناعيةاهلندسة ال جمموعة مصانع املديفر

دراسـة أولية لتحسني    
ــربات  ــارات الع مس
لكبار السن والعاجزين   

 باحلرم املكي

إدارة شـؤون احلرمني    
 الشرفيني

 حممد شرف. د صناعيةة الاهلندس
 إبراهيم  حممد احلركان. د

دراسـة أولية لتحسني    
 مسارات احلركة مبين

جوازات منطقة الرياض  إبراهيم  حممد احلركان. د صناعيةاهلندسة ال

دراسـة أولية لدراسة    
وضع الصيانة الذاتية أو    
ــدن   ــتعاقدية بامل ال

 العسكرية

 –األشغال العسكرية   
 وزارة الدفاع

 إبراهيم  حممد احلركان. د صناعيةة الاهلندس



                                                                       

 ١٤٦

اجلهة املقدمة للخدمة جلهة املستفيدةا املوضوع  اإلسم

قياسات سعة جمموعات 
املكثفات املتوازية يف 
شبكة الشركة 
السعودية للكهرباء 

)املنطقة الغربية(  

 ABBلصـاحل شركة    
ــة  ــرياض ، اململك ال

 العربية السعودية 

عبد الرمحن العريىن ، . د.أ اهلندسة الكهربائية
حممد . نذر مالك و د. د.أ

 قريشي 

سة على كابالت درا
XLPE 

لصـاحل شركة اخلليج    
 للكابالت ، الكويت 

عبد الرمحن العريىن ، . د.أ اهلندسة الكهربائية
حممد . نذر مالك و د. د.أ

 قريشي 

 املثالية  اجلرعات حتديد
ــية  ــواد الكيميائ للم

 املعاجلة يفاملسـتعملة   
ــات  ــية يف حمط األول

 معاجلة املياة

املديـرية العامة للمياه    
  الرياضملنطقة

 إبراهيم صاحل املعتاز.  د.أ اهلندسة الكيميائية

ــوره ــتقطعة الكل  امل
مبحطـات معاجلة املياة    

 بالبويب

املديـرية العامة للمياه    
 ملنطقة الرياض

 إبراهيم صاحل املعتاز.  د.أ اهلندسة الكيميائية

 سعيد حممد الزهراين. د.أ اهلندسة الكيميائية وزارة الدفاع امللوثات البيئية

معاجلـة خملفات املياه    
للمصانع احمللية بالرياض

مصـنع ألواح الطباعة    
  الرياض-العاملي 

 سعيد الزهراين.  د.أ اهلندسة الكيميائية

ــيل ــي التحل  الدينام
والـتحكم ملفاعالت   

 وميرة االيثلني

خالد إبراهيم احلميزي . د اهلندسة الكيميائية  الرياض–سابك 
 د مصطفى سليمان. و أ

 فنية لتقييم اداء    دراسة
ــل  ــفلت والطف االس

 احملسن لدعامة البنية

 فهد املبدل. د اهلندسة الكيميائية أمانة مدينة الرياض



                                                                       

 ١٤٧

اجلهة املقدمة للخدمة جلهة املستفيدةا املوضوع  اإلسم

تصـميم نظام ضغط    
واقـي ملخازن غازات    

 البترول املسال

اهليـئة العـايل لألمن     
  الرياض–الصناعي 

 فهد املبدل. د اهلندسة الكيميائية

 يف تآكل عبوات    دراسة
 املاجنو

 ماهر العوادان. د اهلندسة الكيميائية الرياض–كة الربيع شر

إجـراء تقيـيم ملصنع     
ــتعمال   ــادة اس إع
البالسـتيك يف انتاج    
مستلزمات الري مبدينة   

 هـ١٤٢٥اخلرج 

مصنع يف مدينة اخلرج    
 بالسعودية

 وليد زاهد. د اهلندسة املدنية

دراسه حتليليه للخواص   
ــبعض  ــيه ل امليكانيك

 املنتجات

ــ ــركة حدي د ش
 الرياض

 عبداحلكيم املاجد. د اهلندسة امليكانيكية

 



                                                                       

 ١٤٨

א− א א א א  א

اجلهة املقدمة  اجلهة املستفيدة املوضوع
 للخدمة

 اإلسم

ختطيط وجدولة وإدارة عمليات 
 الصيانة

 هـ١٤٢٥ شوال ٥-١
 هـ١٤٢٥ شوال ١٨-١٤
 هـ١٤٢٥ذو القعدة ٣–شوال٢٨

 هـ١٤٢٥ذو القعدة ١٧-١٣

اهليئة السعودية 
 صناعيةاهلندسة ال  الرياض–للمهندسني 

 احلركانحممد  إبراهيم .د
 منصر حريقة. د.أ
 حممد الناصر عزيز. د

عضو اللجنة العلمية لندوة اإلدارة 
البيئية للنفايات يف املدن العربية 

 املنعقدة يف حلب بسوريا
 هـ١٤٢٥رجب ٢٩-٢٧

املعهد العريب إلمناء املدن  وليد زاهد. د  املدنيةاهلندسة

ملتقى الثاين لكود البناء السعودي 
 هـ١٤٢٥ ذو القعدة ٧-٦

اللجنة الوطنية لكود 
 البناء السعودي

اهلندسة امليكانيكية
 حممد زيدان . أد
 عالء شبل. د.أ
 خليل أبو عبده. د.أ

برنامج رعاية املوهوبني لطالب 
 عطلة اإلجازة –املرحلة الثانوية 

 الصيفية 

ة امللك عبد مؤسس
العزيز ورجاله لرعاية 

 املوهوبني
اهلندسة امليكانيكية  عصام البهكلي. د

 
א− א  א

عبد الرمحن بن علي  . د.قام فريق عمل من قسم اهلندسة الكهربائية مكون من أ -١
حممد إقبال قريشي ،  . نذر حسني مالك و ومن مركز البحوث د .د.العريين و أ

 على أنواع خمتلفة من الكابالت من إنتـاج شركة كابالت بإجراء اختبارات
  -الرياض ، شركة كابالت جدة ، شركة كابالت الكويت شركة سكوسا   

 . الدمام و شركة الفنار ألعمال الكهرباء



                                                                       

 ١٤٩

عبد العزيز عبد اهللا  .  د.قام فريق عمل من قسم اهلندسة الكهربائية مكون من أ -٢
نذر حسني مالك ومن مركز    . د.ين و أعبد الرمحن علي العري. د.السليمان و أ
حممد إقبال قريشي ، بإجراء عدة اختبارات وتقدمي العون الفين    . البحوث د

 الرياض ،    –الشركة املتحدة لصناعة احملوالت    :  واالستشاري للشركات التالية 
 الدمام ، شركة الواحة السعودية –الشركة السعودية لصناعة احملوالت 

ام ، شركة الفنار لألجهزة الكهربائية ، شركة    الدم-سكوسا –للعدادات 
 الدمام ، شركة    -  Tiepcoالرياض لصناعة لوح التحكم الكهربائية ، شركة  

BBC   الرياض ، شركة الطويق لصناعات الكهرباء    –للصناعات الكهربائية – 
 .  الرياض–الدمام و شركة شندلر ألعمال الكهرباء   

 احملاضرات واملقاالت العلمية. د

 אא
 اإلسم اجلهة املستفيدة الموضوع

 تقييم وتطوير املنظمات احلكومية:مقالة
هـ العدد ١٤٢٦ربيع األول ٥

١٣٤٠٢ 

 جريدة الرياض
 

 عادل حممد الشائع. د

: القطاع الصناعي يف اململكة:مقالة
 أليس جديرا باالهتمام؟ 

هـ ، العدد ١٤٢٦ مجادى الثاين ١٥
١٣٥٤٢ 

 جريدة الرياض
 

 عادل حممد الشائع. د

أخطاء الصيانة يف  املصانع وأثرها على :مقالة
هـ ، ١٤٢٥ رجب ١٣العمليات اإلنتاجية ، 

 ٣٩٦٥العدد 

 جريدة االقتصادية
 

 عادل حممد الشائع. د

 



                                                                       

 ١٥٠

א  א
 اإلسم اجلهة املستفيدة الموضوع

مؤسسات وشركات  : مقالة  
 القطاع اخلاص

ات  مؤسس -جريدة الرياض     
 وشركات القطاع اخلاص

 عبد احملسن اهلريش . د

جمتمع املعرفة  :العنوان  - مقالة
 العلمي والتقنية

 جملة املعرفة،
 وزارة التربية والتعليم

 سعد احلاج بكري 

 :العنوان- مقالة
ــرة  ــد وخماط ازدواج اجله

 وطرق حله

 د عبد اهللا بن حممد الشعالن .أ جريدة الرياض

 :العنوان- مقالة
٢٣٠ول للجهد الدويل    الشم
 فولت

 د عبد اهللا بن حممد الشعالن .أ جملة املعرفة

 :العنوان- مقالة
اعتبارات السالمة يف   :مقالـة 

 التمديدات الكهربائية 

ــميم  ــكن للتص ــة املس جمل
 والديكور املعماري 

 د عبد اهللا بن حممد الشعالن .أ

 ختصـيص قطاع    -مقالـة 
 الكهرباء 

 اهللا بن حممد الشعالن د عبد .أ الة االقتصادية

 



                                                                       

 ١٥١

א  א
 اإلسم اجلهة املستفيدة الموضوع

مناسبة احلصول علي وسام    :مقالة
امللـك عبدالعزيـز من الدرجة      

 االويل عن براءات االختراع

 انيس محزة فقيها. د.أ جامعة امللك سعود–رسالة اجلامعة 

مناسبة احلصول علي وسام    :مقالة
من الدرجة  امللـك عبدالعزيـز     

 االويل عن براءات االختراع

 انيس محزة فقيها. د.أ جريدة الرياض

مناسبة احلصول علي وسام    :مقالة
امللـك عبدالعزيـز من الدرجة      

 االويل عن براءات االختراع
 

 سعيد حممد الزهراين. د.أ جامعة امللك سعود–رسالة اجلامعة 

براءات االختراع  : برنامج إذاعي 
 ث العلمي يف دائرة البح–

 سعيد حممد الزهراين. د.أ اإلذاعة السعودية

براءات االختراع  :برنامج تلفزيوين 
اخلاصـة بتحوبل غاز االيثان ايل      

 اخلل

 انيس محزة فقيها. د.أ التلفزيون السعودي

ــزيوين ــرنامج تلف ــراءات : ب ب
 حدث و حوار-االختراع

 سعيد حممد الزهراين. د.أ التلفزيون السعودي

 
 



                                                                       

 ١٥٢

 אא
 اإلسم اجلهة املستفيدة الموضوع

نشر دراستني عن الزالزل يف اجلزائر يف       :مقالة
 الصحافة اجلزائرية

متابعـي وقـراء الصحافة     
 اجلزائرية 

 عبداحلميد شريف. د.أ

١٤٢٤ – ٥٢شوارع بال هوية العدد     : مقالة
 هـ

-٥٢جملـة الشورى العدد     
 هـ١٤٢٤

 عبداهللا املنصور. د

توى التخاطب يف القاعة    تـدين مس  : مقالـة   
 ٨٢٨هـ ، العدد ١٤٢٥ صفر ٢٧الدراسية 

 جامعة  –رسـالة اجلامعـة     
 امللك سعود

 إبراهيم  عبداهللا احلماد. د

 يف جريدة اجلزيرة املوهبة والتقنية  عدد        :ةمقال
هـ وكذلك مقال عن جملس     ١٦/٢/١٤٢٦

 هـ ١٤٢٦الشورى يف جريدة املدينة 

 ظافر القرين. د.أ اتمع السعودي والعريب

الربنامج عن تصميم شبكة مياه :برنامج إذاعي
مرشدة داخل املنازل واليت نال عليها جائزة 

 األمري سلطان

 عبدالعزيز احلامد. د.أ اتمع السعودي والعريب

 م١/٣/٢٠٠٥ج قضايا وآراء مبرنا:برنامج إذاعي

 قضية التنمية الثقافية:تطرق إىل 

 تقنيةقضية األدب يف عصر العلم وال

  السعوديتمعكافة أفراد ا
 ظافر القرين. د.أ

هـ عن  ١٤٢٥ربيع ثاين   :بـرنامج إذاعـي   
 اختبار القدرات والقياس

طالب الثانوية العامة وأولياء    
 .أمورهم

 شارياملفيصل  عبداهللا . د

الربنامج عن نيل أعضاء    : بـرنامج تلفزيوين  
هيـئة الـتدريس مـن جامعة امللك سعود         

ودية األخرى وسام امللك    واجلامعـات السع  
 عبدالعزيز طيب اهللا ثراه

 علي الغامدي. د.أ اتمع السعودي والعريب

 اتمع السعودي والعريب وجهاً لوجه برنامج تلفزيوين
 

 علي الغامدي. د.أ

 



                                                                       

 ١٥٣

 
 א

 اإلسم اجلهة املستفيدة املوضوع

جمــاالت التوظــيف يف  
 شركات البترول 

 عماد احلميضي. د ديةصحيفة الر ياض السعو

بـرنامج تلفـزيوين ، لقاء      
مستقبل هندسة  : مفـتوح   

 البترول 

 عماد احلميضي. د قناة اإلخبارية الفضائية

 
 א−

تقوم الكلية بانتداب بعض أعضاء هيئة التدريس لسد حاجة بعض اجلهات اخلارجية من             
 :ام من خالل املمارسة احلقليةاخلربات املتخصصة وإلتاحة الفرصة للمنتدبني لتنمية خرب

 
א א  :מ

خالد بن عبد العزيز بن ناصر املعشوق منتدب إىل شركة أنظمة     . د.أ -١
 .االتصاالت وااللكترونيات املتقدمة احملدودة  

 .زياد بن عثمان احلقيل منتدب إىل شركة الراجحي القابضة   . د-٢
 .تدب إىل وزارة التعليم العايل عبد احليم بن عبد العزيز املازي من .  د-٣
 . عبد اهللا بن حممد الشعالن منتدب إىل اهليئة العربية للمواصفات واملقاييس . د .أ-٤
 

א  :א
 .سعد بن عبد الرمحن القاضي منتدب إىل اهليئة العليا للسياحة . د.أ -١
دارت  مركز الق –فيصل بن عبد اهللا املشاري منتدب إىل وزارة التعليم العايل       -٢

 .والقياس



                                                                       

 ١٥٤

 .عبد اهللا بن حممد الرباهيم منتدب إىل شركة العبد العزيز اجلميح . د -٣
مصلح بن علي الشمراين منتدب إىل مستشار صندق الطالب جبامعة امللك . د -٤

 .سعود
 .خالد بن عبد القادر طاهر منتدب إىل مؤسسة الرياض اخلريية للعلوم  . د -٥
الشوامخ ، اهليئة السعودية إبراهيم بن سعد اجلضعي منتدب إىل دار   . د -٦

 . للمواصفات واملقاييس
 مركز القدرات  –عبد السالم الشقري منتدب إىل وزارة التعليم العايل   .  د -٧

 .والقياس
 . عبد احملسن بن وين الضويان منتدب إىل وزارة التخطيط واالقتصاد.  د.أ -٨

 
 :א

 .من املعلوماتحممد بن عبد الرحيم الصديقي منتدب إىل شركة العلم أل  . د -١
 



                                                                       

 ١٥٥

 
א-٧ א א א א א א א א  

 
تقوم بعض أقسام الكلية بتنظيـم ندوات و مؤمترات علمية أو حلقات دراسيـة            
أو دورات تدريبـية تتـناول عرض البحوث و تقديـم احملاضرات، ـدف تبـادل             

وث القائمة يف ااالت اهلندسية املختلفة      اخلربات، و التعريف باالجتاهات احلديثة و البح      
. 

 :و فيما يلي بيان بالندوات و احللقات و الدورات اليت أقيمت بالكلية

تطبيقات الذكاء  : "نظـم قسم اهلندسة الكهربائية حلقة علمية متخصصة بعنوان         . ١
هـ ٢٣/١٠/١٤٢٥-١٩خالل الفترة من    " االصطناعي يف أنظمة القوى الكهربائية    

 مد حممد عبد العظي   .املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه الدورة أ       قـام بإعـداد     
 .عادل عبد النور. القاضي ود

تطبيقات : "بعنوان متخصصة   علميةحلقة  الكيميائـية   نظـم قسـم اهلندسـة        . ٢
، و قد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي        ٢٠٠٤ اكتوبر   ٥، خالل الفترة    "الريولوجي    

 .السيد ارك وندشباشا من النمساة احملاضرات يف هذه احللق

، خالل  "فم الب : "بعنوانمتخصصة  الكيميائية ورشة عمل    نظـم قسم اهلندسة      . ٣
من  تامر النادي . د  الورشة  هذه بتقدمي، و قـد قام      ٢٠٠٤ ديسـمرب    ٢٩الفتـرة   

 .مجهورية مصر العربية

 



                                                                       

 ١٥٦

א−٨ א  א
 

 ، بتنظيم سلسلة من احملاضرات العلمية ، قام مركز البحوث ، باإلضافة إىل أقسام الكلية  
شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وبعض احملاضرين من خارجها       

وفيما يلي بيان     ) . أساتذة متخصصون وخرباء من بعض اهليئات واملؤسسات  (
 .باحملاضرات العلمية اليت مت إلقاؤها موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة     

 
 אא

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
 هـ١٢/٨/١٤٢٥

 
 ١ أسامة الدريهم. د عملية اعتماد األبت

 هـ١٤/٨/١٤٢٥
 

 حممد الناصر عزيز. د مهارات كتابة التقارير
 صالح الدين بنداق. د

٢ 

 هـ٢١/٨/١٤٢٥
 

املوارد األكادميية ىف الشبكة 
 العنكبوتية

 ٣ حممد نشبت. م

 هـ١٠/١٠/١٤٢٥
 

 صنع ، ٤٩٨(مهارات البحث 
 ) صنع٤٩٩

 عادل الشايع. د
 صالح الدين بنداق. د

٤ 

 هـ١٧/١٠/١٤٢٥
 

 ٥ عادل الشايع. د جماالت العمل يف الصيانة التوقيفية

 هـ٢٤/١٠/١٤٢٥
 

 حممد الناصر عزيز. د مهارات العرض
 صالح الدين بنداق. د

٦ 

 هـ٢٠/١/١٤٢٦
 

 ٧ صالح الدين بنداق. د رمهارات كتابة التقاري

 هـ٢٧/١/١٤٢٦
 

 ٨ أبوبكر بيومى. د.أ النظري والتطبيقات: األمثلية العامة 

 ٩ عبد العزيز التميمي. د إستراتيجية برنامج اعتماد األبت هـ٥/٢/١٤٢٦



                                                                       

 ١٥٧

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
 هـ١٩/٢/١٤٢٦

 
أوقات أخذ العينات األمثل يف 

 دراسة مكايف حيوي
 ١٠ موسى السياىل. د

 هـ٣/٣/١٤٢٦
 م١٢/٤/٢٠٠٥

 صنع ، ٤٩٨(مهارات البحث 
 ) صنع٤٩٩

 عادل الشايع. د
 ١١ صالح الدين بنداق. د

 هـ١٠/٣/١٤٢٦
 

 ١٢ خالد الصاحل. د أدوات تقييم ارجونومايكي

 هـ٣/٤/١٤٢٥
 

منذجة العمليات املعقدة لتشكيل 
 املعادن

 مزيد املهيلب. د
١٣ 

 هـ١٠/٤/١٤٢٦
 

 صالح الدين بنداق. د مهارات العرض
١٤ 

 عبد العزيز التميمي. د عمليات التأهيل األكادميي األبت هـ١٧/٤/١٤٢٦
١٥ 

 
א  א

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
الربوت الذكي ملساعدة املعوقني بصرياً على        1425/08/21 هـ

 احلركة
 ١ وحيد غريب علي . د

اطيسي للمخ  التصـوير الدقـيق بالرنني املغن      هـ1425/08/28
 البشري واحلبل الشوكي 

 ٢ إبراهيم الشافعي . د

تطبيقات التفاضالت العالية يف نظرية البيانات  هـ1425/11/09  ٣ أبو بكر بيومي . د
هـ 1425/11/16  ٤ حممد عثمان. د DPLالربجمة باللغة العربية برنامج 
هـ 1426/01/05  ٥  مارتني ستورك التعليمTektronixمنتجات شركة 
هـ 1426/02/26 املـزايا الفنية واالقتصادية للربط بني األنظمة       

 الكهربائية
 ٦ عبد اهللا الشعالن. د.أ

هـ 1426/03/10 ــيوية  ــيس احل ــتقين : املقاي ــار ال اإلزده
 واالقتصادي

 ٧ صالح جاد فودة. د



                                                                       

 ١٥٨

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
هـ 1426/03/24  حممد اجلربي. د.أ  وتطبيقااwaveletتوضيح شامل 

 
٨ 

هـ 1426/04/09 حتسـني اإلعتمادية يف معدات العزل الغازية       
 املستخدمة يف جمال القوى

 ٩ ياسني خان. د

هـ 1426/04/16 ١٠ ماشيل احلداد  األجهزة يف جمال التعليم
 

א  א
 

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ٢٩/٧/١٤٢٥  القياس يف أنظمة اجلريان متعددة تقنيات 

 طواراأل

 ١  املصريوحيد. د

هـ٢٨/٨/١٤٢٥  ٢  عاصفحممد. د  الفاعلية حلفاز اسطواين الشكلمعامل 

هـ١٢/٩/١٤٢٥  امليثان باستخدام خبار املاء يف مفاعل حتوير 

 دراسة أمثلية: غشائي

 ٣  عبد الرقيبحممد. م

هـ١٣/١/١٤٢٦  ٤  احلميزيخالد. د  احلاسوبية يف اهلندسة الكيميائيةالربامج 

هـ٢٧/١/١٤٢٦  احلديثة يف ريولوجية اللدائن وصناعة التطورات 

 البوليمرات

 ٥  الفارسطارق. د.أ

 حمطات التناضح العكسي السترجاع تصميم  هـ١٢/٢/١٤٢٦

  املعاجلةاملدنمياه 

 ٦  املعتازإبراهيم. د.أ

هـ٢٦/٢/١٤٢٦  ٧  الناشفإيناس. د  االيونيهالسوائل 

هـ١٠/٣/١٤٢٦  تطبيقارة يف شبه املوصالت وفرص  انتقال احلرحتديات 

 أنابيب احلرارة

 ٨  عبدالسالمفرج. د



                                                                       

 ١٥٩

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ٢٤/٣/١٤٢٦  ٩ الدين مصطفىعماد. د.أ اهلندسة احلاسويب لطالب  التحكم 

هـ٩/٤/١٤٢٦  معملية ونظرية النتقال احلرارة وظواهر دراسة 

 مسالة يف خزان غازات االنتقال

١٠  بو معزهمراد. د.أ

 

א  א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ٢٤/٢/١٤٢٦  
استخدام برنامج حاسب آيل يف ختصص 

 هندسة االنشاءات

 ١ شهاب الدين مراد. د

جون ساسر. م  SAFIالتعريف بربنامج    ٢ 
عرض برنامج انترغراف التعليمي  

املتخصص يف اخلرائط الرقمية 
واملساحةالتصويرية ونظم املعلومات 

.غرافيةاجل  

 شركة عذيب
حامد مطر. م  

٣ 

هـ٢٩/٣/١٤٢٦  
 

 مراجعة -هندسة اخلرسانة سابقة الصنع
 قصرية

هاكان جونسون. م  
املدير التنفيذي لشركة 

 الراشد

٤ 

هـ٨/٣/١٤٢٦ توماس دتريتش. د السدود الترابية   ٥ 
 



                                                                       

 ١٦٠

א  א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

 معينة من أجزاء يف االهتزازات حصر  هـ٧/٨/١٤٢٥
  قوة تردديةتأثريالكمرات حتت 

مسعد فودة. د  ١ 

 األسطواين كوت لتدفق اخلطى االستقرار  هـ١٤/٨/١٤٢٥
احلراري جمال احلمل يف  

حممد على. د  ٢ 

 جدران يف احلراري للعازل األمثل السمك  هـ٢١/٨/١٤٢٥
 حملسوب بأمنوذج انتقال حرارة املباين

ناميكيدي  

حممد زيدان. د  
  الصانعسامي. د

٣ 

 تعليمي كنسق املواد علم و هندسة أمهية  هـ١٠/١٠/١٤٢٥
اخلليجي دول جملس التعاون يف  

حممود سليمان. د  ٤ 

 حول بالسريان معملية للتحكم دراسة  هـ١٧/١٠/١٤٢٥
 منوذج كثبان رملية

عالء شبل. د  ٥ 

 يف احلر ملاحل احلرارة بواسطة نتقالا  هـ٢٤/١٠/١٤٢٥
مائل مملوء جزئيا مبادة مسامية مسار  

سهيل كيوان. د  ٦ 

 خطى باستخدام الغري اهلندسي التحليل  هـ٢/١١/١٤٢٥
العناصر احملدة معتمدة على الكمرات 

 املشوهة

فقيه شيخ. د  ٧ 

الكادميى االعتماد يف مقدمة  هـ٢٨/١٢/١٤٢ املدينحممد . د   ٨ 
الرؤية ، : الثاين اجلزء الكادميى االعتماد  هـ٦/١/١٤٢٦

  و خمرجات الربنامجأهدافالرسالة ، 
املدينحممد . د  ٩ 

 الثالث تقييم اجلزء الكادميى االعتماد  هـ١٣/١/١٤٢٦
 الربنامج

املدينحممد . د  ١٠ 

 الرابع تقييم اجلزء الكادميى االعتماد  هـ٢٠/١/١٤٢٦
  تعاريف ومكونات–خمرجات الربنامج 

املدينحممد . د  ١١ 

برنامج اهلندسة  : اجلزء الكادميى االعتماد  هـ٢٧/١/١٤٢٦
 امليكانيكية نظرة فاحصة

املدينحممد . د  ١٢ 



                                                                       

 ١٦١

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
مسعد فودة. د  للهدوءالعلم  هـ٥/٢/١٤٢٦  ١٣ 
 من أعلى سرعة الطائرات ذات تصميم  هـ١٢/٢/١٤٢٦

 سرعة الصوت
 ١٤  محدانمحدي. د

 امللحومة  على شكلاملختلفة املتغريات تأثري  هـ١٩/٢/١٤٢٦
  عملية اللحام املزدوجيف

 ١٥  الريسجمدي. د

 على ميزانية تأثريها القسم و نشاطات  هـ٢٦/٢/١٤٢٦
 القسم

عبد احلكيم املاجد. د  ١٦ 

األمثل احلل نظرية يف احلديثة التطورات  هـ١٠/٣/١٤٢٦ ابو بكر بيومى. د   ١٧ 
  البنية اهريةعوامل عامة عن عالقة رؤية  هـ١٧/٣/١٤٢٦

 على تصلد السبائك املعدنية 
ايهاب الدنف. د  ١٨ 

 جامعة امللك يف اهلندسي التصميم تعليم  هـ٢٤/٣/١٤٢٦
  نظرة عامة–سعود 

عصام البهكلى. د  ١٩ 

 ٢٠  شريةإبراهيم. م  وتقنيات النموذج السريعماكينات  هـ٩/٤/١٤٢٦
 
 



                                                                       

 ١٦٢

 א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

 هـ ٥/٨/١٤٢٥
     املشروع باستخدام برامج  وكتابة   إعدادكيفية

(M. S. Office)
 ١ أمحد جاويش. د

  احملاضرات   تصميم الصور املتحركة لعرض    كيفية هـ ١٢/٨/١٤٢٥
 (M.S. Power Point)بربنامج العرض  

 ٢ أمحد جاويش. د

هـ٢٢/١٠/١٤٢٥  ٣ أمحد السعدى. م  الغاز اىل احلالة الصلبةحتول
هـ٢٩/١٠/١٤٢٥  ٤  موسىعمرو حممد.  د  معاجلات تلوث مكامن املياة بالنفط تكنولوجا
 استخدام الصور املتحركة لعرض احملاضرات كيفية هـ٢٦/١٢/١٤٢٥

  العرض بربنامج
(M.S. Power Point 

 ٥ أمحد جاويش. د

 ٦ ظل الرحيم. د  برنامج تطوير الغاز بأرامكو السعوديةحتديات هـ٤/١/١٤٢٦
هـ١١/١/١٤٢٦  ٧ حممد عطوى. م  إنتاج الغاز الطبيعىهندسة
عبد العزيز بن لعبون. د.أ  البترول ىف اململكة العربية السعوديةجيولوجيا هـ٣/٢/١٤٢٦ ٨ 
 عامة عن حفر أبار الغاز الطبيعى بأرامكو نبذة هـ١٠/٢/١٤٢٦

 السعودية
 ٩ أمحد املوسى. م

 هـ٢٤/٢/١٤٢٥
 
 

ختلقها وقياسها : لية الصوتية والزلزااملوجات
 ووتطبيقاا ىف مكامن النفط والغاز ومشاكلها
 الطبيعى

 ١٠ عيسى شقري. د

عبد الرمحن بن . م  املكامن النفطية بالكسر اهليدروليكىحتفيز هـ٨/٣/١٤٢٦
 سلمان

١١ 

 ١٢ عبد البارى العريفى. م  لطرق األنتاج احملسناملفتاح هـ١٥/٣/١٤٢٥
 ١٣ حممد موسى عمرو. د سفالتني ىف مكامن النفط األترسيبات هـ٢٢/٣/١٤٢٥

 
٩ 



                                                                       

 ١٦٣

א  -٩  א א א
א  מ
 

يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث علمية نظرية أو تطبيقية،             
بة لبعض   دف إجياد حلول مناس    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      . دراسات ذات جدوى و أمهية تطبيقـية و علميـة         

 .البحوث اليت يقومون بإجرائها، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة
 

 اهلندسة الصناعية

ـ .  د - ١ حممد الناصر عزيز،   . منصر عبد احلميد حريقة، د    . د.راهيم حممد احلركان، ا   إب
، و  )مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية      (وزان  ـن الف ـحممـد عبد الرمح   . د
 ).مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية(عبد الرمحن العذبة . د

 .ل ملياه الري و اختيار احملاصيل  تطوير نظام القرار املساند لالستعمال األمث-   

حممد عبد الفتاح   . 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

ايف العبادي  عبد الرمحن مشبب األمحرى، ن    .  د أمحد شوقي بوالت،    . د. ا - ٣
 .و أمحد شاهني

 .استغالل طاقة الرياح يف ضخ املياه اجلوفية باململكة -     



                                                                       

 ١٦٤

سعيد .  عبد العزيز حممد التميمي، د. ، دعبد الرمحن مشبب األمحرى. د - ٤
  حممد حسن درويش و شويش املطريي

 .طلعات الواقع و الت–نظم التصنيع املتقدمة يف الصناعات اهلندسية السعودية  -     

 

 اهلندسة الكهربائية 
 .عبد اهللا بن حممد الشعالن.  د.حممد عبد العظيم القاضي و أ  . د .أ-١
دراسة انقطاع اخلدمة الكهربائية على بعض كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية يف    "

 " اململكة العربية السعودية  
 . فهد التركي. صالح جاد فودة و د .  د-٢
 ".ملدنية بواسطة التحكم العصيب  التحكم يف اهتزازات املنشآت ا  "
 

 اهلندسة الكيميائية 
 أمحد أباسعيد ، احلسيين حممد عسريي. د.سعيد حممد الزهراين ، أ. د.أ-١

 )".الفركتوز (إستغالل وتصنيع التمور إلنتاج سكر الفواكه     "

 .فرج عبد السالم. فهد املبدل و د. ماهر العودان ، د. د-٢
 ".يب النحاسدراسة يف إنتقال املادة لترس"

 .فرج عبد السالم عبد العليم. مالك إبراهيم األمحد و د.   د- ٣

  دراسـة معملـية لـبعض أنواع الترسبات ذات األثر السليب يف حمطات               - 
 .التحلية

 .عبد احلميد حممد أجبار. د. خالد إبراهيم احلميزي و ا.  د-٤



                                                                       

 ١٦٥

 .  الوميضي أنظمة التحكم املتطورة و أمثلية حمطات التحلية بالتبخري-

 

 اهلندسة املدنية 

 .عبد اهللا الرحيلي . د.أ-١
 ".تركيز النترات وطرق إزالتها من مياه الشرب يف اململكة العربية السعودية"
نايف بن تركي . عادل الدسوقي و د. د.عبد اهللا الصقري ، أ. إبراهيم احلماد ، د. د-٢

 .بن محيد
 ". التشييدصياغة مقترحة لعقد املقاولة لتطوير صياغة"
طارق بن محود . يوسف بن عبد اهللا السلوم و د. صاحل بن حامد السيد ، د. د.أ-٣

 .املسلم
رفع الكفاءة الزلزالية لوصالت األعمدة بالعوارض يف املباين اخلرسانية القائمة "

 ".باستخدام املواد املركبة

 .د املسلمطارق محو.يوسف عبد اهللا السلـوم و د.صاحل حامد السيد، د.د.  ا- ٤

اسـتعمال صـفائح املواد املركبة إلعادة تأهيل البنية األساسية للمواد            -
 .املركبة 

 .صاحل إبراهيم الدغيثر. فيصل عبد اهللا املشاري  و د.   د- ٥

حنــو تصميم مبسط وموثوق لألعضاء زاوية املقطع يف          -
 .منشآت أبراج النقل



                                                                       

 ١٦٦

 هندسة النفط

مدينة امللك عبد   (عمر عبد العزيز املسند     . د،  د  مسـاعد ناصر جاسم العوا    . د  .  ا  -  ١
 .عماد سليمان احلميضي. و د) العزيز للعلوم والتقنية

آبـار النفط      إمكانية استخدام الصخور الطفلية السعودية يف سوائل حفر - 
 .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     (  علي القريشي  الرمحن

 .ناصر جاسم العواد

 عدم جتانس اخلواص على النفاذية النسبية و تأثري األجهادات املوضعية و  - 
 .الغاز السعودية طراف لصخور بعض مكامن الزيت وتشبع األ



                                                                       

 ١٦٧

א−١٠ מ א א א
א א  א

يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث وطنية تطبيقية بدعم من  
وتشرف عمادة البحث العلمي باجلامعة على تلك .  صندوق التعليم العايل للجامعات

ئها وفيما يلي أمساء الباحثني وعناوين البحوث اليت يقومون بإجرا.  املشاريع البحثية
 :موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة

 اهلندسة الصناعية
 منصر حريقة. د. حممد الناصر عزيز ، ا. د

 . عمليات الصيانة يف الصناعات السعودية وسبل التحسنيأداء تقييم -
 

 اهلندسة الكهربائية 

اهللا الشبيلي صاحل بن عبد . د.عادل أمحد علي ، أ. د.عبد العزيز بن سامل الرويس ، أ. د.أ-١
 .زياد العتييب. و د

دراسة جدوى استخدام تقنية التردد القافز لتحسني سعة وكفاءة أداء شبكة اهلاتف            "
 ".اجلوال يف اململكة

صاحل بن عبد اهللا . د.عبد الفتاح شتا و أ. حممد أبو العال ، د. د.جميد الكنهل ، أ. د-٢
 .الشبيلي

 ".مشوش سريع ذو طيف منتشر"

 .عبد الفتاح شتا. جميد الكنهل و د.  أبو العال ، دحممد. د.أ-٣
 للقياس عن بعد باألقمار Sتصميم وحدة إرسال واستقبال تعمل يف النطاق الترددي "

 ".االصطناعية الصغرية
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عبد . صاحل الشبيلي و د. د.عبد العزيز الرويس ، أ. د.عادل أمحد علي ، أ. د.أ-٤
 .احلميد الصانع

 ".دوى استخدام هوائيات الراديو الذكية يف اململكةتطوير منوذج لدراسة ج"
 .عبد احملسن اهلريش. جميد الكنهل و د. حممد الشيخ ، د. د عادل أمحد علي ، د.أ-٥
إنشاء قاعدة بيانات باستخدام شبكة املعلومات لبيان مستوى ومدى خطورة "

 ".إشعاعات هوائيات اهلاتف اجلوال يف مدينة الرياض
 

 ئيةاهلندسة الكيميا
 .عماد الدين مصطفى. د.عبد احلميد اجبار و أ. د.خالد احلميزي ، أ. د.أ-١
حتسـني إنـتاج املياه احملالة يف حمطات التحلية بالتناضح  العكسي باستعمال أنظمة              "

 ".حتكم متطورة

حممد حسن حممد . مأمون حممد عباس و م. كامل حممد احلسن وقيع اهللا ، د. د-٢
 .قيلي

يف الصناعات الكيميائية الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية فرص اإلستثمار "
 ".السعودية

 

 اهلندسة املدنية 
علي بن سعيد  . د .منصور بن سليمان السعيد ، أ . د. ، أ  عوض بن علي القرين.  د-١

علي بن حممد الصغري ،     .  سعيد الزهراين ،  د    . د .عبد الوهاب النجار ،  أ   .  د .القرين ، أ 
 .عطية احلارثي. اين و د أمحد الشمر. د
 )".املرحلة الثانية (تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود    "
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طارق بن محود املسلـم .  حممد إقبال خـان ، د.  صـاحل بن حامد السيد ، د . د .أ-٢
 .يوسف بن عبد اهللا السلوم . و د

مل يف ظل    تصنيف وأداء مواد إصالح اخلرسانة املستخدمة للترميم عايل التح       "
 ".الظروف البيئية احمللية  

 .وليد حممد زاهد و عبد العزيز عمر اجلاسر. د-٣
تـأثري عملـية اخللـط امليكانيكي البطيء على فاعلية املرشحات الرملية الثالثية         "  

 ".املستخدمة يف معاجلة مياه الصرف
 حممد احلارثي. د.وأعوض القرين . د-٤
 ".قسام األكادمييةبوابة إدارة املعرفة إلدارة األ"  
 .يوسف السلوم. ودصاحل السيد. د.ا، طارق املسلم. د-٥
 تقوية احلوائط غري احلاملة ملقاومة التأثريات الزلزالية يف املباين باستخدام الصفائح            "  

 ".املركبة
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א  -١١ מ א  א
 א

 
 يقـوم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء بعض البحوث العلمية يف                      

و فيما يلي بيان ذه     ). غري مسجلة يف مركز البحوث بالكلية     ( األقسـام املخـتلفـة     
 .البحوث و القائمني ا، موزعة تبعاً للتخصصات العلمية املختلفة

 
 اهلندسة الصناعية

 
  أمحد شوقي بوالت. د.ا

 .ة التخصيص الديناميكي للمداخل مبطارمسأل -  
 
 .إبراهيم حممد احلركان. أمحد شوقي بوالت و د. د.ا

 .)سابتكو( حتليل و تطوير نظم وسيلة نقل الركاب يف اململكة العربية السعودية -  
 
نايف . أمحد شاهني و د. عبد الرمحن مشبب األمحري، د  .  د أمحـد شوقي بوالت،   . د.ا

 .عبادي
تطويـر استغالل طاقة الرياح يف ضخ املياه اجلوفية يف اململكة العربية   دراسـة و   -  

 .السعودية
 
  سعيد حممد حسن درويش. د.االرمحن مشبب األمحري و  عبد. د
 .التصنيع يف الصناعات السعودية تقييم استخدام احلاسب اآليل يف التصميم و -  
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سعيد حممد  . د.لتميمي، أ عبد العزيز حممد ا   . عـبد الرمحن مشبب األمحري، د     . د

 شويش املطريي . درويش  وم
 ).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 -  
 
 سعيد حممد درويش. د. ا

 .قييم رئيس اللجنة الفنية لألثاث املكتيب واملدرسيت -
 
 حممد عبد الفتاح شرف. د
 .سياسات الصيانة الوقائية لنظم الضخ -  

 .من أجل إلدارة املشروع -
 
 صالح الدين بنداق. د

 .السالمة وخطر اإلصابة يف مدارس الرياض  -
 
 سعد القاضي. نايف الشمري ، د. صالح الدين بنداق ، د. د

 .إلصابات املرورية حتليل ا -
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 اهلندسة الكهربائية
 حممد إقبال قريشي. نذر حسني مالك و د. د.عبد الرمحن علي العريين ، أ. د.أ

املنطقة (دراسـة أسـباب ايار جمموعات املكثفات املتوازية يف شبكة كهرباء            "
 . ، الرياض اململكة العربية السعوديةABBلصاحل شركة ) الغربية

 
 نذر حسني مالك. د.رزق حممد محودة و أ. د.ك الغوينم ، أسعيد مبار. د.أ

املنطقة ( مـوعات املكثفات املتوازية يف شبكة كهرباء         EMTPدراسـة   "
 . ، الرياض اململكة العربية السعوديةABBلصاحل شركة ) الغربية

 
 حممد إقبال قريشي. نذر حسني مالك و د. د.عبد الرمحن علي العريين ، أ. د.أ

 لصاحل  XLPEحلمـل الكهربائي املتسارع على خواص كابالت        تـأثري ا  "
 . اململكة العربية السعودية–شركة كابالت الرياض 

 
 حممد إقبال قريشي. نذر حسني مالك و د. د.عبد الرمحن علي العريين ، أ. د.أ

 . الكويت– لصاحل شركة اخلليج للكابالت XLPEدراسة خواص الكابالت "
 

 اهلندسة الكيميائية

  املعتاز إبراهيم صاحل. د.ا
 .إجراءات السالمة يف غرف الصمامات بشبكات املياه ومطابق الصرف الصحي -  
 .التخلص األمثل من احلمأة املتكونة يف حمطات تنقية املياه -  

استخدام ثاين أكسيد الكربون بديالً عن األمحاض يف املعاجلة األولية حملطات تنقية             -  

 .املياه
  فقيهاةزأنيس مح. د.ا

 .دراسة معامل اإلنتشار بواسطة التقنية الكهروكيميائية -  
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 .التحليل الكهريب لنيكل -  
 .التحوير اجلاف للغاز الطبيعي -  
 .ن النازعة للهيدروجني من اهليدروكربونالألكسدةمنذجة مفاعل املهد املتميع  -  

 

 حامد حممد مصطفى . د.ا

 .الصابون يوت الطعام والطرق املثلى لعمليات تصنيع ز -  

 . البحث عن مضافات جديدة لرفع الرقم األوكتيين جلازولني السيارات-  
 .عمليات انتقال املادة يف وجود جسيمات صغرية -
 . املشاكل اليت تواجه مصايف تكرير البترول واحللول هلا -
 .املضافات لرفع جودة الوقود وتأثرياا البيئية -
لكيميائيات من ديس قصب السكر     حنـو بـرنامج متكامل إلنتاج ا       -

 ). حامض الستريك ، حامض الالكتيك ، احلافز(

 

 خالد إبراهيم احلميزي. د

 .الطرق العددية للمعادالت التفاضلية اجلزئية ذات املنحنيات احلادة -  

 
 سعيد حممد الزهراين. د.ا

 .الطالء بواسطة املاس -  

 
 طارق فارس الفارس. د.ا

 .روديناميكيد الطفو اهليدوعم -  



                                                                       

 ١٧٤

 .دراسات يف تقنية عمود الطفو -  

 

 عبد الرمحن عبد العزيز الربيعة. د

 .  فصل البيوتان من البيوتني بواسطة األغشية املدعومة-  

 . تقييم و تصميم و حماكاة عملية فصل النيتروجني من الغاز الطبيعي-  
 .فصل النيتروجني من الغاز الطبيعي السعودي -  

 .ملصفاة سعوديحتليل القرص  -

 

  املبدل  صاحلفهد. د
 .تطوير حفاز محض صلب فعال الستغالل أكرب ملكونات غاز البترول املسال -  
 .التحليل احلراري ملركب البوليمرات -  
 .سي.ف.االستقرار احلراري لعوالق ال ب -  
 . املضافات علي خواص البوملر السعودي تأثري-  
 . املشاريع الكبرية لتصنيع اهليدروكربونات امللوثات عليتأثريحتليل  -  

 . املسالالبترولتصميم نظام ضغط واقي ملخازن غازات  -  

 

 ماهر عبد اهللا العودان. د

 .  دراسة يف تآكل عبوات املاجنو-  

 .قياس التاكل بامليزان البلوري الدقيق -  

 

 حممد البشري األمني. د
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 . تميعة ذات الغشاء النفازدراسة إنتاج اهليدروجني بواسطة املهد امل −

 .التخلص من االمونيا بواسطة املهد الثابتة متعددة أمناط احلفازات −

 .الدراسة االستثنائية للمفاعالت ذات طورين −

 
 اهلندسة املدنية

 
 عبداهللا الرحيلي. د.أ

،  تركيـز النتـرات وطرق إزالتها من مياه الشرب يف اململكة العربية السعودية             -  
 .عبدالعزيز للعلوم والتقنيةمدينة امللك 

 
نايف بن تركي بن    .  و د  عادل الدسوقي . د.أ ،   اهللا الصقري  عبد. د،  إبـراهيم احلماد  . د

 .محيد
العزيز  مدينة امللك عبد  ،   صـياغة مقتـرحة لعقد املقاولة لتطوير صياغة التشييد         - 

 .للعلوم والتقنية
 

 لدسوقيعادل ا. د.أ واهللا الصقري عبد. د، إبراهيم احلماد. د
 . تطوير جدول الكميات يف مشروعات التشييد-  

 
 عبداحملسن آل الشيخ. د
 .وزارة املياه والكهرباء ووزارة الصناعة،  إدارة املياه الصناعية بالرياض-  
 
 



                                                                       

 ١٧٦

 هلندسة امليكانيكيةا

 سهيل كيوان. د
 عن  انتقال احلرارة بواسطة احلمل احلر يف مسار مملوء جزئيا مبادة مسامية مائل-

 .األفق بزاوية
 .ً حتليل انتقال احلرارة من زعانف مسامية-
 
 سامر السعيد. د
 . حتسني أداء التروس باعادة توزيع االجهادات-
 . اهتزاز األعمدة الدوارة-
 
 حممد على. عبيدة حممد زيتون ود. د
 .من اسطوانة افقية مستطيلة املقطع انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي -  
 
 عبيدة حممد زيتون. أسامة أمحد املصري ود. د.ا

 . يف حمطات توليد التوربينات احلراريةرارةاحلاسترجاع  -  
 
 حممد فؤاد زيدان. د.سامي علي الصانع و ا. د
 . السماكة املثلى لطبقات العزل يف حوائط املباين-  
 
 طيف السيفخالد عبد الل. حممد فؤاد زيدان ود. د.اعالء الدين حممد شبل، . د.ا

 .دراسة معملية للتحكم يف السريان حول كثبان رملية ذات شكل هاليل -  
 فاروق نوري جييت. د
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لقشرة املتجمدة على عدم للسعة احلرارية  االـتأثري املـركب لتشـوه القالب و      -  
 .استقرارية النمو أثناء التجمد يف اجتاه واحد للفلزات النقية

 
 حممد حممد املدين . د.ا

راسة حتليلية و تصميم و اختبار جممع مشسي على شكل قطع مكافئ مع جهاز               د -  
التوجـيه الشمسي، ميكن استخدامه إلعذاب املياه املاحلة يف املناطق اجلافة يف اململكة             

 .مشروع حبث وطين لعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعودالعربية السعودية، 
 
 عالء سراج مالئكة. للطيف السيف ودخالد عبد ا. حممد حممد املدين، د. د.ا

 .دراسة ميدانية لتقييم اجلسور احلديدية مدينة الرياض -  
 

 هندسة النفط
 
 كمال هارون.موالقريشي   عبدالرمحن. د، مساعد بن ناصر العواد.د.أ

 .دراسة إلمكانية إجياد صخور رملية حملية مناسبة للدراسات البترولية التطبيقية -  
 
 ن ناصر العواد مساعد ب.د.أ

 .التنبؤ بالطلب العاملي على الزيت اخلام و دراسة العوامل املؤثرة على ذلك        -  
 
  مساعد بن ناصر العواد.د.أو عبدالرمحن القريشي .د،  عمر بن عبالعزيز املسند.د
ادات املوضعية وعدم جتانس اخلواص على النفاذية النسبية وتشبع هتأثري االج -  

 . مكامن النفط والغاز السعوديةاألطراف لصخور بعض
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 خالد عبد الفتاح . د
 .حتليل العوامل اليت تؤثر علي لزوجة الغاز -

 حممد خريي أمحد. د.أ

 .الطرق املختلفة لتحسني إنتاج النفط -
 .تغيري قابلية التبلل للمكامن البترولية -

 
 حازم نايل الضمور. د
 الفناذية النسبية للغاز واملاء للمكامن الغاز-
 
 عادل حممد محيدة. د.أ

دراسة اخلواص الريولوجية للخامات الثقيلة على هيئة مستحلب يف  -
 .خطوط األنابيب

دراسة توافق حملول فومات الصوديوم مع الطبقة املنتجة يف عمليات إصالح -
 .اآلبار
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א   - ١٢ א א  

لمي ملدة  من أعضاء هيئـة التدريس بالكلية على إجازات تفرغ ع        ستة  حصل   
إلجراء عدة حبوث يف جمال ختصصام، سوف       ) هـ١٤٢٥/١٤٢٦العام اجلامعي   (عام  

 .جيرى البعض منهـا يف جامعات خارج اململكة
على بقسم اهلندسة الكهربائية     ذ ، األستا   عوض بن خزمي األمسري    د.أحصـل      -١

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦خالل العام الدراسي إجازة تفرغ علمي 
 بقسم اهلندسة الكهربائيةمد السويلم ، األستاذ املشارك عبد اهللا بن حم   . حصل د  -٢

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦على إجازة تفرغ علمي خالل الفصل الدراسي 
ى    املدنيةبقسم اهلندسة   صاحل بن حامد السيد ، األستاذ       . د.أ حصل -٣  إجازةعل

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦ خالل العام الدراسيتفرغ علمي 
على  املدنيةبقسم اهلندسة   شارك   ، األستاذ امل   خالد بن محد الضويلع   . دحصل   -٤

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦إجازة تفرغ علمي خالل الفصل الدراسي 
 بقسم اهلندسة املدنية   ، األستاذ املشارك     القادر طاهر  سعود بن عبد  . دحصـل    -٥

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦على إجازة تفرغ علمي خالل الفصل الدراسي 
 على مليكانيكيةبقسم اهلندسة اخالد ناصر العمار، األستاذ املساعد . حصل  د -٦

إجازة تفرغ علمي إلجراء البحوث التالية جبامعة امللك سعود و جامعة هانوفر 
 :كية يمرأل و جامعة مريالند بالواليات املتحدة ابأملانيا
 . جتاويفذي اسطوايندراسة رقمية خلواص سريان اهلواء على سطح  -١
 . اجلناحأداء على املتوازي األمامي اجلنيح لتأثريدراسة رقمية  -٢

 



                                                                       

 ١٨٠

 
 
 

 
א−١٣ א א  

 
             يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف على رسائل املاجسـتري          

و فيما يلي بيان    . و الدكـتوراه الـيت جيـريها طالب الدراسات العليا يف أقسام الكلية            
يها ، موزعة تبعاً لألقسام     بعـناوين الرسـائل، و كذلك أمساء الطـالب و املشرفني عل          

 .  األكادميية املختلفة
 

 اهلندسة الصناعية

 :رسائل املاجستري 
 
 "حماكـاة بقاعـدة خوارزم جيين ملسألة جدول املشاريع احملددة املواد العشوائية    " -١
 ).متت مناقشتها(

 ياسر عبد الرمحن عيسى الدحيم. م: الطالب 
 إبراهيم حممـد احلركان. د: املشرف 

 
 – حتديد جمموعات االصناف     –معاجلـة حمـددة لنموذج متكامل يف املخزون         " -٢

 ).متت مناقشتها( " تسعري االصناف –حتديد مساحات العرض 
 عبد الرمحن أمحد أمحد حممد. م: الطـالب 

 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا: املشرفون   
 عبد الرمحن مشبب األمحري.      د  

 



                                                                       

 ١٨١

 ).متت مناقشتها( "ألمثل للمياه يف حالة الري الناقصمنذجة التوزيع ا" -٣

 خالد موفق الست. م: الطالب 
 حممد الناصر عزيز. د: املشرف 

 
خوارزمية جينية جلدولة األعمال ذات تاريخ التسليم املشترك على اآلالت " -٤

 ).متت مناقشتها( "املتوازية و غري املتشاهبة

 جمد عبد اللطيف البسام. م: الطالب 
 ابراهيم حممد احلركان. د: املشرف 

 
 ).متت مناقشتها( "التخصيص الديناميكي املشترك للبوابات يف املطارات" -٥

 هشام  صاحل اخلليفة. م: الطالب 
 أمحد شوقي  بوالت. د.ا: املشرف 

 
تطويـر منهجـية لتقييم مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف صناعات سعودية    " -٦

 ).قشتهامتت منا( "خمتارة

 مشاري سعد الغنيم. م: الطـالب 
 إبراهيم حممد احلركان. د: املشرفون   
 حممد عبد الرمحن الفوزان.      د  

 
 ".دراسة سياسات الصيانة الوقائية لنظام ضخ" -٧

 هشام عبد العزيز الزبن. م: الطالب 
 حممد عبد الفتاح شرف. د: املشرف 

 



                                                                       

 ١٨٢

 ".لط ثالثي املراحلجدولة األعمال خلط إنتاج خمت" -٨

 حممد أمحد العوهلي. م: الطالب  
 أمحد شوقي بوالت. د.ا: املشرف 

 
 ".منوذج لنظام سلسلة اإلمداد مع التفاوض خبصوص فترات االستالم و السعر" -٩

 عماد سليمان الراجح. م: الطالب  
 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا: املشرف 

 

 ".يانة مبدينة امللك عبد العزيز الطبيةتطوير نظام تقييم أداء الص" -١٠

 حسام حممد علي مكي. م: الطالب  
 منصر عبد احلميد حريقة. د.ا: املشرف 

 
 ".تأثري قياسات اجلودة على أداء املشروع" -١١

 صالح علي بالبيد. م: الطـالب 
 حممد عبد الفتاح شرف. د: املشرفون  
 إبراهيم حممد احلركان. د   

 
 ".م نظام خاليا التصنيع مع اعتبار العمالة و األدواتتصمي" -١٢

 خالد عبد اهللا احلريب. م: الطالب  
 عبد الرمحن مشبب األمحري. د: املشرف 

 

 ".منهج لتطبيق نظام التصنيع املصفى و السريع باستخدام نظام خربة" -١٣



                                                                       

 ١٨٣

 هشام عبد العزيز املسعود. م: الطالب 
  التميميعبد العزيز حممد. د: املشرف 

 
 ".نظام مساندة قرار اختيار تقنية التصنيع املتقدمة" -١٤

 شوكت علي زين العابدين. م: الطالب 
 عبد الرمحن مشبب األمحري. د: املشرف 

 
  ".الطريقة التكاملية لإلصدار املسبق لقرارات نظم التصنيع املرنة " -١٥

 عبدايد عتيق الصاعدي. م: الطالب 
 تخار حسنياف. د: املشرف 

 

 اهلندسة الكهربائية

 :رسائل املاجستري     

 

" سـعة أنظمـة التعدد بتقسيم الترميز يف أنظمة اجليل الثالث التصاالت اجلوال            "-١
 )متت مناقشتها(
 خالد مقبل سعود العصيمي:   الطالب
 د عادل أمحد علي.أ:   املشرف

 
متت " (ركوف املخفي إعتماد اخلرج يف تقييم جودة الصوت باستخدام منوذج ما        "-٢

 )مناقشتها
 عبد اهللا عبد الرمحن املبدل. م:   الطالب
 د خالد بن عبد العزيز املعشوق.أ:   املشرف



                                                                       

 ١٨٤

 
 "دراسة سعة قنوات االتصاالت متعددة املداخل واملخارج املعرضة خلبو رايسيان"-٣

 )متت مناقشتها   (
 سيد حممد تابيش. م:    الطالب
  عليد عادل أمحد.أ:    املشرف

 
 "دراسة أداء أنظمة االتصاالت اجلوالة مع أخذ أداء املكاملات العابرة يف االعتبار"-٤

 )متت مناقشتها   (
 )٤٢٠٠٢٠٤٦٨رقم (حممد سلمان ليث . م: الطالب
 د سعد احلاج بكري.أ: املشرف

 
احملاكـي الرقمـي من الزمن احلقيقي املبين على املعاجل الدقيق الختبار مرحالت             "-٥

 "يةاحلما
 )متت مناقشتها   (

 )٤٢٠٠٢٠٢١٦رقم (خالد بن علي با عبد اهللا . م:    الطالب
 د حسام الدين عبد اهللا طلعت.أ:    املشرف

 
تطبيق االرتباط السريع احملسن على الشفرات املتتابعة املبنية على السجالت ذات         "-٦

 "التغذية اخلطية الراجعة
 )٤٢٠٠٢٠٢٢٥م رق(محدان بن عوض العرتي . م:    الطالب
 عبد الرمحن بن خالد اجلربي :    املشرف

 
 "دراسة توزيع املصادر يف شبكات الوسائط املتعددة اخللوية"-٧

 عصام بن صاحل الطبيشي. م:     الطالب
 سعد احلاج بكري. د.أ:     املشرف

 



                                                                       

 ١٨٥

 "التعرف على تعبريات الوجه باستخدام الذكاء الصناعي"-٨
 براهيم الغديرعبد اهللا إ. م:    الطالب
 عادل عبد النور:    املشرف

 

 :رسائل الدكتوراه  
 
 ". املربوط بالشبكة باستخدام مغري إلكتروينياألداء األمثل للمولد احلث"-١

 عبد الرمحن بن فهد املرشود .  م: الطالب       
  العوله إبراهيمعبد الرمحن بن . د.ا:         املشرف

 

 اهلندسة الكيميائية

 :اجستري رسائل امل

 

 ". املياه بالتبخري الومضيحتلية األمثل للمياه و الكهرباء يف حمطات اإلنتاج"-١

 النملةعبد اهللا حممد  . م: الطـالب
 ابراهيم صاحل املعتاز. د.ا : املشرفون
  األمنيالبشريحممد . د                       

لعاملة بالتبخري الومضي  االتحلية التوزيع احلراري واألمالح من حمطات منذجة"  -٢
 "متعدد املراحل

 عبد اهللا الي. م: الطـالب
 ابراهيم صاحل املعتاز. د.ا : املشرفون



                                                                       

 ١٨٦

  األمني البشريحممد . د                    

 ". و احلديداأللومنيوم التآكل اجلوي للنحاس و دراسة"-٣

  العزيز الغيامةعبد. م  : الطالب  
  العوداناهللا عبد هرما. د : املشرف         

 
 ". الفقاعاتأبراج األداء وعوامل التصميم ملزيل الرذاذ السلكي يف تقييم"  –٤

  اهللا سعد الدغيثرعبد. م : الطـالب         
 وحيد عطية املصري. د :  املشرفون  

  حممد مصطفىحامد. د.ا               
 
 باستخدام التصوير الضحلةات  هليدرو دنياميكية أبراج الفقاعمعملية دراسة"  – ٥

   "الشعاعي

 ". الكهربائيةبالسعة الطبقي          
  حممد موسىفؤاد. م : الطـالب         

 وحيد عطية املصري. د :  املشرفون  
  عبد اهللا الشبيليصاحل. د.ا               

 
باألكسدة يف  املعززات و األشكال على أداء حمفز عملية نزع اهليدروجني تأثري"  – ٦

 ". لألثيلنياأليثان حتول
  السماريالرمحنتركي عبد . م : الطـالب         

  صاحل الصغرييوسف. د :  املشرفون  
 حممد البشري األمني. د               

 



                                                                       

 ١٨٧

 يف الوصفي للعمليات متعددة املتغريات لوحدة صناعية الستخدامه االستنباط"-٧
 ".التنبئيمنوذج التحكم 

  الشمريعماشسعد . م: بالطـال
  مصطفي كمالالدينعماد . د : املشرفون
 خالد احلميزي . د                       

 
 ". الفقاعات الدوارة باستخدام حسابات دينامية املوائعاعمدة حماكاة"  -٨

 اخلمشي صاحل سلطان. م : الطـالب         
 وحيد عطية املصري. د :  املشرفون  

  
 ". والتحكم فيها يف املبادالت احلراريةرسباتالت دراسة"-٩

  املطريينايفنواف . م: الطالب
  إبراهيم األمحدمالك.  د: املشرف

 
 ". الترسبات يف أنظمة أغشية التناضح العكسيتكون دراسة" -١٠

 املطريي  معتقعايض . م: الطالب
  إبراهيم األمحدمالك.  د: املشرف

 
 ".مود التعومي يف عهيدروديناميكية دراسات" -١١

  احلازميحييامحد . م: الطالب
 الفارس  فارسطارق . د.ا: املشرف

 

 



                                                                       

 ١٨٨

 ". للتقطري يف عملية فصل خليط من اهليدروكربوناتاألمثل التتابع" -١٢

  حممد العتييبعيدسلطان . م: الطـالب
  املبدلصاحلفهد . د : املشرفون
 وحيد عطية املصري. د                       

 
 االمتزازي يف االنتقال املركبات اهليدروكربونية املتطايرة من املياه بطريقة زالةا" -١٣

 ".الفقاعاتاعمدة 
  اهللا الزاملعبدحممد . م: الطالب
  املبدلصاحلفهد . د: املشرف

             
 ". الزركونيوم لعملية األمثلة للبيوتان العاديحفاز تطور"  -١٤

 شمري الردامعبد الرزاق .م: الطـالب
  الصغريصاحليوسف . د : املشرفون
 عبد احلميد إجبار. د.ا                       

 



                                                                       

 ١٨٩

 ". لكربونات امليثيل الثنائي من ثاين أكسيد الكربون و امليثانولاملباشر التصنيع" -١٥

  الزماميسعدفهد . م: الطـالب
  الصغريصاحليوسف . د : املشرفون
 ملسيطريخالد ا. د                       

 

  اكاسيد اهليدروجني باالكسدة من الربوبان النتاج الربوبلني علي حفازات          نزع" -١٦
 "مولبدنيوم املدعمة-النيكل

  املسفرحممد . م: الطـالب
  اباسعيدامحد. د.أ : املشرفون
 سعيد الزهراين. د. أ                       

 

تخدام ميثيل ثالثي بيويتل إيثر     رفع جودة اجلازولني اخلايل من الرصاص باس      "  – ١٧
 ).متت مناقشتها" (إحدى مصايف اململكة  يف

 طارق ناصر الشايع. م: الطـالب          
 حامد حممد مصطفى. د.ا: املشرفون   

 إبراهيم صاحل املعتاز . د.ا             
 
لصرف منذجة احلالة املستقرة لعملية احلمأة املنشطة من حمطة معاجلة مياه ا"  – ١٨

 ).متت مناقشتها( "الصحي بالرياض

 عبد اهللا صاحل املزيين. م: الطـالب          
 إبراهيم صاحل املعتاز. د.ا: املشرفون   

 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا              



                                                                       

 ١٩٠

التوزيع املثايل لنشاط العامل املساعد يف احلبيبات عند نزع اهليدروجني من " -١٩
 ).امتت مناقشته( "الربوبان

 خالد صاحل الوادعي. م: الطالب           
 يوسف صاحل الصغري. د: املشرف          

 
 املعادة  التوليف يف مفاعل مستمر و DNAدراسة نظرية لالستقرار زراعات " -٢٠

 ).متت مناقشتها( "خملوط

 وليد العلوان. م: الطالب           
 عبد احلميد اجبار. د.ا: املشرف          

  
متت ( "منذجة و حماكاة مفاعل متعدد املدخالت إلنتاج أكسيد االيثيلني "  -٢١

 ).مناقشتها

 عبد العزيز عبد الكرمي أبا حسني. م: الطالب    
 خالد إبراهيم احلميزى. د: املشرف          
        
موجات الصدمة األحادية االجتاه يف سريان تفاعلي على دراسة احملاكاة و "-٢٢

 ).مناقشتها متت( "اريةاالستقر

 عبد الرمحن بندر عبد العزيز. م: الطالب    
 طارق فارس الفارس. د.ا: املشرف           

 
 ).متت مناقشتها( "منذجة نظام احلماية الكاثودية للهياكل املدفونة"-٢٣

 حممد وسيم طاهر. م: الطالب    
 ماهر عبد اهللا العودان. د: املشرف           



                                                                       

 ١٩١

 
متت ( "ة اخلصائص الديناميكا احلرارية و أداء املفرقعات الغازيةدراس"-٢٤

 ).مناقشتها

 مفلح مساعد الشهراين. م: الطالب    
 عبد احلميد إجبار. د.ا: املشرف           

 

 : الدكتوراه رسائل

 

 آلية التآكل يف الوسط البخاري مبحطات التحلية العاملة بالتقطري دراسات"  – ١
 ". املراحلداملتعد الوميضي

  سليمان العريفيأمحد.  م :  الطـالب       
  صاحل املعتازإبراهيم. د.ا : املشرفون 
  عبد اهللا العودانماهر.  د          

 

 الطاقة توليد تراكيز ملوثات اهلواء وأمناط تشتتها قرب حمطات تقدير"  – ٢
 ". الرياض مدينةالكهربائية يف  

  عمري مشاريعلي. م :  الطـالب       
  صاحل املعتازإبراهيم. د.ا : املشرفون 
  البشري األمنيحممد. د         



                                                                       

 ١٩٢

ب  تآكل أنابيمنع و فاعلية أنظمة احلماية املهبطية املستخدمة يف تصميم"  – ٣
 ".النقل

  العبد اللطيفحممد. م : الطـالب       
 منصور إبراهيم اهلزاع. د : املشرفون 
  الرمحن عبد العزيز الربيعةعبد. د         

 

  يف مفاعالت احلفازات البخاري للميثان باستخدام حيز ذي أمناط من التحوير"  – ٤
 ". ذات املهد الثابت األغشية        

  اهللا عيضه الزهراينعبد. م : الطـالب       
  البشري األمنيحممد. د : املشرفون 
  صاحل الصغرييوسف. د         

 مبدئية معملية و نظرية للترشيح باألغشية الدقيقة جداً كنظام معاجلة ةدراس" -٥
 ".لتحلية املياه

 الطاف حسني امحد. م: الطـالب
 حممد البشري األمني. د : املشرفون

 إبراهيم صاحل املعتاز. د.ا                     
 



                                                                       

 ١٩٣

 اهلندسة املدنية

 :رسائل املاجستري 
ـ تلا –عـروض البـناء     م  يـي تق"  - ١ متت ( "ك للمشاريع احلكوميةلمتلا –يل غش

 ).مناقشتها

 خالد عبد اهللا العقيلي . م: الطالب 
 هشام عبد اخلالق. د:املشرف 

 
متت ( "تصـميم أشكال منتجات البلك األمسنيت املفرغ لتحقيق الوزن األمثل         " - ٢

 ).مناقشتها

 فضاء قاسي السبيعي. م: الطـالب 
 احملسن الشقريعبد السالم عبد . د: املشرفون  

 صاحل إبراهيم الدغيثر.       د  
 

دراسـة مقاومـة القـص يف الكمرات اخلرسانية املسلحة باستخدام احلديد            " - ٣
 ).متت مناقشتها ( "السعودي

 حممد سعيد املالكي . م: الطالب 
 عبد الرحيم عرفة. د:املشرف 
 راجح الزيد.   د 

 
 "ستخدام الشبكات العصبية االصطناعية   حوادث املرور اخلطرة يف الدوارات با     " - ٤
 ).متت مناقشتها(

 أمحد سعيد الغربال . م: الطـالب
 على سعيد الغامدي. د.ا: املشرفون 



                                                                       

 ١٩٤

 عادل عبد النور بن عبد النور.    د  
 
ـ تط"  - ٥   "نظام إلدارة صيانة طرق حرس احلدود يف اململكة العربية السعودية         ر  وي
 ).متت مناقشتها(

 حواري دير فمدحم. م: الطـالب 
 املنصورعبد اهللا . د.ا: املشرفون  

 
 ".املرونة و اللدونة يف حتليل املنشآت بطريقه العناصر احملددة" - ٦

 عبد اهللا مذحل دحيم البقمي. م: الطـالب 
 د عبد احلميد الشريف.ا: املشرفون  

 طارق محود املسلم.      د  
 

دمة حملياً إلصالح العناصر اخلرسانية     أداء مـواد اإلصـالح اإلمسنتية املستخ      " - ٧
 ".الرأسية واألفقية

 فواز سند احلريب. م: الطـالب
 طارق محود املسلم. د: املشرفون 

 حممد إقبال خان.      د
 

 ".تأثري مواد البوزوالن الطبيعي احمللي على خواص اخلرسانة" - ٨

 أمحد حممد السليم . م: الطـالب 
  الرمحن حممد احلزمييعبد. د:         املشرفون  

 حممد إقبال خان.                        د



                                                                       

 ١٩٥

 
إعـادة تأهـيل األعمدة اخلرسانية املسلحة ذات النسب الكبرية لعرضها على            " - ٩

 ".مسكها باستخدام أنسجة املواد املركبة
 نايف حممد احلازمي. م: الطـالب 

 صاحل حامد السيد. د.ا:         املشرفون 
 يوسف عبد اهللا السلوم.           د           

 
 ".غبار حرق اإلمسنت  األمسنت وباستخدامتثبيت سبخة جازان " - ١٠

 إبراهيم حممد شابل. م: الطـالب 
 يطالل عبيد الرفيع. د.ا:         املشرفون 

 
 ". اهلندسية للمشاريع احلكوميةاالستشاريةمنوذج تأهيل مسبق للمكاتب " - ١١

 سف زيد اخلثالنيو. م: الطـالب 
 نايف تركي بن محيد. د:         املشرفون 

 عبد اهللا حممد الصقري.             د         
 
ـ "  - ١٢ الختـيار أسلوب شراكة القطاعني العام واخلاص يف عقود مشاريع          ج  وذمن

  ".عوديةلس ايةالعربلكة مملبائية يف ارهكالطاقة ال

 شد بن إبراهيم املراهللاد عب. م: الطالب 
 عادل إبراهيم الدسوقي. د. أ:املشرفون 

 اهيم احلمادرإب.    د  



                                                                       

 ١٩٦

  ". حتليل التأخريات باستخدام الشبكات الزمنية للتشييد" - ١٣

 سني هامشي حشدأر. م: الطـالب 
 عادل إبراهيم الدسوقي. د.أ: املشرفون  

 عبداهللا بن حممد الصقري. د       
 
  ".املشاريع ملقاويل التشييد باململكة تصميم نظام ملراقبة تنفيذ " - ١٤

  سعود العتييباهللاف ضي. م: الطـالب 
 عادل إبراهيم الدسوقي. د.أ: املشرفون  

 نايف بن تركي بن محيد. د       
 
تقديـر معـامالت التفاعالت احليوية لنموذج حماكاة عملية احلمأة املنشطة           "  - ١٥

 . "الثالث ملياه الصرف الصحى مبدينة الرياض

 ن مفرح املالكي بمدحم. م: الطـالب 
 عبد العزيز اجلاسر. د: املشرفون  

 خالد اتلضويلع. د       
 
  ".تقييم عوامل تشغيل مفاعل حيوي غثائي ملعاجلة مياه الصرف الصحي"  - ١٦

 بد احلليم عثمان عمدحم. م: الطالب 
 وليد زاهد. د: املشرفون  

 خالد اتلضويلع. د       
 
ميومة أنسجة املواد البوليمرية املركبة املستخدمة لتقوية العناصر اخلرسانية         د " - ١٧

 ".خارجياً حتت تأثري أمحال دائمة 



                                                                       

 ١٩٧

 فهد عبد اهللا الرشودي. م: الطـالب 
 يوسف السلوم. د  : وناملشرف

 صاحل السيد. د.    أ 
 
 

 اهلندسة امليكانيكية

 :رسائل املاجستري 
لط وخصائص انتقال احلرارة على لوح مسامي       مـناطق احلمـل احلراري املخت     "-١

 "متحركة اجتاه سريان مائع
 عبد اهللا حممد احلريب. 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

  زيد اخلرعانعبد اهللا. م: الطالب 
 سامي على أمحد الصانع. د: املشرف 

 
 "منذجة التهوية يف أنفاق الطرق" -٣

 عبد اهللا منصور الكثريي. م: الطـالب 
 أسامه أمحد املصري. د.ا: املشرفون          

 عبيده زيتون.   د            
 
دام أمنوذج  دراسـة السـلوك الديناميكي اهلوائي املرن ألجنحة الطائرات باستخ         "-٤

 ".ثالثي األبعاد غري مستقر



                                                                       

 ١٩٨

 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" -٥

 عبد اهللا قرموش. م: الطـالب 
 حممد حممد املدين. د.ا: ف املشـر

 
 علىيف وجود زعانف االنتقال باحلمل احلراري الطبيعي بني اسطوانتني أفقيتني " -٦

 ".االسطوانة الداخلية        

 درهم سعد حممد بين على. م: الطـالب 
 عبيدة حممد زيتون. د: املشـرف          
 
 صى هبا للمقاومات احلراريةقياس خواص مواد العزل احلراري و إجياد قيم يو" -٧

 ".       جلدران املباين

 فهد صاحل القصمول. م: الطـالب 
 سامي على أمحد الصانع. د: املشرفون          

 حممد فؤاد زيدان. د.ا                      
 
دراسـة عدديـة للسريان املضطرب و انتقال احلرارة يف األنابيب املكهفة من             " -٨

 ".الداخل

 عبد العزيز عبد الرمحن اجلريوي. م: الب الطـ
 خالد ناصر العمار. د:  املشـرف



                                                                       

 ١٩٩

 
 ".السلوك الديناميكي لكمرة متعددة البحور حتمل كتلة متحركة" -٩

 طالل حسني العقيدى. م: الطـالب 
 مسعد عبده فودة. د.ا:  املشـرف       

 
 ".لفعالةحول حتكم الرؤية املسبقة األمثل يف أنظمة التعليق ا" -١٠

 أمحد عبد الفتاح حممد فايد. م: الطـالب
 حممد حممد املدين. د.ا:  املشرفون        

 بسام أمحد البسام.  د  
 

-تأثري تركيز املذاب على سلوك الزحف يف سبائك احملاليل اجلامدة لألملونيوم          " -١١
 ".ماغنسيوم ولألملونيوم ـ فضة

 غامديعبد العزيز سامل سعيد ال. م: الطـالب
 حممود سيد أمخد سليمان. د.ا:  املشرفون        

 عبد احلكيم عبد الرمحن املاجد.  د  
 

التحلـيل الديناميكي حملور دوار غري متماثل مثبت على حمامل متصلة متباينة            " -١٢
 ".اخلواص

 نايف سامل العرتي. م: الطـالب      
 سامر عبد اهللا السعيد. . د:      املشـرف

 
 ".حتليل االهتزازات للعوارض املتضمنة لعناصر قص كهرو إجهادية" -١٣

 محد عبد العزيز احلميدي. م: الطـالب



                                                                       

 ٢٠٠

 أسامة جاسم الدريهم. د:  املشرفون 
 أمحد عادل خضري. د.             ا

 

 ".خبارية مولفة/منذجة حمطة قوى غازية" -١٤

 عبد الرمحن صاحل اجلهين. م: الطـالب
 خليل حممود أبوعبده. د.ا:  املشرفون 

 عبيده حممد زيتون.              د
 

 ".التحليل التقارىب الكهروحرارى املرن للصفائح الذكية ىف االحناء االسطواىن" -١٥

 حممد السعدون. م: الطـالب
 زهري صالح عبد اجلبار. د.ا:  املشرفون 

 عبد احلكيم عبد الرمحن املاجد. .              د
 "يل اإلحنارف يف االلتصاق احلراري املرنحتل"-١٦

    
 عبد اهللا احلمدان . م:   الطـالب
 فاروق يغيت. د:       املشرف

انتقال احلرارة بواسطة احلمل بني اسطوانتني مركزيتني عموديتني باستخدام         " -١٧
 "الزعانف املسامية

 حممد الزهراين: الطالب
 خالد العمار. د: املشرفون

 سهيل كيوان . د
 



                                                                       

 ٢٠١

 هندسة النفط

 :رسائل املاجستري 
    

التنـبؤ بـنفاذية صخور املكامن البترولية باستخدام شبكات اخلاليا العصبية            " -١
 ". االصطناعية
 عبد اهللا حممد عبد اهللا العتيق. م: الطالب    
 عيسى شقري. د: املشرفون  
 علي عبد اهللا الصغري.            د  

 
 ".ائي املصاحب للغاز الطبيعي املنتج  دراسة احملتوى امل" - ٢

 أمحد خلف السعدي. م:  الطالب   
 خالد أمحد عبد الفتاح.  د:  املشرف  

 
 ).متت مناقشتها" (دراسة ملشكلة إنتاج الرمل مع النفط ملكمن نفط سعودي "  -٣

 طالل يوسف األحيدب. م: الطالب   
 مساعد ناصر العواد. د.ا: املشرف  

 
مي بعض منكشفات الصخور الرملية يف اململكة العربية السعودية ألمكانية          تقـو  "  -٤

 " األستخدام يف الدراسات التطبيقية يف جمال هندسة البترول و الغاز الطبيعي
 كمال عبد العزيز هارون. م: الطالب 
 مساعد العواد. د. أ: املشرفون 
 عبد الرمحن القريشي.د  

 



                                                                       

 ٢٠٢

ِق أمثلية تصميِم تحفيِز الكَسر اهليدروليكي يف خزاِن        العـرض املتكامل لتحقي   "  -٥
   "النفاذيِة العاِيل

 عبد الرمحن عبد العزيز السليمان. م: الطالب 
 حممد مفضل حسني. د:  املشرف 

 
تقييم منهجيات حتليل اإلنتاج وبيانات الضغط آلبار املشققة هيدروليكيا يف          "  -٦

 "حقول الغازات ذات النفاذية املنخفضة
 فيصل عبد اهللا الرشدان:  الطالب 
 حازم نايل الضمور. د:  املشرفون 



                                                                       

 ٢٠٣

א−١٤ א מ א  א
 

  ،        قام بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر عدة حبوث يف االت العلمية
 .ملختلفة و فيما يلي بيان ذه البحوث، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية ا

א א  מ
 جهـة

  النشــر
 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

جملة مجعية الدقة اهلندسية اليابانية ،
:  ، ص ص ٤ عدد ٣٢جملد 

٦٩،٧٥ 

حتسـني اإلنتاجـية على نظام حممد شرف. د م٢٠٠٤
 كايزن

١ 

 حممد شرف. د م٢٠٠٥ جملة تنمية اتمع
 ماهر الصاحب. د
حتديـد حجـم ونوعية العينة

 للمساحيق
٢ 

جملة حتليل اإلصابات والوقاية منها
-٣٦٧:  ، ص ص٣٧، جملد 
٣٧١ 

اســتخدام حــزام األمــان يف صالح بنداق. د م٢٠٠٥
السعودية وتأثريه على اإلصابات

 املرورية

٣ 

الد الدويل لتطبيقات احلاسب و 
 ، ٣عدد ٢١جملد التكنولوجيا، 

  ١٣٦ – ١٢٩:ص  ص

اختيار خصائص املنتج وتصميم عبد الرمحن األمحرى. د م٢٠٠٤
ــيع ــية التجم ــته يف تقن عائل

 باستخدام الطرقة اهلالمية 

٤ 

 العلوم –جملة جامعة امللك سعود 
 ، ١ عدد – ١٧ جملد –اهلندسية 
  ٩٩-٨٩: ص ص

دة علىطـريقة حماكـاة معتم     عبد الرمحن األمحري. د م٢٠٠٤
أسلوب حبث لتحديد معامالت
عملـيات التصنيع بوجود مدة

 .عشوائية ألدوات القطع

٥ 

جملد ختطيط االنتاج والتحكم ، 
:  ، ص ص ٣ ، عدد ١٥جملد 
٣٤١-٣٣٦  

 عبد الرمحن األمحرى. د م٢٠٠٤
 حممد الفوزان. د
التحديد املتزامن ملتوسط العملية
وسـرعة القطـع يف عمليات

 التصنيع

٦ 



                                                                       

 ٢٠٤

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

 منصر حريقة. د.أ م٢٠٠٥ ة مجعية حبوث العمليات جمل
 ناصر عزيز. د
أساليب تقريبية لفحص إحدى
التسـهيالت مع اعتماد سياسة

 التصليح

٧ 

الة العاملية لتقنية العمليات للمواد
:  ، ص ص١٥٤-١٥٣، جملد 
٩٧٧-٩٧١ 

 سعيد درويش. د.أ م٢٠٠٤
 على السمحان. د

االجهادات احلرارية املتولدة يف   
الوصـالت امللحومة املدعومة

 بالوصالت الالصقة

٨ 

 
 



                                                                       

 ٢٠٥

א א  מ
 جهـة

  النشــر
 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

جملة مهندسي الكهرباء 
 IEEEواإللكترونيات 

  لنمذجة الصور –

م٢٠٠٤يونيه  حل د صا. اهلريش ، أنعبد احملس. د
 طارق العمري . الشبيلي  ،م

 ١ منذجة الصور املتحركة 

الة العاملية إلدارة 
 الشبكات

م٢٠٠٤يوليه  منذجـة صـورة احملادثة  اهلريشنعبد احملس. د
باسـتخدام طرق االحندار

 الذايت 

٢ 

جملة مهندسي الكهرباء 
– IEEEواإللكترونيات 

للقوى الكهربائية ، جملد 
:  ، ص ص ١ ، عدد ١٩
٢٦٠ - ٢٥٥  

م٢٠٠٤يناير   سالفيكاس. ر
 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ

طرق حديثة إلختاذ القرار 
إلدارة شركات توزيع 

 الكهرباء 

٣ 

مؤمتر سجالت 
ICEMS ، بكني ، 

 الصني

أغسطس 
 م٢٠٠٤

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ
 عايض القرين. م

أثر اختيار اجلودة 
تهلك وتأثريها على للمس

إدارة شركات توزيع 
 الكهرباء 

٤ 

جملة تطبيقات احلاسوب 
٢، عدد ٢واملعلوماتية،جملد  

مسار جديد بديل لنيل  سعد احلاج بكري. د.أ م ٢٠٠٤
شهادة الدكتوراة يف 
 اجلامعات الربيطانية

٥ 

جملة تطبيقات احلاسوب 
٢، عدد ٣واملعلوماتية،جملد  

ليل مسار يف الشبكات حت هزاع احلريب . د م٢٠٠٤
العنكبوتية مع التطبيق يف 
اململكة العربية السعودية

٦ 



                                                                       

 ٢٠٦

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

الة العاملية إلدارة 
١٤الشبكات ، جملد   

 سعيد احلاج بكري. د.أ م٢٠٠٤
 بسام البسام. م
 عبد احملسن اهلريش . د

طريقة مبسطة لتحليل 
املكونات الرئيسية  
 للشبكة العاملية

٧ 

 ٣٩مؤمتر اجلامعات الـ 
 ،UPECهلندسة القوى 

برستول ، بريطانيا ، ص 
 ٨٠٩-٨٠٥: ص 

 

 عمار حجار. م م٢٠٠٤
 حممد منصور. د

 حسام الدين طلعت. د.أ
 

طريقة حلماية خطوط نقل 
القوى ذات العدد الكبري 

من األوجه مبنياً على 
حتليل املوجية للموجات 
 املرحتلة املتولدة من العطل

٨ 

جملة مكونات ونظم 
 ٣٢وى ، جملد كهرباء الق

:  ، ص ص ٧، عدد 
٧٠٠-٦٩١ 

عبد الرمحن املرشود. د م٢٠٠٤
حممد عبد احلليم . د.أ
عبد الرمحن العولة. د.أ

أداء املولد احلثي املوصول 
بالشبكة احملكوم بطريقة 

 التحكم الترددي 

٩ 

سجل مؤمتر معهد 
مهندسي الكهرباء 

 IEEEواإللكترونيات 
للمحركات الكهربائية 

ونيات ، أسطنبولواإللكتر
 ، تركيا

 مايو
 م٢٠٠٤ 

عبدالرمحن املرشود . د
عبد الرمحن العولة . د.أ
حممد عبد احلليم. د.أ

حتليل وعمل أداء املولد 
احلثي ذي األطوار الثالثية 
املوصول بالشبكة احملكوم 

 باملغري التراستوزي

١٠

سجل مؤمتر معهد 
مهندسي الكهرباء 

 IEEEواإللكترونيات 
ت الكهربائية للمحركا

واإللكترونيات ، أسطنبول
 ، تركيا

 مايو
 م٢٠٠٤ 

رزق حممد محودة . د.أ
عبد الرمحن العولة. د.أ
حممد عبد احلليم. د.أ
عبدالرحيم بدر. د.أ

حالة املرور 
الكهروميكانيكا حملرك 

احلثي ذو العضو الدوار 
 امللفوف

١١



                                                                       

 ٢٠٧

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

IEEسجل مؤمتر العاملي 
للحاسبات األلية 

يف جمال اهلندسة وتطبيقاا 
الكهربائية ، عمان ، 

 األردن
 

٢٠٠٤مارس 
 م

عبدالرمحن املرشود . د
عبد الرمحن العولة . د.أ
حممد عبد احلليم. د.أ

حتليل وعمل أداء املولد 
احلثي املوصول بالشبكة 
احملكوم بطريقة الزاوية 

 املتماثلة 

١٢

IEEسجل مؤمتر العاملي 
للحاسبات األلية 

جمال اهلندسة وتطبيقاا يف 
الكهربائية ، عمان ، 

 األردن
 

٢٠٠٤مارس 
 م

أمحد حممد السلوم . م
عبد الرمحن العولة. د.أ

 رزق حممد محودة . د.أ
أشرف شوقي مهرة. د

 ثالثي –أداء املولد احلثي 
األطوال حتت محل غري 

 متعادل 

١٣

جملة احلاسب واال 
الكهرومغناطيسي ، جملد 

-١٠٨:  ، ص ص ١٩
١١٢ 

م٢٠٠٤ليو يو أشرف شوقي مهرة. د
عبد الفتاح شتا. د

 مسري فتحي حممود . د

أشكال جديدة صغرية 
احلجم للروابط باستخدم 
تكنولوجيا الشرائح الدقيقة

١٤

جملة احلاسوب 
 واالتصاالت

 عبد احملسن اهلريش. د م٢٠٠٤
 صاحل الشبيلي. د.أ

النمذجة غري اخلطية 
 إلشارات الفيديو املشفرة

١٥

لة الدولية للبحث ا
 ، ص ١٥العلمي ، جملد 

 ١٦٨: ص 

التصوير الطيب احليوي  إبراهيم الشافعي. د م٢٠٠٥
للمتدات التداخل 
باستخدام الرنني 

 املغناطيسي 

١٦

 
 



                                                                       

 ٢٠٨

א א  מ
 جهـة

  النشــر
 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

 ، ٦٦ جملد -لة التحليةجم
 ٢٩٤-٢٨٧: ص ص

 
 م٢٠٠٤

 ،إبراهيم صاحل املعتاز.  د.أ
 عبد هللا النملة. د
مزايا حمطات حتلية املياه مزدوجة
 الغرض العاملة بالتبخري الومضي

١ 

جملة اهلندسة الكيميائية 
 ، ٤٤ جملد –والعمليات 
 ٨٤٠-٨٣٥: ص ص

 
 م٢٠٠٥

. د, بابا جربيل يعقوب.م
 ألمنيحممد البشري ا

. د.أ, سعيد الزهراين . د.أ
  احلاجدأمحد أبا سعي

نـزع اهليدورجني باالكسدة من
االيـزوبيوتان علـي حفازات

 اكاسيد الكروم

٢ 

جملة جامعة االزهر اهلندسية 
 ،٤ ، عدد ٨ جملد –

 ٢٣٥-٢٢٩: ص ص

 
 م٢٠٠٥

فرج , انيس محزة فقيها
 امحد عيديد, عبدالسالم

حتضـري قطب حترير اهليدروجني
 اضافة معدن الزنك ايل النيكلب
٣ 

جملة اهلندسة الكيميائية 
 ، ٤٤ جملـد -والعمليات

 ٨٤٦-٨٤١: ص ص 

 
 م٢٠٠٥

 بابا يعقوب جربيل ، . م
 سلمان اخلويطر ،
 حممد الدوسري ، 
 حامد املقرن ،

. سعيد الزهراين ، د. د. أ
 . خالد احلميزي

ثنائى ايثيل البرتين مع-اوركـو 
 الترفليكالبرتين باستخدام محض  

كمـادة حافـزة عند درجات
 احلرارة املنخفضة

٤ 

 -جملة جامعة امللك سعود
 ١٧العلوم اهلندسية ، جملد 

 ٤٥-٣٥: ، ص ص 

. د, عماد الدين علي. د م٢٠٠٤
 عزيز ابو خلف

التحكم العشوائي لتشغيل مفاعل
 كيميائي متغري احلرارة

٥ 

جملة التحكم االيل والنظام 
ص  ، ص ١اهلندسي جملد  

 :٥٢-٣٤ 

 
 م٢٠٠٤

. د, عماد الدين علي. د
 خالد احلميزي

حتكم متقدم ملفاعل لبمرة االيثلني ٦ 



                                                                       

 ٢٠٩

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

اجلزائر-جملة جامعة منتوري
:  ، ص ص ٢١ جملد –
٥٦-٥٣ 

اقتـراح عالقـة رياضية متكن بومعزة. م, غمري. ر م٢٠٠٤
 حساب

كمـية احلـرارة الالزمة لتفاعل
كيميائي بني الغاز الطبيعي و خبار

 اءامل

٧ 

جملة الدولية لتكنولوجية 
 ، ص ٢٢ جملد –احلرارة 

 ٤٦-٣٩: ص 

 م٢٠٠٤
اسـتعمال مـباديء االنترويب و غمري. ر, بومعزة. م
االكســرجي لدراســة طلمــبة

 تستعمل الطاقة الشمسية

٨ 

, جملة جامعة امللك سعود
 ١٧العلوم اهلندسية ، جملد 

 ٨٧-٧٣: ، ص ص 

ية لتكوين االمالحدراسـة معمل   مالك االمجد. د م٢٠٠٤
 يف بيئة مياه حبر

٩ 

جملة احلاسبات و اهلندسة 
 ، ٢٨ جملد –الكيميائية 

١٧٦٩-١٧٥٩: ص ص 

فروق(مقارنـة بني طرق عددية       خالد احلميزي. د م٢٠٠٤
حملاكـاة تدفق موائع) حمـدودة 

 بوجود تفاعل كيميائي

١٠

 -جملة جامعة امللك سعود
 ، ٢العلوم اهلندسية ، جملد 

 ٢٢٦-٢١٣ :ص ص 

 
 م٢٠٠٤

. د, مصطفي سليمان. د
 خالد احلميزي

دراسـات علـي طرق التنظيم
طـريقة متحركة حلل: الـتعامد 

 مسالة اتصال حراري

١١

جملة اهلندسة يف علوم احلياة 
:  ، ص ص ٥ جملد –

١٤٧-١٣٩ 

 
 م٢٠٠٥

 , خالد احلميزي. د
 عبداحلميد اجبار. د.أ
ديناميكية تداخالت بني املفترس

 ة يف الزاعات املستمرةوالفريس
١٢

 -جملة جامعة امللك سعود
 ١٧ جملد –العلوم اهلندسية 

 ٥٩-٤٧: ، ص ص 

 طريقة قرين حلل مسائل اهلندسة حممدالبشري ابشر. د م٢٠٠٤
 الكيميائية

١٣



                                                                       

 ٢١٠

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

جملة الكويت للعلوم 
 ، ٣١ جملــد –اهلندسية
 ٢١٨-١٩٣: ص ص 

لعام النظمةحتلـيل التشـعبات ا     حممد البشري ابشر. د م٢٠٠٤
طورين يف املفاعالت دائمة اخللط

١٤

جملة اهلندسة الكيميائية 
 ٤٣ جملــد –والعمليات
-١١٩٥: ، ص ص 
١٢٠٢ 

التزاوج بني نزع اهليدروجني من حممد البشري ابشر. د م٢٠٠٤
االيثايلبرتين و اضافة اهليدروجني
ايل الـبرتين يف املفاعالت ذات

 املهد الثابت

١٥

 اهلندسية جملة العلوم
 –) افنداد(االسبانية 
:  ، ص ص ٤٩جملــد 

٦١-٤٣ 

سلوك الفوضي لنظام طورين يف حممد البشري ابشر. د م٢٠٠٤
 حالة اتزان

١٦

جملة جملس اهلندسة 
 –الكيميائية الربيطاين 

:  ، ص ص ٨٢جملــد 
٦١٠-٦٠٥ 

عالقـات فعالـة لعامـل مؤثر حممد عاصف. د م٢٠٠٤
 السطوانة حمدودة

١٧

 جملد –ة تقنية املساحيق جمل
٢٩-٢١:  ، ص ص ١٤٠

منوذج الفصل الكلي ملهد سائل حممد عاصف. د م٢٠٠٤
 الـتكوين و عالقات-متمـيع 
 الوثيقة

١٨

جملة تقنية اهلندسة 
 ، ص ٢٧ جملد –الكيميائية

 ٧٦٧-٧٦٣: ص 

–سـلوكيات انعكاس الطبقات      حممد عاصف. د م٢٠٠٤
 مقارنة- سائل متميع  -ملهدصلب

 اذجالنم

١٩

 جملد –جملة تقنية املساحيق
-١٢٢:  ، ص ص ١٤٥
١٤٥ 

-انكمـاش احلجم يف مهدصلب     حممد عاصف. د م٢٠٠٤
 سائل متميع

٢٠



                                                                       

 ٢١١

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان 
 البحــــث

 م

جملة اجلمعية الكيميائية 
 ، ص ٨ جملد –السعودية

 ١٠٤-٩٧: ص 

وحيد . د, نايف قاسم م٢٠٠٤
. د,فهد املبدل. د, املصري

 يوسف الصغري

فاعلتاثري عوامل التصميم علي م    
الـبويل ايثلني اليونيبول الصناعي

 يف املهد املميع

٢١

جملة حبوث و تصميم 
 جملد –اهلندسة الكميائية

-٣٨١:  ، ص ص ٨٢
٣٨٩ 

تـاثري تصميم فاصل الغاز علي وحيد املصري. د م٢٠٠٤
ــاعالت ــية مف هيدروديناميك

 الفقاعات الدوارة

٢٢

الة الكندية للهندسة 
  ، ص٨٢ جملد –الكيميائية

 ٦١٢-٦٠٧: ص 

. د, وحيد املصري. د م٢٠٠٤
تركي . د, عبداهللا الدغيثر

 السماري

العالقـة بـني الكسر الغازي يف
العمـود الصـاعد و اهلابط يف
 مفاعالت الدوارة الشبه متقطعة

٢٣

, جملة جامعة امللك سعود
 ١٧العلوم اهلندسية،  جملد 

 ٧٠-٦١: ، ص ص 

. د, بيجوي اراتيا. د م٢٠٠٤
وحيد . د, صغرييوسف ال
.د, فهد املبدل. د, املصري
 روبرت

استرداد الكربيت بطريقة كالوس
املعدلـة باستخدام االمتزاز علي

 مهد بارد

٢٤

جملة حلفز التطبيقي أ ، جملد 
-١٦٣:  ، ص ص ٢٨٢
١٧١ 

بيتر , يوسف الصغري م٢٠٠٥
, وحيد الصري, سندرالند
 بابا جربيل, فهد املبدل

COMO/Al2O3نشاط 

:ز يف نزع الكربيت املائيكحفا
 CO/MOتاثري نسبة 

٢٥

جملة اجلمعية الكيميائية 
 ، ص ٩السعودية، جملد 

 ٢٠٢-١٩٧: ص 

نايف. د, وحيد املصري. د م٢٠٠٥
. د,خالد الصقري. د, قاسم

. د, امحد ابراهيم
 عبدالرمحن الربيعة

تـاثري زيادة درجة احلرارة علي
 لزوجة لبان الزانثان

٢٦

 



                                                                       

 ٢١٢

 
א  אמ

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث  م

جملة جامعة امللك سعود ،  
 ،١٧العلوم اهلندسية ، جملد  

 .٢عدد 
هـ١٤٢٥   آل الشيخنعبد احملس. د

قياس رضا مستهلكي املياه املرتلية يف
فلـل مديـنة الرياض عن اخلدمة

 .قدمة هلم باستخدام االستبانةامل
١ 

جملة اهلندسة املدنية 
CERM ، جامعة األزهر 

القاهرة ، مجهورية مصر 
 ،٣ ، عدد ٢٦العربية ، جملد 

 ١١٥٨ -١١٤٦: ص ص

 جمدي عبد العزيز زهو. د م٢٠٠٥
تقيـيم املمارسـات احمللية لترتيب

 .احلمل احملوري
 
٢ 

جملة اهلندسة املدنية 
CERMجامعة األزهر  ، 

القاهرة ، مجهورية مصر 
  ٢٧العربية ، جملد 

 جمدي عبد العزيز زهو. د م٢٠٠٥
تأثري تشبع ونوع تربة التأسيس على

 رد فعل الرصف
٣ 

جملة جامعة امللك سعود ،  
 ، ١٨العلوم اهلندسية ، جملد 

 .١عدد 
هـ ١٤٢٦  عبداحملسن آل الشيخ.د

 سعود طاهر . د

ينةع: دراسـة حتليلة لتسعرية املياه    
 اململكة–خمتارة من مدينة الرياض     

 . العربية السعودية
٤ 

جملة العلوم والتكنولوجيا ، 
جامعة بورتا ، ماليزيا ، جملد 

 .٢ ، عدد ١٣
 م ٢٠٠٥

عبد احلفيظ الشيناوي . د
 عوض بن علي القرين. د

اشـتقاق معادلـة سعة حتمل التربة
لنظام طبقتني مكون من طبقة طينية

 .قة رملية كثيفةضعيفة مغطاة بطب
٥ 

جملة أحباث اهليدروليكا 
IAHR عدد ٤٢ ، جملد ، 

 ٦٦٢-٦٥٧:  ، ص ص ٦
 م٢٠٠٤

عبد العزيز عبد اهللا . د.أ
 احلامد

  لألحــواضSخــواص القفــز  
 املنحدرة

٦ 



                                                                       

 ٢١٣

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث  م

 جملة العلوم و التكنولوجيا ، 
-٢٩:  ، ص ص٢١جملد 
٣٦ 

٢٠٠٤يوليو 
 م

عبد احلميد الشريف. د.أ طي ملنشآت منذجة السلوك االخ
 اخلرسانة املسلحة

٧ 

الة األيونية لألجزاء املتناهية 
 ، ص ٨ ، عدد ١٣، جملد 

 .٨٥٦-٨٤١: ص 

٢٠٠٤يوليو 
 م 

 عبد احلميد شريف . د.أ
منوذج جديد لسلوك الالخطي 

 ملنشآت اخلرسانة املسلحة
٨ 

 –الة العلمية لكلية اهلندسة 
  مصر-جامعة عني مشس 

ديسمرب 
 م٢٠٠٤

ب الدين حممد شها. د
 مراد

منوذج مبسط إلستنباط اجلساءة 
 العرضية للكباري ذات االحنراف

٩ 

 ، ASTMالة العاملية 
الواليات املتحدة األمريكية ، 

 ٧ ، عدد ٢جملد 

 –يوليو 
أغسطس 
 م٢٠٠٥

 حممد مجال الشناق. د

التحديث الزلزايل للمفاصل 
اخلرسانية الداخلية باستخدام 

ءة حتتوي على خرسانة عالية الكفا
 األلياف

١٠

  بريطانيا، ACIجملة البناء 
-١٣١:  ، ص ص ١٤جملد 
١٤٠  

٢٠٠٥فرباير 
 م

 حممد مجال الشناق. د
خواص خلطة املونة األمسنتية عالية 

املقاومة احملتوية على امليتاكاولني 
 القطع

١١

جملة هندسة اجليولوجيا ، 
٧٧امستردام ، هولندا ، جملد 

 ٣٤-١٧: ، ص ص 
 مصلح علي الشمراين. د م٢٠٠٥

 Co+/Ccتطبيق طريقة النطع الزائد 

للتنبؤ بوط تكوينات التربة الفري 
 منجانة والغنية باملواد العضوية

١٢

ملجة اهلندسة اجليوتنيكية ، 
  ٣ ، عدد ٣٥جملد 

 مصلح علي الشمراين. د م٢٠٠٤
تأثري احلجز اجلانيب على انتفاخ التربة

 االنتفاخية 
١٣

اجليوتكنيكيا واجليولوجياجملة 
٤ ، عدد ٢٢اهلندسية ، جملد 

 ٥٨٧-٥٦٣: ص ص
 مصلح علي الشمراين. د م٢٠٠٤

مالئمة طريقة القطع الزائد املستطيلة 
 للتنبؤ بوط تربة السبخة 

١٤



                                                                       

 ٢١٤

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

 اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث  م

جملة جامعة امللك سعود ، 
 ، ١٧العلوم اهلندسية ، جملد 

-١٥:  ، ص ص١١عدد 
٢٤  

ق عليعبداهللا الصاد. د.أ م ٢٠٠٤ تقييم الدقة الكارتوغرافية لبعض 
 طاوالت الترقيم اإللكتروين

١٥

 جملة البحوث جغرافية
اجلمعية اجلغرافية السعودية 

 )٦١(رقم 
عبداهللا الصادق علي. د.أ م٢٠٠٤ دراسة حتليلية لصور الرادار الروسي 

 املاز املأخوذة ملدينة الرياض
١٦

جملة اهلندسة والعلوم التطبيقية
 القاهرة ، مصر ، جملدجامعة

  ، ٥، عدد ٢٥١

أكتوبر 
 م٢٠٠٤

عبداحملسن آل الشيخ. د قياس التبخر يف اململكة العربية 
السعودية اعتماداً على درجة احلرارة ١٧

سجل حبوث املؤمتر الدويل 
للموارد املائية والبيئة اجلافة  عبدالعزيز احلامد. د.أ م٢٠٠٤

شبكة مرشدة لتوزيع املياه داخل 
 نازلامل
١٨

جملة جامعة امللك سعود ، 
 ، ١٧العلوم اهلندسية ، جملد 

٣٨-٢١:  ، ص ص ٢عدد 
 م٢٠٠٤

 عبدالرمحن احلزميي. د
 عبدالسالم الشقري. د
 عبدالعزيز النغيمش. د
 صاحل السليمان. د
 سعود السويداء. د

جودة البلوك األمسنيت يف مدينة
 الرياض 

١٩



                                                                       

 ٢١٥

א א  מ
 جهـة

  النشــر
 تاريخ
  النشر

اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث م

 
واهلندسة الة العربيةللعلوم

جامعة امللك فهد للبترول 
 واملعادن
 

 م٢٠٠٥
 

 حممود سليمان. د.أ
  عبد اللطيفخالد

 السيف

-اختبارات الضغط لسبيكة رصاص
ذات اللدونة الفوقية  قصدير%٦٢

  حرارة الغرفةيف درجة
١

جملة اإلجهادات 
 احلرارية

 
 مارس٩

 م٢٠٠٥
 فاروق يغيت. د

التأثريات املركبة لتشوه القالب
والسعة احلرارية للطبقة اخلارجية
للمسبوك على عدم إستقرار التجمد

 أحادى اإلجتاه للفلزات النقية

٢

-جملة علم االحتراق و التقنية
-٣٠٥ :، ص ص١٧٧جملد 

٣٢٢ 
 

 م٢٠٠٥
 اجراوال. د
 البري. د
 خالد العمار. د

تأثري الطفو على انتشاراللهب
 االنتقاىل لغاز هليدروجني

٣

-جملة أنتقال احلرارة و الكتلة
 أملانيا

-٦١٥ :، ص ص٤٠جملد 
٦٢٠ 
 

 علي حممد. د م2004
انتقال احلرارة باحلمل احلراري
الطبيعي من السطح اخلارجي مللفلت

و املاءرأسية يف حملول من اجللسرين  
٤

الة العاملية للنمذجة و 
 احملاكاة

 ٢، عدد ٢٥جملد 
 

 م٢٠٠٥
 سامر مسعود. د
 ناصر احلنيطي. د

 القواعد على اتزانمرونةتأثري "
قرص صلب حيمل عنفات مثبت
 على حمور مرن غري متماثل املقطع

٥



                                                                       

 ٢١٦

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث م

الة العاملية للحرارة و التقنية
 ١، عدد ٢٣جملد 

 
٢٠٠٥يونيو    زيتونعبيدة. د

احلراريانتقال احلرارة باحلمل 
 داخلرأسي من سطح الطبيعي

 أفقية اسطوانة 
٦

 
 م٢٠٠٥ جملة اإلجهادات احلرارية

 عصام البهكلي. د
 د جيمس  .و أ
 ريتشرد باربر. د

خطي للوصول للحالة احلل الغري
املستدمية لنظام الاستقراري حراري
املرن بإستخدام طريقة العناصر 

 احملدودة

٧

 جملة الطاقة التطبيقية
 ٨٢جملد 

 
 م٢٠٠٥

 سامى الصانع. د
 حممد فؤاد زيدان. د.أ

 صاحل العجالن. د

على السمكتأثري تعرفة الكهرباء 
االمثل للعازل احلرارى ىف جدران
املباىن حملسوب بأمنوذج انتقال حرارة

 ديناميكى

٨

الة الدولية لبحوث التدفئة 
دوالتهوية و التكييف و التربي

 ٤ ، عدد ١٠جملد 
 

أكتوبر 
 م٢٠٠٤

 هاين األنصاري. د
 شيلدون جيتر. د

حتليل رقمي و معملي للسريان
أحادي وثنائي الطور يف املضخات

 النفثية 
٩

جملة مجعية مهندسى الكهرباء
 وااللكترونيات

ديسمرب 
 م٢٠٠٤

عبد احلكيم املاجد و . د
 اخرو

دراسات جتريبيه وحسابيه على
 يه خلليط من اخلواص الكهربائ

BaTiO3-Platinum عند 
 موجات تردديه صغريه جداً

١٠

 –جملة هندسة االسكندرية 
جامعة االسكندرية ، مصر

 
اغسطس 
 م٢٠٠٥

 عبيدة زيتون. د
 حممد على. و د

احلمل احلرارى الطبيعى من اطوانة
 افقية مستطيلة املقطع 

١١



                                                                       

 ٢١٧

 جهـة
  النشــر

 تاريخ
  النشر

اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث م

سجالت املؤمتر واملعرض 
 –السعودي التقين الثالث 

ياض املؤسسة العامة الر
للتعليم الفين والتدريب املهين

-١٩٢:  ، ص ص٣، جملد 
٢٠١ 

 م٢٠٠٤
عصام على البهكلي. د
 حممد حممد املدين. د.أ

التحليل احلركي للمكائن ذات
احلركة الدائرة باستخدام احلاسب

 اآليل 
١٢

سجالت املؤمتر التقين 
السعودي واملعرض املصاحب

: اجلزء الثالث ص ص-له
١٨٣-١٧٥ 

 م٢٠٠٤
 حممد حممد املدين. د
 عبد اهللا قرموشي. د

التحكم  والتقييم لسيارة جمهزة
مبعلقات متفاعلة بطيئة مع الرؤية

 املسبقة للطرق
١٣

 



                                                                       

 ٢١٨

א  מ
 جهـة

  النشــر
 تاريخ
  النشر

اسم الباحث الرئيسي
 وأمساء املشاركني

عــــنوان البحــــث  م

والتعدين جملة هندسة البترول 
كلية هندسة البترول -

–والتعدين بالسويس 
  مصر-السويس

أمحد أمحد جاويش. د م٢٠٠٥ سائل جديد يستخدم حلفر وتدعيم 
 مناطِق تدفِق املاِء الضحلِة

١ 

-جملة علوم البترول واهلندسة 
Elsevier 

 م٢٠٠٥
 حممد موسى عمرو. د

تأثري موانع التآكل والترسب 
يف على ترسبات اإلسفلتيني 

 الكامن النفطية  

٢ 

 عيسى حممد شقري. د م٢٠٠٤ الة اهلندسية جلامعة قطر
 حسام جودة. د
 الد عبد الفتاحخ. د
حممد حلمي صيوح. د

طريقة منذجية للتنبؤ ببيانات 
 الضعط واحلجم و احلرارة

٣ 

از تقييم اإلرتباطاِت التجريبيِة للغ خالد عبد الفتاح. د م٢٠٠٤ جملة النافثا العلمية
التنبؤات هميالطبيعي ي 

٤ 

 عادل محيدة. د م٢٠٠٤ الة اهلندسية
 سعد دسوقي. د

اختبار سوائل اكمال األبار  
لإلنتاج امللحية لدراسة مألءمتها 
 علي بعض املكامن السعودية

٥ 

 



                                                                       

 ٢١٩

מ -١٥ א  א
א א  א

 
ض عدة حبوث يف املؤمترات قام بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعر

و فيما يلي بيان ذه البحوث، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية . العلمية
 .املختلفة

א א  מ
أمساء املشاركني يف 

 املؤمتر من
 منسويب اجلامعة

  البحثعنوان
اجلهة املنظمة 
 ومكان االنعقاد

تاريخ بداية واية 
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 لندوةا

 م

عبدالعزيز التميمي. د
 أفتخار حسني. د

اختيار أجهزة املناولة باستخدام
 التقريب املختلط

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

١ 

 تركي غافور. د
 أفتخار حسني. د

نظام مركز لتصميم نظم 
 التصنيع اخللوية

ندسة الصناعيةقسم اهل
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٢ 

 صالح بنداق. د
تأثري مواصفات السائقني على 
الوعي املروري املتعلق بربط 

 حزام األمان

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٣ 

 روج اورمحن. د
 رايف
 عبد الرمحن االمحري. د

تطوير منهجية حملاكات التحكم
اإلشرايف على أنظمة التصنيع 

 املرنة

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٤ 

 حممد ناصر عزيز. د
 منصر حريقة. د
 عبد الرمحن األمحري. د
 

تكامل لتحديد أمنوذج م
مساحات ملنتجات وعمليات 

 الطلب
 

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٥ 

 خالد الصاحل. د
 ج كروافورد. د

 برجمة الروال والكيوس
قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٦ 



                                                                       

 ٢٢٠

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة
  البحثعنوان

اجلهة املنظمة 
 ومكان االنعقاد

تاريخ بداية واية 
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 لندوةا

 م

حممد زكي رمضان. د أمنذجة هالمية الختيار املشاريع
 البحثية املتعددة املعاير

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٧ 

 خالد السيت. د
حممد الناصر عزيز. د
منذجة التوزيع األمثل للمياه مع

  الري الناقصاستخدام
قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٨ 

حممد الناصر عزيز. د منوذج صيانة وقائية متعدد 
 األهداف

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين

٩ 

 لسمحانعلى ا. د
 سعيد درويش. د

التحكم ىف االجهادات احلرارية
املتولدة يف أدوات قطع املعادن 

 امعة باملواد الالصقة

قسم اهلندسة الصناعية
 جامعة امللك سعود

هـ١٤٢٥ ذو القعدة٩-٧ مؤمتر اهلندسة 
 الصناعية الثاين 

١٠

عبد الرمحن . د
 األمحري

 حممد زكي. د

نظم مساندة قرار من أجل 
 تيار مشاريع حبثيةاخ

عمادة البحث العلمي 
 جامعة امللك سعود–

١٤٢٦ ربيع األول ٣-١
 هـ

مؤمتر الشراكة بني 
اجلامعات والقطاع 

 اخلاص
١١

عبد الرمحن . د
 األمحري

سعيد حممد درويش. د

أمثلية ظروف القطع للصلب 
 اإلنشائي

 هـ١٤٢٥ تركيا

املؤمتر الدويل 
احلادي عشر 

لتصميم املاكينات 
 نتاجواإل

١٢

 عصام كلي. د
 على  السمحان. د
سعيد حممد درويش. د

االجهادات احلرارية يف 
وصالت الربشام ووصالت 

الربشام املدعومة باملواد 
 الالصقة

 هـ١٤٢٦ النمسا
املؤمتر الدويل 

السادس لالجهادات
 احلرارية

١٣



                                                                       

 ٢٢١

 
 
א א  מ

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

اجلامعةمنسويب   

البحث عنوان اجلهة املنظمة ومكان  
 االنعقاد

تاريخ بداية واية 
 االنعقاد

 م عنوان املؤمتر أو الندوة

د عادل أمحد علي.أ تطبيقات تعدد 
 املداخل واملخارج

وزارة االتصاالت 
 واملعلومات

هـ١٤٢٥صفر  مؤمتر الرياض العاملي  
 لالتصاالت واملعلومات

١ 

د عادل أمحد علي.أ ات االتصاالت شبك
متعددة املداخل 
 واملخارج

وزارة االتصاالت 
 واملعلومات

هـ١٤٢٥صفر  مؤمتر الرياض العاملي  
 لالتصاالت واملعلومات

٢ 

د عبد اهللا حممد .أ
 الشعالن

األسس الفنية 
واالقتصادية يف 
تصميم اخلطوط 
 اهلوائية لنقل القدرة

  شوال١٩-١٨ دولة الكويت
هـ ١٤٢٥   

شرة للجنة الندوة الرابعة ع
اإلقليمية ألنظمة القوى 
الكهربائية بدول جملس 

التعاون عن خطوط النقل 
)صيانتها وتشغيلها(  

٣ 

د عبد اهللا حممد .أ
 الشعالن

حتسني املوثوقية 
واجلودة ألنظمة 
 القدرة الكهربائية

  شوال١١-٨ سنغافورة
هـ١٤٢٥   

 ٤ املؤمتر العاملي لتقنيات القدرة

سعد احلاج . د.أ
 بكري

 

ستنباط منهج جتويد ا
ألقصى استفادة 

حكومية من النظم 
 املعلوماتية

جامعة امللك خالد ، أا هـ١٤٢٥حمرم  مؤمتر عن تطبيقات احلكومة  
 اإللكترونية

٥ 

صالح جاد فوده. د : املقاييس احليوية  
 إحصائيات

جامعة امللك فهد للبترول 
  الظهران–واملعادن 

هـ١٤٢٥صفر ٢٣ دي عشر املؤمتر السنوي احلا
جلمعية معهد املهندسني 
 الكهربائي واإللكتروين

 
 

٦ 



                                                                       

 ٢٢٢

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

اجلامعةمنسويب   

البحث عنوان اجلهة املنظمة ومكان  
 االنعقاد

تاريخ بداية واية 
 االنعقاد

 م عنوان املؤمتر أو الندوة

إبراهيم الشافعي. د تعزيز تعاون اجلامعة 
مثال من:  الصناعة –

تفاعل اجلامعة مع
شركات خاصة
مرتبطة بصناعة

 الطائرات

 -عمادة البحث العلمي
 -جامعة امللك سعود 

 الرياض

 ربيع األول ٣-١
هـ١٤٢٦  

معات مؤمتر الشراكة بني اجلا
 والقطاع اخلاص 

٧ 

إبراهيم الشافعي. د حتليل حساسية  
التصوير املغنوضوئي 
يف االختبارات غري 
اإلتالفية خلطوط 
 املواسري  

مجعية املهندسني البحرينية 
والشعبة السعودية جلمعية 
االختبارات غري اإلئتالفية 

  البحرين– األمريكية 

رمضان ٢٦-٢٣
هـ١٤٢٦  

مؤمتر الشرق األوسط 
الث لالختبارات غري الث

 اإلتالفية 

٨ 

إبراهيم الشافعي. د النمذجة   
الكهرومغناطيسية  

والصوتية للمجاالت
املولدة بالنبضات
التدرجية يف تصوير
الرنني املغناطيسي

 ملمتدات التداخل 

 الواليات املتحدة –مني 
 األمريكية 

 مجادى الثاين ٢٩-٢٤
هـ١٤٢٦  

مؤمتر التقومي غري اإلتاليف 
 الكمي

٩ 

 
 



                                                                       

 ٢٢٣

א א  מ
أمساء املشاركني يف 

 املؤمتر من
 منسويب اجلامعة

البحث عنوان  
اجلهة املنظمة ومكان 

 االنعقاد
تاريخ بداية واية 

 االنعقاد
عنوان املؤمتر أو 

 الندوة
 م

 .د.أ حسني وإلطاف. د
 .  دإبراهيم املعتاز و
 حممد البشري

 ملعاجلة خملفات معملية دراسة
ة النفطمصفا  

 سعود ، امللك جامعة
 الرياض

 شوال ١٨-١٤
.هـ١٤٢٥  

 العاملي املؤمتر
للكيمياء والصناعة 
، التوجه املستقبلي 
 لأللفية الثالثة

١ 

 صاحل املعتاز إبراهيم. د.أ
إبراهيم العرتي.  دو  

 عملية أثناء السيليكا إزالة
التيسري يف حمطات معاجلة املياه

 سعود ، امللك جامعة
 الرياض

 شوال ٢٥-٢٢
.هـ١٤٢٥  

 العاملي املؤمتر
ملصادر املياه والبيئة 

٢٠٠٤القاحلة   
٢ 

حممد . د
 عاصف

 أثناء عملية السيليكا إزالة
التيسري يف حمطات معاجلة املياه

 سعود ، امللك جامعة
 الرياض

 شوال ٢٥-٢٢
.هـ١٤٢٥  

 العاملي املؤمتر
ملصادر املياه والبيئة 

٢٠٠٤ القاحلة  
٣ 

،ي  الغامدحممد. د
حيد املصري و. د 

 و
عبدالرمحن . د

 العايل

 عبداهللا للبحوث و االمري معهد
امنوذج : الدراسات االستشارية

 وللشراكة بني القطاع اخلاص 
 اجلامعات

عمادة البحث العلمي ، 
 سعود ، امللك جامعة

 الرياض

 ربيع األول ٣-١
هـ١٤٢٦  

 الشراكة بني مؤمتر
 و القطاعاجلامعات

 اخلاص 
٤ 

 الحباث البوليمرسابك كرسي الزهراينعيدس. د.أ
عمادة البحث العلمي ، 

 سعود ، امللك جامعة
 الرياض

ربيع األول٣-١
 هـ١٤٢٦

 

 مؤمتر
الشراكة بني 
 و اجلامعات
القطاع 

اخلاص يف 
البحث و 
 التطوير

٥ 

  صاحل املعتازإبراهيم. د.أ
 املفاعل النووي مبحطات ربط
  ، اهلندتشناي  العاملة بالتزاوج بنياملياهحتلية 

 القعدة ذو ٤-١
هـ١٤٢٥  

 الطاقة الذرية وكالة
الدولية ، االجتماع

٦ 



                                                                       

 ٢٢٤

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة
البحث عنوان  

اجلهة املنظمة ومكان 
 االنعقاد

تاريخ بداية واية 
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

التناضح العكسي والتبخري 
 الومضي املفاجيء

الفين ، نظام التحلية 
  املتكاملالنووية

  صاحل املعتازإبراهيم. د.أ

 التناضح املياه بالتزاوج بني حتلية
العكسي والتبخري الومضي 

الراهنة والنظرة احلالة : املفاجيء
 املستقبلية

 الشارقة ، الشارقة جامعة
 العربية اإلمارات، 

 املتحدة

 ٢ – أول ربيع ٢٩
١٤٢٦ الثاينربيع 

 هـ

 الثاين للنظرة املنتدى
التقنية لتحلية وتنقية 

 العريباملياه يف العامل 
و منتدى املنظمات 
 غري احلكومية

٧ 

,الزهراين سعيد. د.أ  
  .د.ن, اباسعيد. د.أ
عبد . م, البشريمد حم

 الواحد

 النازعة للهيدورجني االكسدة
النتاج -الزيوبيوتانمن 

االيزوبيوتلني علي اكاسيد 
 معدنية مدعمة بااللومنيا

 كوريا
  ربيع الثاين٥-٣

 هـ١٤٢٦ 
 ٨  حفازاتمؤمتر

الزهراين سعيد. د.أ  
 النازعة للهيدروجني االكسدة

 حفاز عليايل الربوبلني 
 املولبيدم

  رجب٢٦-٢٢ املكسيك
هـ١٤٢٦   

 ٩  حفازاتمؤمتر

مالي.  ومبومعزة. م  
 باستعمال ديناميكية حتليل

ألجهزة التربيد احلرارة 
 مستعملة األمتصاص

االردن- عمان  
 ربيع األول٤-١

هـ١٤٢٦   
 الدويل حول مؤمتر

 هندسة املواد
١٠ 

بومعزة.  و ممالي. م  
 جتريب لربج التربيد من حبث

 نوع ميكانيكي
نسافر-بوانيت  

 مجادى ٩-٥
 األوىل 
هـ١٤٢٦  

 الدويل الثالث مؤمتر
 عشر لربوج الربيد

١١ 

 



                                                                       

 ٢٢٥

א א  מ
أمساء املشاركني يف 

 املؤمتر من
 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  البحث عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

 تقنية االستشعار استخدام عصمت احلسن. د.أ
 عن بعد يف مراقبة التصحر

–اململكة العربية السعودية 
الرياض جامعة امللك سعود

 شوال٢٥-٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل للموارد
املائية والبيئية اجلافة

١ 

عالقة النشاطات الزراعية  عبداهللا الرحيلي. د.أ
مبستوى النترات يف املياه 

 اجلوفية

–ودية اململكة العربية السع
الرياض جامعة امللك سعود

 شوال٢٥-٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل للموارد
املائية والبيئية اجلافة

٢ 

تأثري النشاطات الزراعية على عبداهللا الرحيلي. د.أ
 طرق الوقاية –املياه اجلوفية 

 واملعاجلة

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
 والتقنية

 ذو القعدة ١٤
 هـ١٤٢٥

تأثري / حلقة علمية 
النشاطات الزراعية 
 على املياه اجلوفية

٣ 

 علي الغامدي. د.أ
عبدالعزيز الطرباق. د.أ

 السيدصاحل . د.أ
 حممد قرملي. م

حبث عن احلوادث املرورية 
لألستاذ الدكتور علي 

 الغامدي

اهليئة السعودية للمهندسني 
 مركز امللك فهد الثقايف–

ربيع األول ٤-٣
 هـ١٤٢٦
 

رهندوة املهندس ودو
يف بناء االقتصاد 

الوطين واالجتماع 
األول للجمعية 
العمومية للهيئة 
السعودية للمهندسني

٤ 

املنجزات والعقبات بالنسبة  مصلح الشمراين. د
للجزء اخلاص بالتربة 

 واألساسات

اللجنة الوطنية لكود البناء 
 السعودي

هـ١٤٢٥شوال  ورشة العمل الثانية 
عن متطلبات كود 

 يالبناء السعود

٥ 

حفريات اخلدمات وصيانة  عبداهللا املنصور. د
 الطرق يف مدينة الرياض

 مجادى الثاين٥-٢ اللجنة اهلندسية بريوت
 هـ١٤٢٥

امللتقى السنوي 
الثالث للصيانة 
 والتشغيل

٦ 

عزوف املهندسني اخلليجيني  إبراهيم احلماد. د
حديثي التخرج من العمل 

 .بالقطاع اخلاص
 

ربية  اإلمارات الع–ديب 
 املتحدة

  شوال١٧-١٤
 هـ١٤٢٥ 

ندوة امللتقى اهلندسي
 الثامن

٧ 



                                                                       

 ٢٢٦

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  البحث عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

تأثري معدل التحميل على  عبداهللا املهيدب. د
جمموعة اخلوازيق يف التربة 

 الرملية

إمارة –جامعة الشارقة 
 دولة اإلمارات –الشارقة 

 العربية املتحدة

 شعبان ٢٢-١٩
 هـ١٤٢٥

املؤمتر العاملي 
للهندسة 
 اجليوتكنيكية

٨ 

مسامية وقوة التحمل لقوى  صاحل السيد. د.أ
الشد والضغط ومعامل 
املرونة ملواد اإلصالح 
 األمسنتية للخرسانة

 ذو القعدة١٥-١٢ القاهرة
 هـ١٤٢٥

مؤمتر األزهر اهلندسي ٩ 

عبداحلفيظ الشيناوي. د رفع كفاءات العوارض 
اخلرسانية باستخدام تقنية 

القضبان احلديدية أو 
 البوملريية

 مجادى الثاين٧-٥  فرنسا–ليون 
 هـ١٤٢٦

املؤمتر العاملي الثالث 
الستخدام املواد 

املركبة يف املنشآت 
 اخلرسانية

١٠ 

 حسني العواجي. د.أ
عبداحلفيظ الشيناوي. د

اهلبوط وقدة التحمل 
للصخور اجلريية يف منطقة 
الرياض باستخدام اختبار 

 مقياس الضغط

 جامعة الشارقة
 ة املتحدةاألمارات العربي

املؤمتر العاملي  هـ١٤٢٥
للهندسة 
 اجليوتكنيكية

ICGE 2004 

١١ 

خواص اخلطوط األنابيب  حسني العواجي. د.أ
املصنعة من فريجالس 

واملدفونة يف الكثبان الرملية 

 جامعة الشارقة
 االمارات العربية املتحدة

املؤمتر العاملي  هـ١٤٢٥
للهندسة 
 اجليوتكنيكية

ICGE 2004 

١٢ 

اخلواص اهلندسية للصخور  حسني العواجي. د.أ
 اجلريية يف منطقة الرياض

جمموعة اجليوتكنيكية 
SEAGC 

املؤمتر العاشر  هـ١٤٢٥
اجليوتكنيكية جلنوب

 شرق آسيا 

١٣ 

خواص اخلطوط األنابيب  حسني العواجي. د.أ
 املصنعة من فريجالس

 

 الواليات -سان دييغو  
 املتحدة األمريكية 

م٢٠٠٤ر العاملياملؤمت هـ١٤٢٥
 خلطوط األنابيب

 

١٤ 



                                                                       

 ٢٢٧

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  البحث عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

تقييم قوة الربط بني اخلرسانة صاحل السيد. د.أ
واملواد املركبة حتت ظروف 

 بيئية خمتلفة

 ربيع ١٥-١٢  مصر–األسكندرية 
 الثاين 
 هـ١٤٢٦

مؤمتر الشرق 
األوسط الرابع عن 

إنشاءات املواد 
املركبة وتطبيقها للبىن

 األساسية

١٥ 

تأثري معدل القص على  يدبعبداهللا امله. د
االحتكاك السطحي بني 

 الرمل واحلديد

 سيئول
 كوريا اجلنوبية

 مجادى ١٧-١٢
هـ١٤٢٦األوىل 

املؤمتر العاملي اخلامس
عشر هلندسة 
 الشواطئ

١٦ 

عبد اهللا الصادق . د.أ
 علي

جتديـد مهمـة مهندس
 املساحة 

وزارة املساحة والتخطيط 
 - اخلرطوم –العمراين 

 السودان

هـ١٤٢٦ب رج الندوة السنوية للعلوم
 اهلندسية

١٧ 

السلوك الديناميكي  شهاب الدين مراد. د
للمنشآت الثابتة البعيدة عن 

 الشاطيء 

جامعة عني -كلية اهلندسة 
  مجهورية مصر -مشس 

 العربية

 ربيع اآلخر١٠-٨
 هـ١٤٢٦

املؤمتر الدويل احلادي 
عشر يف اهلندسة 

اإلنشائية واجليوتقنية 
  مصر-ةالقاهر

١٨ 

تطبيق نظم املعلومات  أمين سليمان عجيب. د
اجلغرافية إلنشاء قاعدة 

معلومات ومتثيل بيانات 
 جيوتقنية ثالثية األبعاد

جامعة عني -كلية اهلندسة 
  مجهورية مصر -مشس 

 العربية

 ربيع اآلخر١٠-٨
 هـ١٤٢٦

املؤمتر الدويل احلادي 
عشر يف اهلندسة 

اإلنشائية واجليوتقنية 
 قاهرةال

١٩ 

يوسف عبد اهللا . د
 السلوم 

 طارق محود املسلم. د
 صاحل حامد السيد. د.أ

 

ــوارض ــزحف للع أداء ال
اخلرسانية املسلحة بالقضبان
البوليمـرية الزجاجية حتت
تأثري أمحال دائمة يف ظروف

 .بيئية خمتلفة
 

 مجادى ١٣-٩  كوريا اجلنوبية–سيؤول 
 اآلخر
 هـ١٤٢٥

املؤمتـر الدويل الرابع  
حول اخلرسانة حتت

البيئية: ظروف قاسية 
ــية والتحميلـــ
CONSEC04 

٢٠ 



                                                                       

 ٢٢٨

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  البحث عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

 طارق محود املسلم. د
يوسف عبد اهللا . د

 السلوم 
 صاحل حامد السيد. د.أ

 

سـلوك العوارض اخلرسانية
املسلحة بالقضبان البوليمرية
الزجاجية حتت أمحال دائمة

 وظروف قاسية

 ربيع اآلخر١٣-٩  كوريا اجلنوبية–سيؤول 
 هـ١٤٢٥

املؤمتـر الدويل الرابع
حول اخلرسانة حتت

البيئية: ظروف قاسية 
ــية والتحميلـــ
CONSEC04 

٢١ 

 
א א  מ

أمساء املشاركني يف املؤمتر
 من

 منسويب اجلامعة
 البحث عنوان

اجلهة املنظمة ومكان 
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو
 الندوة

 م

 حممد علي. د

تأثري اللزوجة املتغرية باحلمل
احلراري املختلط يف الطبقة 
اجلدارية املستنتجة يف صناعة

 املواد املنبثقة راسيا

-قسم اهلندسة الصناعية 
 جامعة امللك سعود 

 ذو القعدة ٩-٧
 هـ١٤٢٥

هلندسة  امؤمتر
 الثاين الصناعية

١ 

 ماهر الصاحب. د
الكسر الديناميكى لالجزاء 

السطوانية املصنعة بتدميج ا
 املساحيق

-قسم اهلندسة الصناعية 
 جامعة امللك سعود 

 ذو القعدة ٩-٧
 هـ١٤٢٥

هلندسة  امؤمتر
 الثاين الصناعية

٢ 

 ماهر الصاحب. د
نظام خربة الختيار املساحيق

 ىب-باستخدام برنامج ىف
-قسم اهلندسة الصناعية 
 جامعة امللك سعود 

 ذو القعدة ٩-٧
 هـ١٤٢٥

هلندسة  اؤمترم
 الثاين الصناعية

٣ 

 ماهر الصاحب. د
حتليل القيم العليا لالمحال  
حتت ظروف ضغط انفعال 

 مستو

-قسم اهلندسة الصناعية 
 جامعة امللك سعود 

 ذو القعدة ٩-٧
 هـ١٤٢٥

هلندسة  امؤمتر
 الثاين الصناعية

٤ 

 مسعد فودة. د
األمثلية ىف جمال تقليل الضوضاء 

 سالناجتة عن املكاب
-قسم اهلندسة الصناعية 
 جامعة امللك سعود 

 ذو القعدة ٩-٧
 هـ١٤٢٥

هلندسة  امؤمتر
 الثاين الصناعية

٥ 

تدريس علم وهندسة املواد حممود سليمان. د املؤمتر الدويل  شوال٢٥- ٢٢ الكويتيةنيمجعية املهندس ٦ 



                                                                       

 ٢٢٩

أمساء املشاركني يف املؤمتر
 من

 منسويب اجلامعة
 البحث عنوان

اجلهة املنظمة ومكان 
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو
 الندوة

 م

يف دول جملس التعاون  
 اخلليجي

للهندسة  هـ١٤٢٥  الكويت-
 امليكانيكية

 حممود سليمان. د
 عبد احلكيم املاجد. د

التغيري يف سلوك الزحف 
ماغنيسوم-لسبائك األملنيوم

 مجعية املهندسن الكويتية
 الكويت

 شوال ٢٥-  ٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل 
للهندسة 
 امليكانيكية

٧ 

 فاروق يغيت. د

عدم إستقرار النمو أثناء 
التجمد ىف قالب قابل 

للتشكل وذو سطح على 
  موجه جيبيةشكل

 تركيا-كابادويا
 مجادى األوىل ١٦

 هـ١٤٢٥

املؤمتر األول 
للهندسة 
 امليكانيكية

٨ 

 فاروق يغيت. د
النتؤات اخللوية 

ىف التجمد 
 أحادى اإلجتاه

 الكويت
 شوال ٢٥-  ٢٢

 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل 
للهندسة 
 امليكانيكية

٩ 

 فاروق يغيت. د

ا لتحكم الفعال لإلهتزازات
 النامجة

 السريان عن طريق عن
 التغذية

 املرجتعة

 مجعية املهندسن الكويتية
 الكويت-الكويت

 شوال ٢٥-  ٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل 
للهندسة 
 امليكانيكية

١٠ 

 حممد علي. د
األستقرار اخلطي لتدفق 

كوت األسطواين بستعمال 
تدفق محل حراري أساسي

مجعية املهندسن 
  الكويت-الكويتية

 شوال ٢٥-  ٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل 
للهندسة 
 امليكانيكية

١١ 

 د حممد املدين.أ
 عصام البهكلي. د

التصميم اهلندسي يف جامعة 
  نظرة عامة-امللك سعود

 
 
عية املهندسني الكويتيةمج

 الكويت-الكويت -

 شوال ٢٥-  ٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدويل 
للهندسة 
 امليكانيكية

 

١٢ 

اإلجهادات احلرارية الناجتة عصام البهكلي. د - فينا-جامعة فينا للتقنية املؤمترالدويل  ربيع٢١-١٨ ١٣ 



                                                                       

 ٢٣٠

أمساء املشاركني يف املؤمتر
 من

 منسويب اجلامعة
 البحث عنوان

اجلهة املنظمة ومكان 
 االنعقاد

تاريخ بداية واية
 االنعقاد

عنوان املؤمتر أو
 الندوة

 م

 علي السمحان. د
 سعيد درويش. د

عن التثبيت بواسطة مسامري
الربشام و مسامري الربشام 
مع إستخدام روابط اللصق

هـ١٤٢٦الثاين  النمسا السادس 
لإلجهادات 
 احلرارية
 

 حممد املدىن.د
 عبداهللا قرموشى. م

 الركوب ىف سيارة أداء
جمهزة مبعلقات متفاعلة بطيئة

مجعية املهندسن 
 الكويت -الكويتية

 شوال ٢٥-  ٢٢
 هـ١٤٢٥

املؤمتر الدوىل 
للهندسة 
 امليكانيكية

١٤ 

 حممد حممد املدين. د.أ
 حممد أبو العال. د.أ

تطوير منهج دراسي جامعي
يف هندسة امليانيكا 
 االلكترونية

جامعة امللك عبد العزيز 
  جدة–

 هـ١٤٢٦
ورشة عمل التعليم

 العايل 
١٥ 

 عالء شبل. د.أ
دور كود حفظ الطاقة 

السعودي يف ترسيخ تطبيق 
 العزل احلراري للمباين

جملس التعاون اخلليجي  هـ١٤٢٦
ندوة العزل 

احلراري وأمهية 
 تطبيقه 

١٦ 

 



                                                                       

 ٢٣١

א  מ
أمساء املشاركني يف 

 املؤمتر من
 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  بحثال عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية 
واية االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

مساعد بن ناصر العواد/ د.أ دراسة لتأثري اإلنتاج اجلائر 
على جودة مياه الشرب 
اجلوفية املنتجة يف اململكة 

 العربية السعودية

مركز األمري سلطان 
ألحباث البيئة و املياه 

 جامعة امللك–والصحراء 
 سعود

 شوال ٢٦ -٢٣
 هـ١٤٢٥

 

املؤمتر الدويل للمياه 
 والبيئة اجلافة

١ 

تقنيات معاجلة التلوث  حممد موسى عمرو. د
بالزيت للتربة والطبقات 

 اخلازنة للماء

مركز األمري سلطان 
ألحباث البيئة و املياه 

 جامعة امللك–والصحراء 
 سعود

 شوال ٢٦ -٢٣
  هـ١٤٢٥

 

ويل للموارد املؤمتر الد
 املائية والبيئة اجلافة

٢ 

 اإلنتاج احملسن للنفط حممد خريى. د.أ

 

مجعية مهندسي البترول 
فرع اململكة العربية 

 السعودية

 

 ربيع الثاين٨ – ٦
  هـ١٤٢٦
 

 التقين م٢٠٠٥مؤمتر 
جلمعية مهندسي 

البترول فرع اململكة 
 العربية السعودية

٣ 

مساعد بن ناصر العواد / د.أ
 طالل األحيدب/ و م

تقدير كمية الرمل احلر يف 
منطقة اإلجهاد حول اآلبار 

 الرأسية واألفقية

مجعية مهندسي البترول 
فرع اململكة العربية 

 السعودية

 ربيع الثاين٨ – ٦
  هـ١٤٢٦
 
 

التقين م ٢٠٠٥مؤمتر 
جلمعية مهندسي 

البترول فرع اململكة 
 العربية السعودية

٤ 

حممد موسى عمـرو. د
 

ري موانع التآكل والترسب تأث
 على إنتاجية الزيت

مجعية مهندسي البترول 
فرع اململكة العربية 

 السعودية

٨/٤/١٤٢٦-٦
 هـ
 
 

التقينم ٢٠٠٥مؤمتر  
جلمعية مهندسي البترول

 العربيةفرع اململكة
 السعودية

٥ 



                                                                       

 ٢٣٢

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  بحثال عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية 
واية االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

 أمحد جاويش. د

 عماد احلميضي. د
أفضل طريقة لقياس لزوجة 

وف الغازات الطبيعية عند ظر 
 املكمن

مجعية مهندسي البترول 
فرع اململكة العربية 

 ةالسعودي

 ربيع الثاين٨ – ٦
  هـ١٤٢٦
 
 

 التقين ٢٠٠٥مؤمتر 
جلمعية مهندسي 

البترول فرع اململكة 
 العربية السعودية

٦ 

 حممد موسى عمرو. د
 

تقنيات معاجلة التلوث 
بالزيت للتربة والطبقات 

 اخلازنة للماء

مركز األمري سلطان
حباث البيئة و املياهأل

 جامعة امللك–والصحراء  
 سعود

 شوال ٢٦ -٢٣
  هـ١٤٢٥

 

املؤمتر الدويل للموارد 
 املائية والبيئة اجلافة

٧ 

مساعد بن ناصر العواد/ د.أ دراسة لتأثري اإلنتاج اجلائر 
على جودة مياه الشرب 
اجلوفية املنتجة يف اململكة 

 العربية السعودية

مركز األمري سلطان 
ألحباث البيئة و املياه 

 جامعة امللك–والصحراء 
 سعود

 شوال ٢٦ -٢٣
  هـ١٤٢٥

 

املؤمتر الدويل للمياه 
 والبيئة اجلافة

٨ 

 حممد متوىل. م
 السيد الطيب. د
 خالد عبد الفتاح. د
 عبد الوايل عبد اهللا. د

منوذج مستحدث للتنبؤ 
 ال يوجد اليت لآلباربالنفاذية 

 هلا عينات صخرية

 
  مصر،القاهرة جامعه 

  حمرم١٥-١٢
 هـ١٤٢٦
 

 التاسع  الدويلاملؤمتر
هلندسة املناجم و 
 البترول والفلزات

٩ 

 عيسى حممد شقري
 على عبد اهللا الصغري
 عبد اهللا حممد العتيق

التنبؤ بالنفاذية من 
 تسجيالت االبار

 البترول ومهندسيمجعية 
معهد املناجم والبترول 
  ،والفلزات  الكندي

 نداالربتا، ك

– ربيع الثاين ٢٩
 مجادى األوىل ٢

 هـ١٤٢٦

 الدويل الكندياملؤمتر 
 للبترول

 السنوي التقينلقاء لا
السادس واخلمسون جلمعية

 البترول يف الربتا ،مهندسي
 يونيو٩-٧كندا يف الفترة 
 م٢٠٠٥

١٠

 عبد الرمحن القريشي-١
)مدينة امللك عبد العزيز(

تأثري ضغط املسام على 
نفاذية  الصخور املتجانسة

 ،اإليطاليةوزارة الصناعة 
 صفر ٧-٥ رافينة

مؤمتر ومعرض  البحر 
املتوسط السابع، 

١١



                                                                       

 ٢٣٣

أمساء املشاركني يف 
 املؤمتر من

 منسويب اجلامعة

اجلهة املنظمة ومكان  بحثال عنوان
 االنعقاد

تاريخ بداية 
واية االنعقاد

عنوان املؤمتر أو 
 الندوة

 م

  عيسى حممد شقري-٢
 شيقح عماد امل-٣

)مدينة امللك عبد العزيز(

واحملتوية على رقائق الطني 
حتت تأثري الضغط 

اهليدروستاتيكى والضغط 
 األبعاد ثالثي

رس، ماإيطاليةرافينة،  هـ١٤٢٦
 م٢٠٠٥

 الطاقة إنتاجاقتصاديات يف  حازم الضمور. د
 احلرارية  الباطنية

 

األردنينينقابة املهندسني  
 

 شعبان١٥-١٢
 هـ١٤٢٦

 األردينمؤمتر التعدين 
 الدويل الرابع

١٢

 
 



                                                                       

 ٢٣٤

 א−١٦
يقوم بعض أعضاء هيئـة التدريس بالكلية بتأليف أو ترمجة بعض الكتب   

 : ية ، وفيما يلي بيانات عن الكتب املؤلفة أو املترمجة العلم
 كامل حممد احلسن وقيع اهللا . د.أ

 "استخدام احلاسب يف موازنات املادة والطاقة لطالب اهلندسة الكيميائية: "تأليف كتاب
 .لطالب اهلندسة الكيميائية

 .م٢٠٠٦- بريوت لبنان–الدار العربية للعلوم : الناشر
 صطفى حامد حممد م. د.أ

 ". اجلزء الثاين–التقطري والتجزئة :عمليات االنتقال للهندسة الكيميائية : "تأليف كتاب
 م٢٠٠٥ – بريوت لبنان –الدار العربية للعلوم : الناشر

 أمحد أبا سعيد احلاج. د.وحيد عطية املصري و أ. د
 ".مقدمة يف هندسة العمليات احليوية: "تأليف كتاب

 .ودجامعة امللك سع: الناشر
 ٩٩٦٠-٣٧٧-٣٩-٣: ردمك

 
 سعيد حممد الزهراين. د.أمحد أبا سعيد احلاج و أ. د.أ

 ".أساسيات هندسة التفاعالت احملفزة: "تأليف كتاب
 .م٢٠٠٤–مطابع احلميضي : الناشر

 أمحد نصر كداشي. حممد عبد الرمحن آل الشيخ و م. د
 حممد عبد الفتاح عبيد. د.و أ

 ".النوويهندسة اإلشعاع : "تأليف كتاب
 .جامعة امللك سعود:الناشر
 ٩٩٦٠-٣٧-٧٢١-٠:ردمك



                                                                       

 ٢٣٥

א−١٧ א  א
 

حصل بعض أعضاء هيئة بالكلية على أومسة من الديوان امللكي وجوائز من جهات خمتلفة   
ـ ١٤٢٥/١٤٢٦نظراً لإلجنازات العلمية اليت قاموا ا خالل العام اجلامعي   ه

 
األعمال اليت 
يها استحق عل
 اجلائزة

اجلهة املاحنة  جمال اجلائزة
 للجائزة

 اسم الفائز باجلائزة اسم اجلائزة

 قسم اهلندسة الكيميائية  

-بـراءات اختراع  
 تصنيع حفازات

صناعات 
 بتروكيميائية 

وسـام امللك عبدالعزيز     الديوان امللكي
 من الدرجة األوىل

 أنيس محزة فقيها. د.أ

-بـراءات اختراع  
 تصنيع حفازات

عات صنا
 بتروكيميائية

وسـام امللك عبدالعزيز     الديوان امللكي
 من الدرجة االويل

 سعيد حممد الزهراين. د.أ

  املدنيةقسم اهلندسة
ــدم   ــبحث املق ال
ــي  ــر العامل للمؤمت
التاسـع لتكنولوجيا   

 املياه
م عن  ٢٠٠٥مصـر   

تصـميم شبكة مياه    
 مرشدة داخل املنازل

هندسة موارد 
املياه واهلندسة 

 البيئية

ئزة صاحب جا
السمو امللكي 
األمري سلطان 
بن عبد العزيز 

 ويل العهد

جائـزة صاحب السمو    
امللكي األمري سلطان بن    
عـبد العزيز ويل العهد     
ألفضـل حبث يف جمال     

 ترشيد مياه الشرب

عبد العزيز بن عبد    . د.أ
 اهللا احلامد 

 )عميد كلية اهلندسة(

حبث تقييم التسرب   
ــياه   ــبكة م يف ش

 الرياض
 

األمانة العامة  بيئيةأحباث 
لس التعاون 

 اخلليجي

جائـزة جملس التعاون    
ألفضل األعمال البيئية   
 يف جمال أفضل بث للعام

 م٢٠٠٤-٢٠٠٣

خالــد بــن محــد . د
 الضويلع

 


