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 ١ 

 
١-   

 
 

         إنطالقـاً مـن جهود جامعة امللك سعود يف توفري اإلمكانات الالزمة لتنشيط             
ام اجلامعي ـركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف الع       الـبحث العلمـي، دأب م     

، علـى دعـم البحوث العلمية و الدراسات        )م١٩٧٤/١٩٧٥(هــ   ١٣٩٤/١٣٩٥
التطبيقية و تشجيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد من البحوث             

يت يدعمها املركز   و الدراسـات، األمـر الـذي أدى إىل زيادة عدد املشاريع البحثية ال            
 مشروعاً حبثياً خالل العام     ١٥٠ مشروعاً حبثياً عند إنشائه، إلـى       ٢٥مـن   ) سـنوياً (

    ).م٢٠٠٦-٢٠٠٥(هـ ١٤٢٦/١٤٢٧اجلامعي 

         و جدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية اليت قام املركز بدعمها، خالل الفترة     
االت اهلندسة النظرية و التطبيقية، انتهى    مشروعاً حبثياً يف شىت جم     ٦٥١املذكورة، يبلغ   

و يبلغ إمجـايل املبـالغ .  مشـروعاً ٥٤٣منها حىت اية العام اجلـامعي احلـايل 
واحد وثالثون مليون و أربعمائة وأربعة وأربعون ألف املنصـرفة علـى هذه املشاريع 

ىت اية ح) ريال سعـودي ٣١ ,٤٤٤ ,٧٩٨( ريال سعودي وسبعمائة ومثانية وتسعون
ات ـهـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه عليها من مصروف      ١٤٢٦/ ١٤٢٥العام املايل 

ن و مساعدي الباحثني ـالفنيني و اإلداريني و الباحثي ل يف رواتبـغري مباشرة تتمث 
 .الذين يسامهون يف إجراء البحوث

  

          



                                                                        

 ٢ 

 ليت يقوم مركز البحوث بدعمها ويتمثل النشاط البحثي بالكلية يف املشاريع البحثية ا       
ومدينة امللك عبد ) سابك(واألحباث املدعمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 باإلضافة إىل البحوث اليت يقوم عدد من وصندوق التعليم العايل ، العزيز للعلوم والتقنية
 .ةة بالكليـأعضاء هيئة التدريس بإجرائها يف األقسام األكادميية املختلف    

ويقـوم أعضــاء هيئـة التدريس بنشـر نتائج حبوثهم يف اـالت واملؤمترات                 
العلوم ( العلمـيـة و العامليـة، إىل جانب نشر بعضهـا يف جملـة جامعة امللك سعود              

 .، و هي جملة دورية تنشرها عمادة شؤون املكتبات باجلامعة)اهلندسية
 

 من تنظيم احللقات الدراسية     بالكلية،وهـناك أوجـه أخـرى لألنشـطة البحثية               
والـدروات التدريبـية ومن ألقاء احملاضرات العلمية ودعوة بعض األساتذة املتخصصني            

 .لزيارة الكلية وغري ذلك

يقـوم العديد من أعضاء هيئة التدريس بعمل        ويف إطـار الـتعاون مـع اـتمع               
لصاحل العديد من اجلهات احلكومية     االستشـارات والتقارير الفنية واالختبارات املعملية       

 .  والقطاع اخلاص

الل العام اجلامعي   ـويسـتعرض هـذا التقريـر األنشطة  البحثية يف املركز خ                    
) سابك( واألحباث املدعمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية         هـ ١٤٢٦/١٤٢٧

ث املدعمة من صندوق التعليم     واملدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واألحبا        
العـايل واحملاضرات العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراه اليت متت مناقشتها ، واجلوائز            

 . بيانات إحصائية هلارابعة واليت يلخص اجلدول بالصفحة الالعلمية وبراءات االختراع
 



                                                                        

 ٣ 

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

 . مستمرين للمركز

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

ع مستوى اخلدمات اليت يقدمها املركز لدعم العمل   بذلوه من جهود طيبة أدت إىل رف 
 .البحثي بالكلية

 

 و اهللا ويل التوفيق ،،
                 

 مديــر مركــز البحـوث   
 
 

 محـود املسلـم بن طـارق.  د                    

 هـ ١٤٢٧  ذو القعدة 
  م٢٠٠٦    ديسمرب   



                                                                        

 ٤ 

 هـ ١٤٢٦/١٤٢٧ اجلامعي جدول األنشطة البحثية بالكلية خالل العام

اموع
هندسة 
 البترول

اهلندسة 
 امليكانيكية

اهلندسة 
 املدنيـة

اهلندسة 
 الكيميائية

 اهلندسة
 الكهربائية

 اهلندسة
 الصناعية

 م  النشاط العلمي

 ١ البحوث اجلديدة باملركز ٧ ١٤ ٩ ١٧ ٨ ٥ ٦٠

التقارير النهائية للبحوث    ٢ ١٢ ٩ ١٦ ٩ ٤ ٥٢
 باملركز

٢ 

إمجايل البحوث املسجلة  ١٠ ٣٢ ٣٢ ٤٣ ٢٣ ١٠ ١٥٠
 باملركز 

٣ 

 ٤ :أوجه التعاون مع اتمع 

  الدراسـات الفنية-أ  - ٩ ٢ ٢ ٦ - ١٩

  احللقات الدراسية-ب - - - ٢ ٨ - ١٠

  االختبارات الفنية-ج - ٤ - - ٤ - ٨

 

الندوات العلمية واحللقات  - ٢ - - ١ - ٣
 الدراسية والتدريبية

٥ 

 ٦ احملاضرات العلمية ١٣ ٩ ٩ - ٥ ٩ ٤٥

البحوث املدعمة من مدينة     ٢ ٤ ١ ١ ٣ ٤ ١٥
وم ـامللك عبد العزيز للعل   

 و التقنية

٧ 

الـبحوث املدعمـة من      ٦ ٧ ١ ٥ ٦ ٩ ٣٤
 صندوق التعليم العايل

٨ 

 ٩ :رسائل الدراسات العليا 

   دكتوراه-أ   - ١ ١ - - - ٢

  ماجستري-ب  ١ ٥ ١١ ٥ ٦ ٣ ٣١

 

ــورة يف  ٨ ٣٠ ١٦ ٢٥ ٢٢ ٨ ١٠٩ ــبحوث املنش ال
 االت العلمية

١٠ 

ــبحوث املعروضــة يف  ٧ ١٦ ١٥ ١٠ ٩ ٣ ٦٠ ال
 املؤمتــرات العلمية

١١ 



                                                                        

 ٥ 

 א -٢
 

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

والتطبيقية ألعضـاء هيئة التدريس بالكلية وتوفري اإلمكانات الالزمة لذلك ، عن طريق            
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    . طاقة الشمسية، وبعض البحوث يف جمال اإللكترونيات      ال
 .يف متويلها على ميزانيات األقسـام األكادمييـة اليت يتبعها الباحثون 

 א ١-٢

  :يتضم الكلية ستة أقسام أكادميية ه    

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

 .لبترول والغاز الطبيعيو قسم هندسة ا

اذ ـ بدرجة أست  ٦٩م  ـ ، منه  ١٩٠       و يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية        
إىل عدد كبري    بدرجة أستاذ مساعد ، باإلضافة       ٥٥ بدرجة أسـتاذ مشارك و      ٦٦و

 .من احملاضرين و املعيدين والفنيني و اإلداريني 

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

 .كادميية العلمية اليت تتناسب مع ختصصام واجتاهام األ



                                                                        

 ٦ 

و متـثل هذه النخبة املتميزة من أعضاء هيئة التدريس املؤهلني املتخصصني يف              
ااالت اهلندسـية املختلفة الدعامة األساسية يف تنفيذ وإجراء الدراسات والبحوث          
القائمـة باملركــز، والـيت تعود بالفائدة على اتمع، حيث يرتبط جزء من هذه               

تنمية، أو متثل نتائجها حلوالً ملشكالت فنية تواجه        الـبحوث والدراسـات خبطط ال     
 .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               

ت علمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزين و غريها من الوسـائل التقنية             ودوريا
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   -تضم مباين الكلية    
 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   
ألجهزة العلمية و املعدات الالزمة، ليس للطالب أثناء دراسته اجلامعية و العليا فحسب،             ا

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            

 .ن األجهزة و املعدات و الربامج احلاسوبيةو الورش بالعديد م

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



                                                                        

 ٧ 

و اختبارات األداء   واملواصـفات و املقايـيـس، و غريهـا، مثل االختبارات القياسية            
واختبارات الصالحية و الدقة للمعدات و اختبارات املواد، و كذلك إجراء الفحوصات            

 .و التحاليل و القياسات و  الدراسات ومعايرة أجهزة القياس 

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

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

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

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

א ٤-٢ א  :א

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

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

اليت تتكون    و ، بالكلية ةاملركزيصيانة معامل احلاسبات     اإلشراف على تشغيل و    -١
، خيدمها عدد من اخلوادم الرئيسية      متصلة بشبكة حديثه و    ةمن سبعة معامل حاسوبي   

 .و اليت يتم فيها تدريس تطبيقات احلاسب اخلاصة بالتخصصات املختلفة

 ستةقسام املختلفة، و عددها     عضاء هيئة التدريس باأل   أشـراف على معامل     إل ا -٢
حيث م لتشغيل هذه املعامل، و تزويدها باخلوادم املناسبة،         معامـل، وتقـدمي الدع    

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



                                                                        

 ٨ 

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

اخلاص بالكلية،  (Sun Enterprise 3500)علـي تشغيل خادم  شـراف  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 ةدارة العام 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

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

 ٦٠اهلندسـة خاصـة و يتم حتديث قاعدة بيانات الفريوسات بشكل نظامي كل              
 .دقيقة

و الذي مت ) Dell San Solution(مت إنشـاء وحـدة التخـزين العالية السعة     -٧
بة عن طريق شركة العاملية     تصـميمه من قبل مهندسي إدارة احلاسب اآليل و تركي         

 اآلن من حيث    اختبارها بشبكة ضوئيه و يتم      ةلإللكترونيات و املرتبطة خبوادم الكلي    
 speed, efficiency( عليها يف ختزين البيانات االعتمادالسرعة و الكفاءة و قدرة 

and fault tolerance.( 
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א ٥-٢ א א א   א

يشـرف على مركز البحوث جملس إدارة يضم مخسة من أعضـاء هيئة تدريس                     
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      
 .  اإلدارةمتابعة و تنفيذ قرارات جملس

 
 :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 

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

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

 .البحث املعتمدة
لس اإلدارة بإيقـاف   مـتابعة املشاريع البحثية املسجلة يف املركز و التوصية           -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 أعضاء          . امليزانية الالزمة هلـا  
 .اهيئة التدريس بالكلية و املوافقة على متويله



                                                                        

 ١٠ 

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

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

 :ركز على النحو التايلو ميكن تقسيم إمكانات امل

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

אא:  א

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

دة الرسم و الطباعة والتصوير الفوتوغرايف و تصوير الشرائح امللونة و كافة أعمال املسان            
 .الفنية لألحباث

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              

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

 .احلاسب اآليل بالكلية
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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 

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

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

 .ولوائح اجلامعة 

أو الذين يقومون    ( مسـاعدة أعضـاء هيئة التدريس الذين هلم حبوث مسجلة،          -٢
، بتخصيص  ) و ذلك تبعاً إلمكانات املركز     - بشكل عام    -بإجـراء  حبوث  غري مسجلة        

ون  ختصصـه مالئمـاً ملوضوع     أحد الباحثني أو مساعدي الباحثني يف املركز، حبيث يك        
الـبحث، بقدر اإلمكان، ملساعدم خالل عدد من  الساعات أسبوعياً، يتم حتديدها من              

و . قـبل مدير املركز ، تبعاً لألعباء األخرى  اليت يقوم ا  الباحث أو مساعد الباحـث                
ئة حتت إشراف أعضاء هي   (تـتلخص املهـام الـيت يقوم ا  الباحث أو مساعد الباحث              

 :جتاه املشروع البحثي يف األدوار التالية) التدريس الباحثني
 . املسح البحثي للمراجع  -            أ
 . التجهيز املعملي للتجارب  - ب
 .   إجراء التجارب - ج
  إدخال البيانات وتشغيل الربامج على احلاسب اآليل والقيام باخلدمات  -د

 .  األخرى ذات العالقة 
 . املساعدة يف حتليل النتائج   -   هـ          

 .متابعة إجراءات شراء األجهزة واملعدات واملواد  -  و



                                                                        

 ١٢ 

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

 .يف املؤمترات العاملية والدوريات العلمية ، أو حبوث تقدم 

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

 .بإعداد الشهادات للدورات و احللقات الدراسية

تري والدكتوراه اليت يقوم بإجرائهـا     تـوفري الـدعم املايل والفين لبحوث املاجس        -٥
 .طالب الدراسات العليا بالكلية 

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

 .االستشارية باجلامعة

ب بالكلية يف عمل مراجعة للمصادر العلمية       معاونة أعضاء هيئة التدريس والطال     -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        

جع العلمية املطلوبة   امللـك عـبد العزيز للعلوم والتقنية، باإلضافة إىل توفري املرا          
 .للباحثني

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

 .وكذلك توزيع النشرات العلمية املختلفة عليهم

قة مبشاريع البحوث املسجلـة أو اليت      تنظيم وإقامة احملاضرات العلمية ذات العال      -٩
تساهم يف تنشيط البحث العلمي يف الكلية، وتقدمي اخلدمات الالزمـة لذلك ،            
مثل إعداد الرسومات وتصويرها على الشرائح الشفافة لعرضها باستخدام جهاز          



                                                                        

 ١٣ 

العـرض اخلـاص بـذلك، إىل جانـب إعداد النشرات و اإلعالنات اخلاصة              
باإلضافة إىل ذلك، يتم نشر برامج هذه احملاضرات يف         و. 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 

ـ  -١١ داد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و الدراسات بالكلية، باللغة العربية            إع
و ذلك  باإلضافة إىل التقارير النهائية للبحوث اليت يتم إعدادها بعد            ( واإلجنليزية،  

 ).االنتهاء مـن املشاريع البحثية املسجلة 

مية ويتم توزيع التقرير السنوي على عدد كبري من املصاحل و اإلدارات احلكو  
مراكز حبوث  ( و ذلك باإلضافة إىل بعض اجلهات  -واملؤسسات والشركات الوطنية 

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

 . دوره بتوفري هذه البحوث وإرساهلا إليها األمهية هلا، و يقوم املركز ب 

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

  اهلندسة املدنيـة   وممثل عن قسم    
 م اهلندســة الصـناعيـةـممثل عن قسإبراهيم بن حممد احلــركـان    . د
 ممثل عن قسم اهلندســة الكهربائيـــة      عـوض بن خزمي األمســري. د
 ممثل عن قسـم اهلندسـة الكيميائيـــة     ودان ـمـاهر بن عبـد اهللا الع. د

 )أمني الس (         
 ممثل عن قســم اهلندســة امليكانيكيـةمي بن علي الصانـع      ســـا. د
  البترول والغاز الطبيعيممثل عن قسم هندسة     حــــازم بن نايل الضمور. د
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 א

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

 متابعة امليزانية واملشتريات - أمني املركز        مـر مهدي مصطفى تيباوي ع.  م

 )هندسة كهربائيـة(        باحـــث  حممـــد إقبــال قريشـي . د
 )هندسة كيميائيـة( باحـــث        ديد إبراهيــمـأمحــد عيـ. د
 ) هندسة مدنيــة(       مساعد باحث  نديـم أحـسـن صديقــي . د
 )نوويةدسة ــهن(مساعد باحث ي       داشــر كأمحــد ناصــ. م
 )هندسة كهربائيـة(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 فــطلع

 الرسم اهلندسـي والتصـــوير        ـيدسـى حممـد الســمصطف



                                                                        

 ٢٠ 

 
א   -٣ א א  
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א מ  ١٤٢٦/١٤٢٧א

 
   

 أعضاء هيئـة التدريس بالكليـة بتقدمي مشـروعات حبثيـة        عدد من         قام  
و بعد دراسة هذه املشروعات و مناقشتها من        . جديدة لتسجيلها يف مركز البحوث    
عتماد امليزانيات  إ و    مشـروع ٦٠ قة على دعم  قـبل إدارة املركـز، متـت املواف       

 .املقترحة هلا

 ملخصات البحوث اجلديدة اليت مت تسجيلها خالل        يتضمن        و اجلـزء التايل     
 .هـ١٤٢٦/١٤٢٧العام اجلامعي 
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 عبد الرمحن علي العريين . د.أ شهر١٤ ٥٠,٠٠٠
 نذر مالك . د.أ

ــناقص جــودة العــوازل  ت
البوليمرية املنتجة يف اململكة    

 من جراء العوامل البيئية  
.  كثري من التطبيقات اهلندسية والصناعية والتجارية      تستخدم املواد البوليمرية يف    :א

تصـنع يف اململكـة املـواد البوليمرية الكهربائية وغري الكهربائية باإلضافة إىل ذلك تبثق املواد البوليمرية                 
حتت تأثري اال الكهربائي العايل تعاين .  الكهربائية إىل منتجات خمتلفة تستخدم يف أنظمة القوى الكهربائية

هـذه املواد البوملريية من تناقص يف جودة خصائصها الكهربائية وغريها من اخلصائص وذلك لعدة أسباب                
 .فيزيائية ويعترب التغري الكهروكيميائي من أهم هذه التغريات حيث يقلل من متانة العزل الكهربائي

ة املنتجة حملياً حيث سيختار منها      يهدف هذا املشروع البحثي إىل تقييم التأثريات البيئية على املواد البوليمري          
 .عينات إلجراء التجارب

 ١٢/٤٢٦ 
 

 أمين سليمان عجيب. د شهر١٨ ٤٦,٣٥٠
 رجب السيد اجلمال. م

تألـيف كتاب باللغة العربية     
اهلندسة اجليوماتيكية   "بعنوان  

القياسات املساحية والتحليل   
واملعاجلـــة باحلاســـوب  
ــيني  ــني املدنـ للمهندسـ

 "ومتخصصي املساحة

تطورت علوم اهلندسة اجليوماتيكية لتشمل نواح عديدة من اهلندسة املساحية منها  :א
األرضية واجلوية وباستخدام األقمار الصناعية بطرق مباشرة وغري مباشرة وذلك عن طريق جتميع املعلومات   

إال أنه ال   .  ا باستخدام احلاسوبات  وعمل القياسات باستخدام أجهزة القياس اإللكترونية احلديثة و معاجلته        
يـوجد مرجعاً مبسطاً باللغة العربية ميكن االعتماد عليه يف تنفيذ األعمال والتدريس حيتوي على النظريات                

 .األساسية وطرق القياس احلديثة ومعاجلة البيانات باحلاسوب يف اهلندسة اجليوماتيكية
ديثة يف اهلندسة اجليوماتيكية بطريقة مبسطة باللغة       مجع وشرح أساليب التقنيات احل    : يهـدف الكتاب إىل   

العـربية ووضع األمثلة العملية وأمثلة حملولة وتدريبات تتعلق ذه التقنيات للمساعدة على ترسيخ فهمها               
سيكون هذا الكتاب مرجعاً أساسياً باللغة العربية لتنفيذ تقنيات اهلندسة          .  وتقيـيم استيعاا لدى املتدربني    

تيكـية يف املشروعات املختلفة باإلضافة إىل أنه ميكن أن يكون كتاباً تدريسياً لطلبة اهلندسة املدنية                اجليوما
 .واملساحية وغريها من املعاهد واجلهات املتخصصة يف األعمال املساحية

١٣/٤٢٦ 
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شهر١٢ ٤٠٠٢٥  عصام بن علي البهكلي. د 
 سعيد حممد درويش . د.أ
 علي بن حممد السمحان  . د

ميع القطع حتليل عملية جت
املعدنية عندما يتم تركيبها 
بواسطة الضغط الناتج عن 

 إنكماش املعادن

تقوم شركة سابك بانتاج كمية كبرية من الصلب اإلنشائي يف   :א
أثناء التصنيع يتم جتميع    .  صورة اسطوانات وتقوم بتسويقها إىل املصنعني يف السوق احمللي     

وعادة ما تتعرض هذه اإلسطوانات إىل ضغط  . االسطوانات دف إثراء تطبيق معنيهذه 
عايل مثل احلاويات املصنعة بالتشكيلو اليت غالباً ما تكون حمملة جبهادات مسبقة لتحقيق   

 . متطلبات متانة معينة واليت ال ميكن احلصول عليها بزيادة مساكة اجلدران
 :يهدف هذا البحث إىل  

 اسطوانات جممعة مسبقة اإلجهاد من صلب سابك اإلنشائي دراسة بناء -
 . حتليل وحتديد ظروف األمثلية يف التصميم تبعاً ملتغريات عملية التصميم   -

١٤/٤٢٦ 
 متويل سابك

 حممد عبد الفتاح شرف. د شهر١٨ ٤٠,٠٢٥
 حسني أمحد حلمي. د

حتسـني األداء املؤسسي   
ــلوب  ــتخدام أس باس

 كايزن

ن أسلوب كايزن يتميز عن باقي األساليب اإلدارية يف أن هذا           إ :א
األسـلوب ال حيـتاج إىل أموال طائلة مثل باقي األساليب و الحيتاج إىل تدريب مكثف                
ومعقـد مـثل باقي األساليب ولكنه أسلوب يسهل استيعابه وتطبيقه من كافة العاملني              

ساعد على سرعة احلصول على     باإلضافة إىل هذا فإن هذا األسلوب ي      .  داخـل املؤسسة  
ولذا فإن من األمهية التوسع يف تطبيق هذا األسلوب والتعرف على الفوائد            .  نتائج تطبيقه 

 .اليت ميكن احلصول عليها من تطبيقه
تبسيط فلسفة أسلوب كايزن لسهولة استيعابه وتطبيقه من كافة         : يهدف هذا البحث إىل   

حتسني .  إلجراءات التنفيذية ألسلوب كايزن   تطوير منهجية سهلة التطبيق ل    .  العـاملني 
 .مستوى اجلودة واإلنتاجية ألنشطة املؤسسة بتطبيق أسلوب كايزن

 

١٥/٤٢٦ 
 سابك متويل
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 منصور اهلزاع. د شهر١٢ ٥٠,٠٠٠
 إيناس الناشف. د

ــتآكل يف  خصــائص ال
 السوائل األيونية

ة واحملافظة عليها من  يف وقتنا احلاضر يتزايد االهتمام بالبيئ  :א
التلوث ومن مصادر تلوث البيئة األنشطة الصناعية بشكل عام والصناعات الكيميائية 

واليت تنتمي إليها )  غري ضارة للبيئة(بشكل خاص ولذلك فإن استخدام املذيبات اخلضراء 
ظر هذه ويف اململكة تنت.  السوائل األيونية من األمهية مبكان بيئياً وصناعياً واقتصادياً  

السوائل العديد من االستخدامات الصناعية مثل استخدامها يف عمليات نزع الكربيت من      
النفط ويف الصناعات البتروكيميائية إما مواد حفازة أو وسائط لنقل احلرارة يف املبادالت   

لذلك فإن استخدام هذا السوائل سيحد من التلوث ويواكب التقنيات      .  احلرارية وغريها
ولكي تكتمل   .  رمبا تصنع هذه السوائل حملياً لتتكامل املنظومة الصناعية   احلديثة و

خصائص هذه السوائل ويفسح اال هلا استخداماً أو تصنيعاً ال بد من معرفة ودراسة        
.خصائصها التآكلية ومعرفة آثارها السلبية على املواد املختلفة ومن هنا تربز أمهية الدراسة   

 :يهدف هذا البحث إىل  
راسة اخلصائص التآكلية موعة من السوائل األيونية على املواد األكثر استخداماً يف   د-١

 . إنشاء العمليات الصناعية مثل الفلزات والسبائك 
 .حتديد معدالت تآكل بعض الفلزات والسبائك يف ظل استخدام السوائل األيونية      -٢
 اليت تستخدم فيها السوائل     حتديد املواد املناسبة يف بناء وتشييد العمليات الصناعية  -٣

 .األيونية
 
 
 
 
 

١٦/٤٢٦ 
 سابك متويل
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شهر١٢ ٤٠,٠٢٥  ماهر محدي الصاحب. د 
 سامر عبد الرازق السعيد. د

ــيج   ــة يف تدم دراس
مسـاحيق اللدائن على    

 البارد

حيث يتم , تنتج  يف العادة مواد اللدائن على هيئة مساحيق  :א
تعترب قابلية املساحيق واحلبيبات   , وهلذا  . ري احلرارة والضغط   حتويلها إىل كتل بتأث 

. البالستيكية للكبس والتدميج  ذات أمهية كربى يف جماالت واسعة  من طرق التدميج 
وقولبة النقل  , أو بالبثق , فيتم يف اساليب التصنيع التقليدية مثل التشكيل باحلقن   

وكجزء من طبيعة , كية الباردة لآللة تزويد املساحيق البالستي, اخل , ) بالضغط(
سيتم يف هذه الدراسة تغطية معدالت انفعال    . فإنه يتم ضغطها قبيل تسخينها   , األحداث 

لعدة درجات خمتلفة من ) ث  / ١ و ٤-١٠تتراوح بني  (أحادية احملور على مدى واسع 
بات من هذه و ستقيم عدة أحجام من احلبي) .  يب يف سي(مساحيق كلوريد عديد الفنيل 

وسوف تقدر مدى حساسية هذه املواد ملعدالت االنفعال باستخدام خصائص       .  األنواع 
حيث تستخدم هذه املنحنيات يف احلصول على قيم ضغط اإلذعان     . منحنيات التدميج  

 " .هكل"املتوسط الذي يتم حتديده من عالقة   
حيث يتم , عملية التدميج  و سيقيم كال من سلوك التشوه اللدن والقصفي واملتواجدة يف    

 .اختبار إمكانية حدوث الكسر الرقائقي يف املنتج النهائي  
االختبار (  وستقدر متانة الشد يف املنتجات النهائية بواسطة اختبار الضغط القطري    

وأخريا سيدرس تأثري حجم احلبيبات وشكلها على كثافة النقر وأسلوب ) . الربازيلي 
 .التدميج 

 
 
 

١٧/٤٢٦ 
 سابك متويل
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 ياسني خان. د هرش١٢ ٤٠,٠٢٥
 د عبدالرمجن العريين   .أ
 د نذز حسني مالك .  أ
 حممد اقبال قريشي   .  د

تأثري االجهاد الكهربائي 
واحلراري واألشعة فوق 
البنفسجية على العوازل 

 البوملريية  

تقـع اململكـة يف منطقة صحراوية حيث تكون احلرارة          :א
لذا يكون من الضروري دراسة تأثري تلك       . شعة فوق البنفسجية عالية     وكمـية األ  

العـوامل علـى العوازل البوملريية قبل استخدامها واختبار أفضل األنواع للظروف            
 .احمللية ، هذا البحث مهم جداً لشركات الكهرباء العاملة يف املنطقة 

عة فوق البنفسجية على      يف هذا البحث ستتم دراسة تأثري احلرارة وكمية األش    
األنواع العديدة اليت ميكن استخدامها يف الظروف احمللية وذلك باستخدام اختبارات   

 .متسارعه 

١٨/٤٢٦ 
 سابك متويل

ثأثري إضافة  احملسنات على      أنيس محزة فقيها. د.أ شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
تفاعـل التحويـر اجلاف     
للميـثان  املنـتج للغاز      
ــتخدم يف   ــنع املس املص

 الصناعات البتروكيميائية 

يتوفر الغاز  الطبيعي بكميات كبرية يف اململكة العربية السعودية وتتجه   :א
لذا يتحتم االستفادة القصوى من مكوناته اليت تتضمن غاز . سياسة اململكة للتوسع يف إنتاجه

 .امليثان الذي يكون النسبة الكربى من الغاز الطبيعي
, جلاف للميثان احد الطرق لالستفادة من الغاز الطبيعي وحتويله اىل الغاز املصنع يعترب التحوير ا

 .لذلك جيب دراسة كل االمور املتعلقة بتفاعل التحوير اجلاف
دراسة أثر إضافة احملسنات على حمفز النيكل املدعم املستخدم يف التحوير : يهدف هذا البحث إىل

 .نع املستخدم لقيما للصناعات البتروكيميائيةاجلاف للميثان والذي ينتج الغاز املص

١٩/٤٢٦ 
 سابك متويل



                                                                        

 ٢٦ 

 א
 א
)( 

 
 א

א א
 א

מ
א
 א

شهر١٢ ٤٠,٠٢٥ حتلـيل منذجي خلصائص     خالد بن ناصر العمار. د 
تدفـق املادة واحلرارة عرب     
أنــبوب ذو جتاويــف  

 واختالف يف املقطع

. احلراري األنبوبيةهناك العديد من التطبيقات ألجهزة ومعدات التبادل :א
. فهي تستخدم يف معدات املصانع وكذلك يف تكييف املنشآت وتربيد حمركات الطاقة وغريها

وتتأثر عملية التبادل احلراري بني السوائل يف تلك األنابيب بعوامل عدة مثل فارق درجة احلرارة 
حلرارة املتبادلة  وتزيد كمية ا. مساحة السطح، وكذلك حدة املزج لدى السائل , بني السائلني

أما الفارق يف . بزيادة فارق درجة احلرارة بني السائلني أو بزيادة مساحة السطح أو حدة املزج
, ويف حال عدم التمكن من زيادة مساحة السطح  . درجات احلرارة للسائلني فعادة ما يكون ثابت 

 هي وضع جتاويف على  ومن الطرق احلديثة لزيادة حدة املزج    .  ميكن اللجوء إىل زيادة حدة املزج   
 .ومن مث زيادة التبادل احلراري, املسطح واليت من خالهلا تتكون دومات تساعد يف عملية املزج 

 :يهدف هذا البحث إىل
 .معرفة مدى تأثري الضغط على الدومات الناجتة من التجاويف-١
 .معرفة مدى تأثري التجاويف وكثافتها على االضطرابات-٢
 .جاويف وكثافتها على اختالف الضغط والتبادل احلراريحتديد مدى تأثري الت-٣
 .معرفة مدى تأثري االضطرابات على التبادل احلراري-٤
 
 
 
 
 
 
 

٢٠/٤٢٦ 
 سابك متويل

 أنتهى البحث
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 عادل بن حممد الشايع. د شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 منصر حريقه . د.أ

منـوذج متكامل لتخطيط    
اإلنتاج و الصيانة التوقفية    
للصناعات ذات العمليات   

 املستمرة

إن الصيانة التوقفية من أكثر برامج الصيانة تكلفة حيث أا تسبب فقد    :א
يف اإلنتاجية كما أا حتتاج إىل موارد ضخمة لتنفيذ أنشطتها ذات تكاليف مباشرة و غري مباشرة 

اليت تتصف ا كما أن الصيانة التوقفية تصبح أكثر تكلفة يف البيئات الصناعية كتلك . عالية جدا
الصناعات ذات العمليات املستمرة يف اململكة العربية السعودية؛ و اليت يتواجد ا مصانع تتنافس  
فيما بينها لتوفري املوارد الضرورية لصيانة مرافقها اإلنتاجية وتعتمد على بعضها البعض يف 

ض التكلفة اخلاصة ذا إن ضرورة ختفي. اإلمدادات اخلاصة باملوارد األولية الضرورية لإلنتاج 
النوع من برامج الصيانة يف بيئات كهذه البيئة كونت الفكرة األساسية هلذا البحث، بل أا 
كانت احملفز الرئيسي ألعداده؛ حبيث يوجه إلجياد أسلوب أو منوذج لتخفيض تكلفة هذا النوع     

 .من برامج الصيانة و تقليل الفقد يف اإلنتاج املرتبط بتنفيذ أنشطته
 بناء منوذج متكامل ميكن مستخدمه من ختطيط و جدولة اإلنتاج   : يهدف هذا البحث إىل

 . و الصيانة التوقفية لوحدات اإلنتاج الرئيسية يف املصانع ذات العمليات الصناعية املستمرة

٢١/٤٢٦ 
 كساب متويل

الكشف عن اإلشارات يف     صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ شهر١٦ ٤٠,٠٢٥
أنظمـة االتصاالت ذات    

 ملنتشرالطيف ا

سيتم يف هذا البحث تقدمي طريقة جديدة للكشف عن اإلشارات يف   :א
أنظمة االتصاالت ذات الطيف املنتشر يف وجود عوامل التشويش الناجتة من وصول اإلشارات   

 .عرب أكثر من طريق وبسبب وجود إشارات ملستخدمني آخرين للنظام   
الكشف املقترحة على ترتيب إحصائيات اإلشارات املستقبلة، كما متتاز هذه  تعتمد طريقة 

الطريقة عن مثيالا من طرق كشف اإلشارات األخرى يف كوا قادرة على التكيف حسب 
 .ظروف قناة االتصال مما جيعل أداءها يف وجود عوامل التشويش أكثر فعالية  

ة املستخدمة يف أنظمة الرادار واخلاصة بالكشف دراسة التقنيات احلديث: يهدف هذا البحث إىل
عن اإلشارات من خالل تثبيت معدل الكشف الزائف ، ومن مث تطبيقها على أنظمة االتصاالت 

 . الالسلكية ذات الطيف املنتشر من أجل حتسني أدائها يف وجود عوامل تشويش خارجية  

٢٢/٤٢٦ 
 سابك متويل
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حسني بن عبد اهللا صاحل . د.أ شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 العواجي

 احلـرارة على تشكل     تـأثري 
وسلوك أنابيب البوليثلني عايل    

 (HDPE)الكـــــثافة 
 (GRP)والفيــــربقالس 

 املطمورة حتت سطح األرض

أنابيب البوليثالني عايل الكثافة والفيربقالس بدائل اقتصادية لألنابيب        :א
ية ذات الظروف البيئية القاسية والصدأ والتآكل       املعدنـية واخلرسانية وخاصة يف املناطق الصحراو      

 . بفعل املواد الكيميائية
 :يهدف هذا البحث إىل

 عند التحميل حتت درجات حرارة      (HDPE)قـياس تشكل أنابيب البوليثلني عايل الكثافة        -١
 .خمتلفة
 . عند التحميل حتت درجات حرارة خمتلفة(GRP)قياس تشكل أنابيب الفيربقالس -٢
ل العددي ألنابيب البوليثلني عايل الكثافة والفيربقالس املطمورة يف ردميات رمل حتت          التحلـي -٣

 .حرارة خمتلفة وضغط داخلي مقداره صفر أو ضغط التشغيل لألنابيب

٢٣/٤٢٦ 
 سابك متويل

 عبد احلميد إجبار. د.أ شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 حممد عاصف. د.أ

دراسة جتريبية حول احلد من     
جتمع األجسام الصلبة داخل    

عة الثنائية الطور   األمهدة املمي 
 )صلب+غاز(

صلب يعترب من العمليات األساسية يف الصناعات -إن التميع الثنائي الطور غاز:א
إن ظاهرة جتمع .  بينما متثل الغازات املواد املتفاعلة.  الكيميائية حيث متثل احملفزات األجسام الصلبة

أثري سليب وكبري على كفاءة التميع وبالتايل على إنتاجية التفاعل الكيميائي باإلضافة اجلسيمات الصلبة هلا ت
إن الفهم املستمر هلذه .  إىل األخطار اليت متثلها وجود القوى الكهروستاتيكية املولدة لبعض هذه التجمعات
 .يات التميعالظاهرة من شأنه إجياد طرق مثلى للحد من جتمع اجلسيمات وبالتايل رفع كفاءة عمل

يف مقارنة جتريبية لبعض الطرق املستخدمة للحد من ظاهرة جتمع اجلسيمات : يهدف هذا البحث إىل
الصلبة أثناء التميع وتطبيق هذه الطرق على بعض اجلسيمات الصلبة مث إجياد الطرق املثلى اليت تصلح لكل 

 .جمموعة

٢٤/٤٢٦ 
 سابك متويل
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ــيا صاحل حامد السيد. د.أ شهر١٤ ٤٠,٠٢٥ ف أثــر صــفائح األل
الـبوملريية املسـلحة على     
األداء خــارج املســتوى 
للحـوائط الطوبـية غري     

 املسلحة

إن إيار احلوائط الطوبية غري املسلحة تعترب السبب الرئيس يف إزهاق           :א
وهلذا .  لالروح البشرية وتلف املمتلكات عند تعرضها لألمحال الناجتة عن اإلنفجارات أو الزالز           

فإن هناك حاجة ماسة لزيادة قوة التحمل واللدونة لتلك احلوائط لتكون أكرب قدرة على مقاومة               
 عند  -ويف املقابـل فإن صفائح األلياف البوليمرية املسلحة       .  أمحـال اإلنفجـارات والـزالزل     

نشائية  لديها إمكانية تزويد تلك األجزاء اإل      –اسـتخدامها كتسليح خارجي لألجزاء اإلنشائية       
 .بالقوة واللدونة املطلوبة باإلضافة أن هلا عدة مزايا على الطرق األخرى املعروفة

البحث يف العالقة بني أشكال وختطيط صفائح األلياف البوملريية املسلحة          : يهدف هذا البحث إىل   
 .إلستخدامها لتقوية احلوائط غري املسلحة لزيادة قوة حتملها ومرونتها

٢٥/٤٢٦ 
 سابك متويل

 رزق حممد السيد محودة. د.أ شهر ١٢ ٤٠,٠٢٥
 عبدالرمحن ابراهيم العوله. د.أ

توليد الطاقة الكهربائية من    
الرياح بدون تلوث النوع    

ذايت  املعزولملولد  ا: الثاين
 املغنطة غري املتزامن

ثية نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح، كثر حديثاً استخدام اآللة احل          :א
يربز املولد  . كمـولد غـري متزامن، خصوصاً يف األماكن النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية            

املعـزول ذايت املغنطة غري املتزامن كأفضل األنواع املتوفرة نظراً مليزاته العديدة من ناحية التركيب               
 . وتكلفة الصيانة وأدائه عند السرعات املتفاوتة، كحالة الرياح مثالً

املعزول ذايت املغنطة غري املتزامن حتت احلاالت اليت        ملولد  ا دراسة أداء  :ف هـذا البحث إىل    يهـد 
يف هذا الصدد ستتم دراسة وتطوير منذجة شاملة ومن مث حتليل املولد            . يكـون فيها غري متوازان    

 عدم) ٢(عدم تساوي مواسعات املغنطة فقط        ) ١: (نظرياً حتت حاالت خمتلفة غري متوازنة، مثل      
عدم تساوي مواسعات املغنطة ) ٤(عدم تساوي معاوقات احلمل فقط  ) ٣(متاثـل ملفات املولد   
 .ومعاوقات احلمل معاً

٢٦/٤٢٦ 
 سابك متويل
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 إبراهيم حممد الشافعي. د شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 أشرف شوقي سليم. د

  تطويـر نظـام لتطبيق     
تصـوير خـرائط اال     
ــص  ــي ىف فح املغناطيس

 املعادن

املعـادن هلـا دور رئيسـى وأمهية كربى للصناعة ىف اململكة العربية              :א
السـعودية وهذا يشمل صناعات السيارات واآلالت املعدنية عموما وكذلك أجهزة ومستلزمات           

ويعتمد أداء هذه النظم على سالمة      .  الـبحث والتنقيب وإستخراج ونقل الغاز الطبيعى والنفط       
 األنظمة مثل   د تتعرض للتآكل أو حدوث شروخ بسبب اإلجهادات، وتع        املكونات املعدنية و الىت   

مواسـري نقل الغاز الطبيعي هلا خماطر كبرية حالة حدوث خلل ا  مما يستلزم الكشف الدوري                 
 .للتأكد من سالمة هذه النظم

بناء منوذج جتريىب لتصوير خرائط اال املغناطيسى باستخدام جمسات          : إىل البحثيهـدف هذا    
 يشتمل على نظام مسح مبىن       بسيطاً عايل املوثوقية   والنموذج املقترح . مقاومات احلس املغناطيسي  
 .ىف اختبار عينات معدنية ا عيوب خمتلفة ىف احلجم والعمق على احلاسب اآليل يستخدم

٢٧/٤٢٦ 
 سابك متويل

تنبؤ حمتوى املاِء يف الغاز  خالد أمحد عبد الفتاح   . د   شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 الطبيعي احلامِض

 هلا أمهية قصوى يف جتنب  احلامِض إن تقدير نسبة املاء يف الغاز الطبيعي :א
املشاكل اليت قد تنتج من تواجد املاء يف الغاز الطبيعي ، فعن طريق تقدير هذه النسبة ميكن تقدير   

ط و درجة احلرارة دون أن    خبار املاء اليت ميكن أن تتواجد عند ظروف معينة من الضغ   ةكمي
 .تتكثف مكونة املاء السائل الذي يسبب العديد من املشاكل يف تداول ومعاجلة وتصنيع الغاز  

 :يهدف هذا البحث إىل
  احلامِض مراجعة الطرق األكثر استعماال حلساب نسبة املاء يف الغاز الطبيعي-١
 حلساب نسبة املاء يف     األمثل الطريقة   سترشاد ا ىف اختيار    األ  حتديد دقة كل طريقة حىت يتم      -٢

 .اآليلبواسطة احلاسب   احلامِضالغاز الطبيعي

٢٨/٤٢٦ 
 سابك متويل
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 عيسى املغوري شقري. د شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
عبد الرمحن القريشي . د
 )مدينة امللك عبد العزيز(
 عماد سليمان احلميضي. د

دراسة نقل و سريان 
 واسطة االرتكاز يف

مناذج زجاجية ممثلة 
 يللكسر اهليدروليك

.  يعد الكسر اهليدروليكي واحد من أهم تقنيات تنشيط اآلبار          :א
 - إىل -ولقـد مت اسـتخدام هذه التقنية بشكل مكثف لتنشيط أدائية املكامن منخفضة            

ومن أهم عوامل إجناح عملية الكسر اهليدروليكي اختيار أحسن وضع          . متوسطة النفاذية 
 .رتكاز والعوامل املؤثرة عليها مثل مبحث السريان، ترسيب احلبيبات واخللطلواسطة اال

فحص ومقارنة مناذج زجاجية صغرية مستطيلة وبيضاوية   : يهدف هذا البحث إىل  
وباستخدام هذه النماذج فإن .  الشكل  حملاكاة عملية نقل سوائل يف الفالق اهليدروليكي 

تونيه والغري نيوتونية مع التحكم يف اختالف      نقل واسطة االرتكاز بواسطة السوائل النو  
وسيأخذ يف االعتبار كالً من  . الكثافة سوف تدرس خمربياً وباستخدام برامج احملاكاة     

عدم جتانس وخشونة سطح الفالق، ومعدل  عوامل اللزوجة، الكثافة ، عرض الفالق،
 .التدفق لسوائل الكسر   

٢٩/٤٢٦ 
 سابك متويل

 عبد احلكيم  املاجد . د شهر١٨ ٤٠,٠٢٥
 حممود سيد سيلمان . د.أ
 إيهاب عادل الدنف. د

ميكانيكية الزحف يف املواد    
 الفلزية

دراسة معدل الزحف لسبائك األملنيوم النقي وسبائك األملنيوم املضاف         :א
 .  حتت درجات حرارة خمتلفة ومعدالت انفعال خمتلفةMg , Si , Cuهلا شوائب مثل 

املهـم معـرفة ميكانيكية الزحف للمواد حتت درجات احلرارة العالية وتأثري إضافة بعض               مـن   
 .الشوائب لتقليل كمية الزحف يف هذه املواد لإلستخدام يف تطبيقات حتت درجات حرارة عالية

التعرف على ميكانيكية الزحف يف سبائك األملنيوم النقية وسبائك : يهدف هذا البحث إىل
اف هلا شوائب كما يهدف البحث إىل التعرف على تأثري الشوائب على معدل األملنيوم املض

 .الزحف عند درجات احلرارة العالية 

٣٠/٤٢٦ 
 سابك متويل
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تقيـيم اثر قطر أركان      يوسف عبد اهللا السلوم  . د شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 املقطـع علـى مقاومة  

ــدة   ــغط لألعم الض
اخلرسانية مربعة الشكل   
املقـــواة بالـــرقائق 

 البوليمريية املركبة
على الرغم من أن تقنية األداء اإلنشائي ألعمدة اخلرسانة     :א

 سنوات  ١٠املسلحة املعاد تأهيلها بأقمصة من األلياف البوليمرية مدعومة بأكثر من   
وحىت اآلن فال زالت     . خربة فال زالت يف مراحل تطويرها وحباجة لكثري من األحباث    

راسات دف لتحديد خواص األعمدة الدائرية رغم أن معظم        والد  معظم األحباث 
وهلذا فإن التقوية وإعادة التأهيل   . األعمدة يف املباين ذات مقاطع مربعة أو مستطيلة   

لذلك النوع من األعمدة حيتاج إىل أن يلقى اهتماماً للمحافظة على سالمة ووحدة بناء      
 . البنية األساسية) مباين(

 ميكن أن يؤثر مباشرة على فعالية احلجز الناتج عن األقمصة   إن شكل مقطع األعمدة
   .اخلارجية لأللياف البوليمرية املسلحة

دراسة وتقييم أثر قطر حافة املقطع على قوة حتمل وأداء األعمدة  : يهدف هذا البحث إىل
 .بأنسجة األلياف البوليمرية املركبة  احملجوزة خارجياً

٣١/٤٢٦ 
 سابك متويل

 بن مشبب عبد الرمحن. د أشهر١٠ ٤٠,٠٢٥
 األمحري

 حممد ناصر عزيز. د

حتديـد متغريات عملية    
التصـنيع مـع دراسة     
تكاليف الصيانة واجلودة

 هناك العديد من الطرق اليت أقترحها الباحثون حلل مشكلة اقتصاديات          :א
.  معدل الربح لكل وحدة منتجة     عملية التصنيع دف تقليل التكلفة وزيادة معدل اإلنتاج وزيادة        

الكثري من تلك الطرق    .  حيث تعمل هذه الطرق على إجياد احللول املثلى ملتغريات عملية التصنيع          
لذلك سوف  .  أمهلـت العوامل املتعلقة بالصيانة واجلودة عند دراسة مشكلة اقتصاديات التصنيع          

مع األخذ يف االعتبار العوامل املتعلقة      يـتم يف هذا البحث اقتراح مناذج مناسبة للعملية الصناعية           
وسوف يتم تطبيق النماذج املقترحة على عملية التصنيع ذات املشوار الواحد           .  بالصيانة واجلودة 

 .وعلى عملية التصنيع ذات املشاوير املتعددة

٣٢/٤٢٦ 
 سابك متويل
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دراسـة جتريبية النتقال     حممد السيد حممود علي. د شهر١٨ ٤٠,٠٢٥
احلرارة باحلمل الطبيعي   

ســري معدنــية ذات ملوا
مقاطـع غري دائرية يف     

 حالة األستقرار
لقد نال انتقال احلرارة باحلمل الطبيعي من أنابيب غري دائرية   :א

املقطع اهتمامات اعتبارية يف األعوام احلالية والسبب يف ذلك يرجع لعالقة هذه األنابيب        
حىت اآلن فإن   .  التركيبات و االستعماالت اهلندسية املختلفة  باألداء احلراري لكثري من  

الباحثني قد طورا عالقات جتريبية لتعيني معامل انتقال احلرارة بواسطة احلمل احلراري      
, األسطح الرأسية و األفقية: الطبيعي من بعض األشكال اهلندسية القياسية مثل 

 ولكن األشكال اهلندسية األخرى مثل  .  الرأسية واألفقية واألشكال الكرويةتاألسطوانا
املواسري ذو املقاطع غري الدائرية هلا عالقات جتريبية النتقال احلرارة داخل املواسري فقط    

 .وليس من السطح اخلارجي للمواسري رغم استعمال هذه املواسري بكثرة 
ن دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي جتريبيا م: يهدف هذا البحث إىل 

وعلى ذلك فإن .  مواسري ذو مقاطع غري دائرية وبنسب مقاطع خمتلفة يف وسط هوائي    
هذه التجارب سوف تركز على كيفية إجياد عالقة جتريبية تكون مناسبة ملعظم احلسابات 

وعليه فإن .  اهلندسية لكي نتمكن من تعيني معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال
 يتم استخدامها يف عمل عالقات عدمية الوحدات تشتمل  مجيع البيانات املأخوذة سوف

وأخريا فسوف يتم إجياد عالقة جتريبية لكل مقطع من مقاطع   .  علي رقم نوسلت ورايلي 
 . نسبة أطوال املقطعماملواسري وأيضا سوف يتم إجياد عالقة جتريبية عامة باستخدا
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ض اخلرسانية  تقوية العوار  طارق بن محود املسلم. د شهر١٤ ٤٠,٠٢٥
باستخدام املواد البوليمرية   
املقواة باأللياف الزجاجية   

 أو الكربونية
 تربز أمهية هذا البحث يف جمال تطبيقات استخدام املواد      :א

حيث يفيد .  البوليمرية اليت تنتجها شركة سابك واستخدامها يف جماالت اهلندسة املدنية     
 إعادة تأهيل العوارض اخلرسانية اليت سبق هلا أن تضررت بسبب وجود تآكل يف    ذلك يف

احلديد أو زيادة يف األمحال أو نقص يف التصميم الذي يتطلب تقوية املنشآت اخلرسانية   
 .اليت تشكل قطاع كبري يف اململكة العربية السعودية 

ويتها باملواد البوليمرية    دراسة كفاءة العوارض اخلرسانية بعد تق   : يهدف هذا البحث إىل   
حيث سيتم يف هذه الدراسة استخدام مواد جديدة تشبه خاليا        .  املقواة باأللياف املركبة 

النحل ومقواة باملواد البوليمرية هلدف رفع قوة حتمل العوارض اخلرسانية وحتسني سلوك   
 .اإلزاحات العمودية هلا  

٣٤/٤٢٦ 
 سابك متويل

 حممد عبداملنعم أبو العال.  د.أ شهر١٥ ٤٠,٠٢٥
 جميد عبدالرمحن الكنهل.  د

جهـاز قـياس عـن بعد       
السلكي منخفض التكلفة   

 للمنشآت الصناعية
القراءة واالتصال الالسلكي ستحسن من كفاءة العمليات الصناعية :א

الفنيني سيتمكن . وستزيد من فعالية حركة فنيي القراءة واملعايرة وستخفض التكاليف اإلدارية 
من قراءة ومراقبة احلساسات من خالل وحدة االستقبال الالسلكي من مكان على األرض جبوار  

وسيكون باستطاعتهم . ودا سيوفرون الكثري من الوقت وستزيد كفاءة التنقل هلم . احلساسات 
 .سرعة معرفة ما إذا كان أحد املواقع القريبة حيتاج انتباه خاص أو ميكن جدولته الحقاً

اتصال السلكي لقراءة ومراقبة  ) جهاز ( تصميم وتنفيذ وحدة : يهدف هذا البحث إىل
هذا اجلهاز سيعمل على املعايري احلديثة . احلساسات يف املناطق الصناعية عن بعد مسافات قصرية 

وسينفد خالل هذا املشروع   .  احلر مثل تقنية البلوتوث  ISM يف نطاق ةيف االتصاالت الالسلكي
 .جترييب ميكن عملياً استخدامه يف املنشآت الصناعية منوذج  

٣٥/٤٢٦ 
 سابك متويل
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 إبراهيم بن صاحل املعتاز . د.أ شهر١٢ ٤٠,٠٢٥
 حممد البشري األمني  . د.أ

انتشـار احلرارة وامللوحة    
مـن حمطـات حتلية املياه      
الساحلية العاملة بالتبخري   

 الومضي متعدد املراحل
ل منوذج رياضي لتوزيع درجة احلرارة وتركيز األمالح للمياه اليت إن عم:א

يتخلص منها باستمرار يف البحر سيسهم يف معرفة درجة تلوث مياه البحر و يساعد يف  تقييم  
التأثري البيئي لعملية التخلص من هذه املياه على البيئة الساحلية احمليطة ومن مث معرفة أجنع الطرق    

 .ريات البيئيةللحد من هذه التأث
تطوير منوذج رياضي ملراقبة  درجة احلرارة وامللوحة  للمياه املاحلة اليت  :  يهدف هذا البحث إىل

، وسوف يتم متابعة درجة  يقذف ا يف البحر بشكل مستمر من حمطات حتلية املياه الساحلية
توزيع تركيز األمالح   احلرارة وامللوحة يف املنطقة احمليطة مبحطة التحلية ، واحلصول على شكل       

 . ودرجة احلرارة

٣٦/٤٢٦ 
 سابك متويل

 أشرف شوقي سليم . د شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
 جميد عبد الرمحن الكنهل. د

مصفوفة هوائيات رقعية   
واسـعة النطاق ألنظمة    
ــز  ــاالت يف حي اإلتص

ISM 
استخدام التقنيات احلديثة لتطوير اهلوائيات الرقعية للتغلب على كثري         :א

وذا ميكن استخدام هذه اهلوائيات يف أنظمة اإلتصاالت        .  سلبياا وإستغالل ميزاا العديدة   من  
كما ميكن االستفادة من مثل هذه اهلوائيات كمنافس للهوائيات     . احلديثة بشكل مثايل وتكلفة أقل    

 .التقليدية يف نطاق ترددات معينة واإلستفادة من ذلك يف الصناعة
 تصميم وتصنيع هوائي رقعي صغري احلجم ، خفيف الوزن ، سهل            :يهـدف هـذا البحث إىل     

التصـنيع واسع النطاق وجيد الكسب عن طريق استخدام مصفوفة من هذه اهلوائيات واستخدام              
 .التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه بكفاءة مع أجهزة االتصال احلديثة

 
 
 
 

٣٧/٤٢٦ 
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 حممد مجال حممود الشناق. د شهر١٨ ٣٠,٠٠٠
 

اخلرسانة املركبة  دميـومة   
واحملـتوية علـى األلياف     
 لالستعمال يف بيئة كربيتية 

يف الدول النامية يتزايد استخدام املواد اخلرسانية املتقدمة مثل اخلرسانة  :א
زي  املركبة احملتوية على األلياف الفوالذية يف املواقع اإلنشائية ويف جمال اهلندسة املدنية وهذا يع

 .ألدائها امليكانيكي العايل وشيوعها
حبث مالئمة اخلرسانة املركبة واحملتوية على األلياف لالستعمال يف بيئة : يهدف هذا البحث إىل

 .كربيتية
التوصية بإرشادات للمواد واخللطات والتطبيقات اإلنشائية الستعمال األلياف الفوالذية يف  -

 .اخلرسانة املعرضة ملهامجة الكربيتات

٣٨/٤٢٦ 

حبـث عددي ومقارنة بني      مراد حممد بومعزة . د شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
مـواد كيميائـية للتربيد     
وحتتويه على كلور وبدائل    
جديـدة خالية من الكلور     
تعمـل يف ظروف مناخية     

 قضية استبدال   –حـارة   
 R ٢٢غاز التربيد

ور والفلور هلا   إن املواد اهليدروكاربونية احملتوية على ذرات الكل      :א
لكن .  تـاريخ نـاجح يف جمال التربيد يف الصناعات البتروكيميائية والكيميائية املختلفة           

ولألسـف تـبني أن هذه املواد هلا تأثري ضار على طبقة األوزون وعلى البيئة بشكل عام           
 .  بسبب ثباا وعدم حتوهلا إىل مواد أخرى

اخلالية من الكلور والفلور حسب تركيبها      تصنيف املواد اجلديدة    : يهدف هذا البحث إىل   
 الكيميائي واستخداماا املتوقعة

 .حتليل اخلصائص الفيزيائية الديناميكية احلرارية واالنتقالية هلذه املواد اجلديدة-
حتديـد األداء الكيميائي وامليكانيكي هلذه املواد ومقارنة هذا األداء مع املواد املستخدمة          -

 .بشكل خاص R ٢٢حالياً ومع مادة

٣٩/٤٢٦ 



                                                                        

 ٣٧ 

 א
 א
)( 

 
 א

א א
 א

מ
א
 א

اإلشـراف على تنفيذ     نايف بن تركي بن محيد. د شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
ــييد يف  ــاريع التش مش
اململكلـــة العـــربية 

ــعودية ــع : الس الواق
 والتطلعات

اإلشراف على التنفيذ من أهم وأصعب املراحل اليت مير ا إجناز  :א
دبيات املوضوع هي أنه بالرغم من أا مل اخلالصة املستوحاة من أ.  مشاريع التشييد  

تسفر عن دراسات سابقة تبحث يف صلب اإلشراف على التنفيذ حملياً إال أا تبني مدى    
احلاجة املاسة إىل البحث يف حاضره وتساعد يف بلورة جمموعة من األفكار والتساؤالت         

 تأيت هذه الدراسة   من هذا املنطلق.  اليت تصب يف سبيل القيام مبسعى لسد هذه احلاجة 
البحثية للوقوف على آراء املعنيني الرئيسيني بشأنه من جهات حكومية ومقاولني  

 .ومهندسني استشاريني يف تطلع الستشراف السبيل إىل تطويره 

٤٠/٤٢٦ 

عبد الرمحن بن مشبب . د شهر٢٤ ٥٠,٠٠٠
 األمحري 

عبد العزيز بن عبد اهللا   . د.أ
 احلامد 

إعـداد أمنوذج لتقييم    
ات برامج  وقياس خمرج 

كلية اهلندسة باستخدام   
  سيجما٦منهجية 

.   الربامج اهلندسية يف جامعات عاملية كثرية   ABETاعتمدت  :א
حيث يتم التحقق من أن اجلامعة تلتزم باالستمرارية والشمولية يف جمال التعليم اهلندسي        

ات اجلودة تتغري بشكل سريع   وعلى أي حال فمستوي .  باعتبار جودة عملية التعليم
 .وتتسع متطلبات العميل 
سيجما لتطوير امنوذج تقييم االعتماد لكلية   ٦استغالل منهجية : يهدف هذا البحث إىل  

وسوف يتم التقييم لكل مقرر ومن مث لكل برنامج  .  اهلندسة يف جامعة امللك سعود
لى قسم اهلندسة الصناعية    سوف يتم تطبيق األمنوذج املقترح ع .  وأخرياً للكلية بالكامل 

 . كحالة دراسية وذلك الختبار وعرض األمنوذج 
 

٤١/٤٢٦ 
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عـبد احلفـيظ بن عمر      . د أشهر١٠ ٣٠,٠٠٠
 الشيناوي

حتديــد قــيمة معامــل 
اإلنـدماج بطرق خمتلفة    
ودراسـة تـأثري احلمل     
املطبق عليها لعدة أنواع    

 من التربة
ة معامل اإلندماج للتربة احمللية   من الضروري دراسة تغري قيم     :א

بالنسبة للطرق املستخدمة إلجياد هذه القيمة معملياً للوصول إىل أنسب قيمة هلذا املعامل      
باستخدام الطرق املختلفة واليت تكون أكثر واقعية ومنطقية وذلك ألن هذا املعامل     

 هي دراسة العالقة  والناحية املهمة أيضاً.  تستخدم لتقدير معدل اهلبوط الرئيسي للتربة     
 .الرياضية بني معامل اإلندماج والضغط املطبق   

دراسة وتطبيق الطرق املختلفة إلجياد قيم معامل االندماج للتربة  : يهدف هذا البحث إىل 
ومقارنة هذه القيم للوصول إىل نتيجة لتحديد هذه القيمة ، وسيتم دراسة تأثري األمحال       

 .يمة معامل اإلندماج املطبقة واخلواص امليكانيكية على ق

٤٢/٤٢٦ 

 نذر حسني مالك . د.أ شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
 عبد الرمحن العريين . د.أ

خصـائص إهنيار خليط    
ــاز  ــيل  SF6غ القل

ــع  ــغوط مـ واملضـ
النيتروجني وثاين أكسيد   

 الكربون
آالف من القواطع     ) SF6(تستخدم شركات الكهرباء   :א

ولذا فإن تقيم  .   كمية الغاز بعدة مئات من األطنان واخلطوط املعزولة بالغاز وتقدر 
مع الغازات األخرى حتت تأثري اال الكهرباء املولد من جهد      )SF6(األداء اخلليط 

 .مترد وجهد نبضي حتويلي مهم هلذه الشركات  
يف هذه الدراسة ستستقصي ايارات الغازات املخلوطة عندما يكون اجلهد متردد أو      

 حبيث    (SF6+CF2)  و (SF6+N2)سيستخدم .  ي موجبجهد نبضي حتويل
 %.٢ SF6تكون نسبة 

٤٣/٤٢٦ 
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عـدم االستقرار وتزامن     حممد البشري األمني أبشر. د.أ شهر١٢ ٢٣,٠٠٠
الفوضــي يف أنظمــة  

 التفاعالت الكيميائية 
يشمل هذا البحث بنية مناذج رياضية ديناميكية لبعض أنظمة التفاعالت          :א

. وسوف تدرس مناطق عدم االستقرار وكذلك التعرف على معاير نشات الفوضى          .  الكيميائـية 
سوف تدرس بعمق طرق وخواص تزامن الفوضي لبعض أنظمة التفاعالت الكيميائية اليت توصف             

وسوف ختترب العوامل األساسية اليت تؤثر على معامل ليبونوف ومناطق          .  مبعـادالت تفاضـلية   
 .وتزامن الفوضى

٤٤/٤٢٦ 

دراسـة مقارنـة للطبيعة      منصور اهلزاع. د أشهر٨ ٢١,١٠٠
املـؤآكلة لتـربة املدينة     

 اجلامعية 
نظراً للطبيعة املؤآكلة لبعض أنواع التربة تتعرض الكثري من منشآت البنية           :א

 اخلسائر االقتصادية   التحتية املدفونة يف التربة إىل التآكل والتلف وينتج عن هذا التآكل الكثري من            
 . لذلك ال بد من اختاذ بعض اإلجراءات للوقاية واحلد من هذه املشكلة.  والبيئية

 :يهدف هذا البحث إىل
 .تصنيف التربة إىل مؤآكلة أو غري مؤآكلة ملواقع خمتلفة-
 .ترتيب التربة من حيث طبيعتها املؤآكلة متيهداً الختاذ إجراءات الوقاية املناسبة-
 . تفسري إختالف الطبيعة املؤآكلة للتربة من موقع إىل آخرحماولة-

٤٥/٤٢٦ 

أمساء : كتاب عريب عنوانه   ظاهر بن علي القرين. د.أ شهر١٢ ٢٨,٠٠٠
: األشياء والعلم والتقنية    
 اإلعجاز العلمي العظيم

عماله كلها دون   أصبح همّ اإلنسان أن جيعل اآللة تنوب عنه يف إجناز أ          :א
وبالرغم من التطور العظيم الذي حدث يف هذا املنحى ، ظل العجز مالزماً            .  أدىن تـدخل مـنه    

للعقـل البشـري يف جوانب حمددة ، ويبدو أن العجز سيظل مالزماً له مهما بلغ من قدرة فلن                   
على هذا  ومن األمثلة   .  يستطيع أن جيعل اآللة تعمل عمله كله رغم ما يعتوره من قصور وعجز            

 .عجز احلاسب اآليل أن ينجز اخلريطة الرقمية ويفسرها أتوماتيكياً
يهدف هذا الكتاب إىل دراسة أهم العقبات اليت تقف حجر عثرة يف سبيل اإلنسان عندما يطمع                
يف أن جيعـل اآللة حتل حمله يف صناعة اخلريطة ، ويف تفسريها ، ويف ما ماثل ذلك من أعمال يف                     

 . األخرىااالت العملية

٤٦/٤٢٦ 
انتهى 
 البحث
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أداء اخلرسـانة العادية     شهاب الدين حممد مراد. د شهور١٠ ٣٠,٠٠٠
بعـد تقويـتها خارجياً     
بشـبكات من األسالك    

 امللحومة 
 من أحد املتطلبات األساسية لتقوية ورفع كفاءة املنشآت اخلرسانية    :א

توجد تقنيات خمتلفة   .  زيادة املتوقعة يف األمحال املعرضة هلا املسلحة هو قدرة األعمدة على حتمل ال
. وختتلف تلك التقنيات من حيث املميزات والعيوب  .  لزيادة حتمل األعمدة القائمة يف املباين

الغرض من هذا املشروع البحثي هو دراسة تقنية خمتلفة لزيادة قدرة حتمل األعمدة القائمة وذلك 
دام شبكات األسالك امللحومة وحبيث أن تكون بتكلفة قليلة نسبياً ومن  بتقويتها خارجياً باستخ

 .غري زيادة قطاع العمود بدرجة كبرية

٤٧/٤٢٦ 
انتهى 
 البحث

 حممود الباز الشورجبي . د.أ شهر ١٢ ٥٠,٠٠٠
 علي بن سعيد الغامدي. د.أ

دراسـة اسـتطالعية عن     
حتسـني وتطوير مستوى    
السـالمة املـرورية على     
الطرق داخل جامعة امللك    

 سعود
 تتركز مشكلة البحث يف تأثري زيادة حجم احلركة املرورية على احملاور       :א

والتقاطعات الرئيسية داخل جامعة امللك سعود على مستوى السالمة املرورية وخصوصاً خالل   
 .ساعات الذروة مما قد ينتج عنه وجود اختناقات مرورية عالية

سني البيئة املرورية يف منطقة اجلامعة ، من خالل حتقيق األهداف    دف الدراسة عموماً إىل حت
 -:التالية

 .حتقق األمان لكل من املشاة وسائقي املركبات-
 .حتديد املشكالت املؤثرة على السالمة املرورية -
 . وضع احللول املناسبة واملؤدية إىل حتسني مستوى األداء املروري داخل جامعة امللك سعود   -
 

٤٨/٤٢٦ 
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إعـداد برنامج للنمذجة     عبد احلميد شريف. د.أ أشهر١٠ ٣٠,٠٠٠
اآللـية السـابقة للتحليل     
بواسـطة طريقة األجزاء    
املتناهية مع إعادة الترقيم    

 األمثل لنقاط النموذج 
تشـكل الصعوبات املتعلقة بتخضري كل املعلومات الضرورية للنموذج    :א

ص امليكانيكية للمواد وكذا األمحال والركائز عائقاً كبرياً أمام تعميم استعمال       اهلندسـي واخلـوا   
عدد كبري من برامج حبث ال حتتوي على        .  بـرامج احلاسب املعتمدة على طريقة األجزاء املتناهية       
 .أي تسهيالت للنمذجة اآللية وال تشجع على استعماهلا

جة اآللية لطريقة األجزاء املتناهية مع      إعداد برنامج حاسب للنمذ   : يهـدف هـذا الـبحث إىل      
سوف يتم .  (Graphical user interface)تسـهيالت ختطيطـية لتبسـيط النمذجة    

 .استعمال عدة تقنيات لنمذجة األشكال اهلندسية املبسطة واملعقدة باستعمال أحدث طرق الربجمة

٤٩/٤٢٦ 
انتهى 
 البحث

 علي بن حممد السمحان. د شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
 سعيد حممد حسن درويش. د.أ

تأليف كتاب عن العمليات    
اختيار (اهلندسية التصنيع   

العملــيات اهلندســية  
 )التصنيع

ومع ذلك .  تعترب هندسة التصنيع من أهم النظم لبناء جمتمع صناعي:א
فإا مل حتظي باملوقع واألمهية اليت تستحقها يف معظم مناهج التصنيع األساسية املصممة لتلبية 

ومن السمات اخلاصة هلذا الكتاب هي تقدمي جداول جتمع املزايا الشاملة .  لبات الصناعةمتط
لعمليات التصنيع املختلفة ، وهذا مما يدعم عملية اختاذ القرار عند عمليات التصنيع املناسبة 
لتصنيع منتج معني وسوف يقوم بتوفري منهجية منطقية واقعية من جماالت االنتاج الصناعي كما   

 .ضمن مسح شامل ملزايا وأوجه القصور للعمليات املختلفة للتصنيع يت
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سـعيد حممـد حسن     . د.أ شهرا١٥ً ٣٠,٠٠٠
 درويش

 علي بن حممد السمحان. د

حتديــد القــيم املثلــى 
ملـتغريات عظمة الفخذ    

 الصناعية
ذا التصميم      وصلة عظمة الفخذ تتكون من كرة وجتويف وه:א

وعملية .  ميكنها باإلضافة إىل محل وزن اإلنسان من تسهيل حركته يف اجتاهات متعددة   
عند كسرها يف حادث أو  (إحالل وصلة عظمة الفخذ هي استبدال هذه الوصلة الطبيعية      

وتعترب هذه العملية من العمليات اهلامة الستعادة     .  بأخرى صناعية) بسبب كرب السن  
 .فيف آالمه حركة اإلنسان وخت

تقليل اآلالم الناجتة من عدم مناسبة األبعاد لوصلة عظمة الفخذ       : يهدف هذا البحث إىل   
 .الصناعية وبالتايل تقليل مراجعة املرضى للطبيب بسبب عدم أمثلية األبعاد  

٥١/٤٢٦ 
انتهى 
 البحث

ــيم   حممد حممد املدين. د.أ شهرا١٢ً ٣٠,٠٠٠ ــتحكم والتقي ال
ــية  ــات التفاعل للمعلق

ة البطيئة مع رؤية مسبق   
 للطريق

حتقق أنظمة التعليق الفعالة الكاملة والسريعة حتسينات على كفاءة :א
وبالتايل  .  الركوب والتحكم ولكن هلا مشاكل أخرى مثل التعقيد والكلفة العالية وإهدار الطاقة

ومن ناحية أخرى فإن .  ج السياراتفإن أنظمة التعليق الكاملة والسريعة غري جمدية جتارياً إلنتا
األنظمة الفعالة ذات التفاعل البطيء من املمكن أن توفر حتسينات مهمة يف التحكم يف اهتزازات  

 .جسم السيارة باملقارنة مع األنظمة الكاملة
تطوير منوذج لسيارة كاملة مزود بنظام تعليق بطيء التفاعل وحيتوي      : يهدف هذا البحث إىل

وستصمم استراتيجية التحكم خصيصاً لتتضمن رؤية مسبقة .  نظام حتكم تكامليعلى مكونات ل
 .للطريق لكي تقلل من اهتزازات جسم السيارة 

 
 
 
 

٥٢/٤٢٦ 
انتهى 
 البحث
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 حممد موسى عمرو. د شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
ــليمان . د ــن س ــاد ب عم

 احلميضي

زيـادة إنـتاج الزيت     
ــيط  ــتخدام التنش باس

 باملوجات الصوتية 
 زيادة الطلب املستمر على النفط اخلام واتساع الفجوة بني    إن:א

الطلب وعدد اآلبار اجلديدة املستكشفة جعلت احلاجة للبحث عن طرق جديدة    
من خالل هذا املشروع .  الستغالل اآلبار املنتجة وزيادة انتاجيتها أمر ضروري للغاية

فع قدرة إنتاج اآلبار     إمكانية استخدام املوجات الصوتية لر : يهدف هذا البحث إىل  
النفطية ، وحتديد الكمية الناجتة يف زيادة االستخالص باستخدام الغمر باملاء واستخدام           
املوجات الصوتية يف وسط مسامي متماسك وآخر غري متماسك ، ومن مث حتديد  

 .اآلليات أو األسباب اليت أدت إىل التحسني يف اإلنتاجية

٥٣/٤٢٦ 

ميم األبعاد املثلى تص حممد عاصف. د.أ شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
للجسيمات احلفازة 

 ذات الشكل األسطواين
بالنسبة حلجم ثابت فإن الشكل اإلسطواين يعطي مساحة سطحية أكرب من الشكل     

 .  الكروي
دراسة األبعاد املثلى للشكل األسطواين اليت حتقق أعلى معامل  : يهدف هذا البحث إىل  

 ستتم أيضاً دراسة خصائص اجلسيمات . كفاءة بالنسبة ألي حجم من احملفزات 
األسطوانية حتت تأثري دينامية السريان و تطوير نتائج للتصميم األمثل للمحفز ذو الشكل     

 . األسطواين
 
 
 
 
 
 

٥٤/٤٢٦ 
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عماد الدين مصطفى . د شهر١٢ ٢٥,٠٠٠
 كمال

تأليف كتاب املستخدم   
ملعمــل حماكــاة نظــم 
الـتحكم يف العمليات    

 الكيميائية 
 تعترب خمتربات التدريب باحملاكاة احلاسوبية من األدوات املفيدة يف جمال    :א

وقد مت تطوير خمترب سلس للمحاكاة احلاسوبية الستخدامه يف تدريب  .  تعليم نظم التحكم اآليل
لتحكم اآليل الطالب على استيعاب مفهوم منذجة وحتليل النظم الديناميكية وحتليل وتنغيم دوائر ا     

ولتفعيل وللتأكد من  .  وترسيخ مفاهيم عمليات التحكم الصناعية عن طريق التطبيق اليدوي
االستخدام اجليد هلذا املعمل البد من دعمه بكتاب يساعد الطالب أو املستخدم على سهولة فهم      

 .والتعامل مع املعمل احلاسويب
 : يهدف هذا البحث إىل

 . حماكاة نظم التحكم يف العمليات الكيميائيةتأليف كتاب املستخدم ملعمل-١
 .هكم للتأكد من االستفادة منه٣٢٣إدراجه إىل مقرر -٢

٥٥/٤٢٦ 
انتهى 

 حثالب

عبد احلميد بن يوسف . د شهر ١٢ ٤٥,٠٠٠
 املزروع

تطوير دوائر إلكترونية لتقليل  
التشويه املوجود يف النظم 
واألجهزة اإللكترونية عالية 

 السرعة

أهم املشاكل اليت تعاين منها األجهزة اإللكترونية وأجهزة  من :א
االتصال احلديثة يف نقل املعلومات هي التشويش والتشويش له صور خمتلفة منها ما يأيت   
من املكونات الداخلية لألجهزة ومنها ما يأيت نتيجة تغيري املناخ أو املؤثرات اخلارجية  

ة على أهم مشاكل التشويش يف وخالل هذا البحث سوف نلقي الضوء والدراس 
األجهزة واالتصاالت الرقمية وهو التشويه يف نقل املعلومات وسوف نقوم بتحليل     

 .وعالج هذه املشكلة من جوانب خمتلفة
يهدف هذا املشروع إىل بناء منوذج جترييب باستخدام احلاسب اآليل والدوائر املعملية     

 .ود يف النظم واألجهزة اإللكترونية لبناء النموذج املقترح لتقليل التشويه املوج 
 

١/٤٢٧ 
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حسام الدين عبد اهللا . د.أ شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
 طلعت 

التنسيق املتوائم ملرحالت 
 التيار الزائد

 تستخدم املرحالت املتجهة للتيار الزائد يف محاية أنظمة القوى      :א
رعي وكحماية ثانوية يف شبكات الكهربائية كحماية أولية يف شبكات التوزيع والنقل الف

 .التوزيع
يعترب .  تصميم  نظام متوائم للتنسيق بني املرحالت املتجهة للتيار الزائد: يهدف هذا البحث إىل

املطلب األساس هلذا النظام هو تصغري إعدادات الزمن وبالتايل األزمنة التشغيلية للمرحالت ، مع 
احتياطي ، وسوف يشمل  / ج املرحالت رئيسي األخذ يف االعتبار هامش التنسيق لكل أزوا

كما ستتم دراسة استخدام  .  التصميم اختيار طريقة فعالة وسريعة للحصول على احلل األمثل  
يترتب على تطبيق نظام التنسيق يف الزمن احلقيقي .  أمتتة نظم التوزيع كبنية حتتية لنظام احلماية

أو ظروف التشغيل ينبغي /يري يف الشبكة وأن عملية إعادة إعداد املرحالت عند حدوث أي تغ
 .أن تكون سريعة وذات اعتمادية عالية 

 

٢/٤٢٧ 

 سعد احلاج بكري. د.أ شهر ١٢ ٣٠,٠٠٠
 عبد احملسن اهلريش. د

مقدمة يف "كتاب بعنوان 
: شبكة االتصاالت

املباديءوالبنية والتخطيط 
 "والتصميم واإلدارة

ربية إىل الكتب يف ااالت العلمية والتقنية    تفتقر املكتبة الع:א
بشكل عام ، وإىل الكتب يف ااالت العلمية والتقنية احلديثة واملتجددة باستمرار على    

 .وجه اخلصوص
تقدمي كتاب باللغة العربية يف موضوع شبكات االتصاالت    : يهدف هذا البحث إىل  

 املباديء األساسية هلذه :يعطي صورة متكاملة عن هذه الشبكات ، حبيث يشمل  
ويستفيد من املشروع ،  .  الشبكات ، وبنيتها ، والتخطيط هلا ، وتصميمها ، وإدارا    

ليس فقط الطلبة اجلامعيني أو مهندسي االتصاالت ، بل طلبة املعاهد والدورات الفنية     
 .والعاملني يف خمتلف مراكز احلاسوب والشبكات أيضاً

٣/٤٢٧ 
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تاح أمحد عبد عبد الف. د  شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
 الفتاح شتا

مرشح صغري األبعاد 
ثنائي النموذج لترددات 

 امليكروويف

 تنبع أمهية هذا البحث يف تصغري األبعاد الكلية ألنظمة      :א
االتصاالت وخصوصاً تلك اليت تستخدم يف األقمار االصطناعية حيث ترتفع التكلفة          

  وحتتاج مرشحات امليكروويف قليلة الفقد أحجام كبرية      .بدرجة عالية مع ازدياد احلجم  
 .نسبياً مما جيعل لتصغري حجم تلك املرشحات أمهية كربى 

دراسة وتصميم وتصنيع منوذج ملرشح مايكروويف يتميز بصغر    : يهدف هذا البحث إىل  
احلجم وقلة الفقد باستخدام تقنية جديدة ميكن االستفادة منها يف أنظمة االتصاالت    

 .ختلفةامل

٤/٤٢٧ 

تأليف كتاب باللغة  مساعد بن ناصر العواد . د.أ شهر ٢٤ ٤٠,٠٠٠
 :اإلجنليزية بعنوان

مقدمة هلندسة " 
 "الطبيعيالبترول والغاز 

 يعترب قسم هندسة  النفط بكلية اهلندسة جبامعة امللك سعود من   :א
دأت الدراسة فيه يف العام اجلامعي       أقدم األقسام يف منطقة اخلليج العريب قاطبة حيث ب   

 . هـ١٣٩٥-١٣٩٤
تزويد املكتبة العلمية بكتاب مبسط باللغة اإلجنليزية عن هندسة   : يهدف هذا البحث إىل   

البترول والغاز الطبيعي يصلح بأن يكون كتاباً مقرراً يف أقسام هندسة البترول والغاز       
 .الطبيعي ومرجعاً مهماً للمبتدئني ولغري املتخصصني   

 
 

٥/٤٢٧ 
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تأليف كتاب باللغة العربية   عصمت حممد احلسن  .د.أ شهور١٠ ٣٠,٠٠٠
معاجلة املرئيات  :بعنوان 

الرقمية يف االستشعار عن  
 بعد 

 لقد اكتسبت تقنية معاجلة املرئيات الرقمية أمهية عالية بتوفر      :א
ليت حتمل أجهزة استشعار األشعة   بيانات املرئيات الرقمية بعد إطالق األقمار الصناعية ا 

الكهرومغناطيسية املنبعثة أو املنعكسة من سطح األرض ، وبتوفر أجهزة احلاسب  
اإللكتروين ذات الكفاءة العالية أصبحت معاجلة املرئيات الرقمية تشكل اهليكل األساسي  

 .لتقنية االستشعار عن بعد 
صل تقنيات معاجلة املرئيات تأليف كتاب باللغة العربية يف: يهدف هذا البحث إىل  

الرقمية املستخدمة يف جمال االستشعار عن بعد ويكون كتاباً دراسياً يرجع إليه طالب          
 .ومهندس هندسة املساحة وكل من يستخدم هذه التقنية يف جمال اختصاصه 

٦/٤٢٧ 

 حممد عبد الرمحن  . د  شهر٢٤ ٣٠,٠٠٠
 آل الشيخ

حتليل العناصر الثقيلة 
السامة يف الدهانات 

ملستعملة يف اململكة ا
 العربية السعودية 

 تعترف املنظمات الدولية الصحية وكثري من الدوائر احلكومية        :א
ألجل ذلك .  اليوم باألخطار النامجة عن وجود الرصاص واملواد الثقيلة األخرى يف البيئة     

وي على الرصاص يف املباين منعت كثري من الدول املتقدمة استخدام الدهانات اليت حتت  
 .السكنية وغريها

حتديد التركيب العنصري ألهم الدهانات املستخدمة يف املساكن     : يهدف هذا البحث إىل 
 .سواء كانت منتجة حملياً أو مستوردة من خارج اململكة

 

٧/٤٢٧ 



                                                                        

 ٤٨ 

 א
 א
)( 

 
 א

א א
 א

מ
א
 א

دراسة تأثري خفوت رايس  د عادل أمحد علي.أ  شهر١٢ ٣٠,٠٠٠
على أداء مصفوفات 

 ديوهوائيات الرا

 يتيح استخدام مصفوفات هوائيات الراديو متعددة املداخل  :א
ولقد أثبتت    .  واملخارج حتسناً كبرياً يف أداء أنظمة االتصاالت الالسلكية للهاتف اجلوال 

الدراسات احلديثة إمكانية زيادة سعة النظام زيادة تتناسب مع عدد اهلوائيات  
ق ذلك على القنوات املثالية ، أما القنوات الغري مثالية واليت تتعرض     وينطب.  املستخدمة

 .خلفوت فيجب دراسة مستوى األداء وهذا هو موضوع الدراسة احلالية    
احلصول على تقييم واقعي ملستوى أداء مصفوفات اهلوائيات    : يهدف هذا البحث إىل  

 .عند استخدامها يف قنوات الراديو الفعلية والغري فعلية    

٨/٤٢٧ 

 جميد عبد الرمحن الكنهل. د شهور ١٠ ٣٠,٠٠٠
أشرف شوقي سليم . د

 مهرة 

هوائيات ذاتية التشكيل 
 GSMلتطبيقات نظام 

  ثنائي التردد 

يف اآلونة األخرية اهتم الباحثون باهلوائيات ذاتية التشكيل ضيقة        :א
وقد جنح   .  اتف اجلوالالنطاق الترددي الذي يكفي لالستخدام اللحظي لنظام اهل     

الباحثون يف تصميم هوائي ذا تردد واحد ميكن التحكم يف اختياره أو هوائيان منفصالن  
لتغطية نطاق واحد لإلرسال واالستقبال أو هوائيان مدموجان لنفس الغرض أو هوائي     

 .واحد لتغطية ترددا اإلرسال لكال النطاقني أو االستقبال لكال النطاقني أيضاً 
الرئيسي من هذا البحث هو دراسة وتصميم وتصنيع منوذج لنظام هوائي صغري             اهلدف 

قابل للتشكيل من خالل الدوائر االلكترونية ويكون له القدرة لتغطية حلظية لترددي   
 .GSMاإلرسال واالستقبال ألي من النطاقني املستخدمني يف نظام   
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 عبد اهللا إبراهيم املنصور . د شهر ٢٤ ٣٥,٠٠٠
  عبد العزيز زهو جمدي. د

تطوير طريقة لتصميم 
خلطة اسفلتية للرصف 

 مقاومة لالنزالق 

تعترب مقاومة االنزالق للرصف اإلسفليت أحد العوامل الرئيسية      :א
مقاومة اإلنزالق املنخفضة تؤدي .  اليت تؤثر على السالمة املرورية على الطرق السريعة 

. آلمنة للوقوف وميكن أن تؤدي إىل انزالق املركبة يف األجواء الرطبة  إىل زيادة املسافة ا
تظهر بيانات مقاومة االنزالق واليت مت مجعها مؤخراً مبدينة الرياض أن مقاومة االنزالق 

 .على شبكة الطرق منخفضة جداً مقارنة بالقيم القياسية اآلمنة   
ية للرصف مقاومة لالنزالق يف ويهدف هذا البحث إىل تطوير طريقة لتصميم خلطة إسفلت 

 . مدينة الرياض

١٠/٤٢٧ 

تأثريات ارتداء األقنعه  حممد زكي رمضان  . د شهر ١٢ ٣٠,٠٠٠
الواقية والظروف املناخية 

الصعبة على معدالت 
 العمل

 نظرا ملتطلبات السالمه حلماية العاملني من عوادم املصانع من :א
  وحتت الظروف املناخية الصعبة من درجات احلرارة العالية الغازات اخلطره واألتربة

وهذا .. و الرطوبة، يضطر العمال اىل ارتداء األقنعة الواقية مما تزيد من صعوبة التنفس
 . يؤدى إىل التقليل يف أنتاجية العاملني

اى من األقنعة أكثر مالئمة :  دف هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال التايل 
دام من حيث األقل مقاومة للتنفس وحتت أى ظرف من ظروف املناخ القاسي     لالستخ

 من درجات حرارة ورطوبة وحتت أي محل من أمحال العمل الوظيفي العضلى املطلوب؟  
 
 
 
 
 

١١/٤٢٧ 
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دراسة تأثري استخدام  سهيل حممود كيوان . د  أشهر١٠ ٣٠,٠٠٠
زعانف مسامية على 

انتقال احلرارة باحلمل من 
 ة اسطوانة عامودي

 تعترب املبادالت احلرارية إحدى العناصر اهلامة اليت تستخدم يف تطبيقات   :א
هندسية متعددة وتعتمد صناعة املبادالت احلرارية على نتائج الدراسات اهلندسية من أجل حتسني   

إن الوصول .  دأدائها من حيث زيادة معامل انتقال احلرارة بني السطح الساخن والسطح البار
إىل هذا اهلدف يؤدي إىل تصغري حجم املبادل احلراري أو التقليل من حجمه ووزنه أو التقليل 
من كمية املادة املستخدمة يف تصنيع املبادالت احلرارة وتظهر أمهية ختفيف وزن املبادالت 

رية من خالل    احلرارية يف صناعة الطائرات والسيارات وميكن تقليل وزن وحجم املبادالت احلرا   
 . زيادة معامل انتقال احلرارة
دراسة عملية لتقييم استخدام زعانف مسامية يف املبادالت احلرارية بدالً : يهدف هذا البحث إىل

سيتم التقييم من خالل دراسة انتقال احلرارة من منوذج مبسط .  من استخدام الزعانف التقليدية
طة بزعانف اسطوانية ، حيث سيتم دراسة انتقال ملبادل حراري يتكون من اسطوانة عامودية حما
 .احلرارة من االسطوانة عن طريق احلمل احلراري

١٢/٤٢٧ 

تقومي عمالة قطاع البناء  إبراهيم عبد اهللا احلماد. د  شهر١٢ ٢٣,٧٠٠
والتشييد باململكة العربية 

 السعودية

انات عن نوعية  يفتقر قطاع البناء والتشييد اىل قاعدة بي:א
ومصادر العمالة الوافدة وبيان معايري اختيارها، ال سيما متثل نسبة هذه العمالة األعلى       

وتشكل توفر بيانات العمالة الوافدة يف قطاع    . مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى 
 .البناء والتشييد أساساً الختاذ العديد من القرارات اخلاصة بسعودة عمالة هذا القطاع     

يهدف البحث اىل حتديد معايري اختيار العمالة األجنبية والوقوف على مصادرها يف قطاع           
 .  البناء والتشييد 

 
 

١٣/٤٢٧ 
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تأثري متوجات القاع على  مسري علي عيد. د شهر ١٢ ٣٠,٠٠٠
 خصائص القفزة اهليدروليكية

ات كبرية السدود احلديثة واملنشآت اهليدروليكية حتجز أمامها كمي   :א
طاقة املياه خلف هذه املنشآت تكون عالية جداً مما قد     .  من املياه وحتت ضغوط عالية 

وعليه فإنه .  يؤدي إىل حدوث حنر خلف هذه املنشآت مما قد يؤدي إىل أضرار بالغة
هناك أنواع كثرية من مشتتات .  جيب تشتيت جزء كبري من املياه خلف هذه املنشآت

.   أكثرها استخداماً هي أحواض دئه القفزة اهليدروليكيةالطاقة ومن أشهرها و
واملشكلة أن هذه القفزات اهليدروليكية تتحرك أحياناً يف اجتاه السريان وحتدث على قاع      

لذا فإنه كثرياً ما يتم استخدام بلوكات    .  ارى الغري حممي مما يؤدي إىل خسائر فادحة   
 .  كية ومنع حركتها يف إجتاه السريانأو قيعان خشنة لتثبيت القفزة اهليدرولي   

دراسة تأثري أنواع خمتلفة من متوجات القاع على خصائص : يهدف هذا البحث إىل  
القفزة اهليدروليكية وذلك للوصول إىل أفضل تصميم والذي قد يؤدي إىل أحواض دئه     

 .ت كفاءة عالية ١اقتصادية وذ

١٤/٤٢٧ 

تزاز املستعرض االه سامر عبد اهللا السعيد . د  أشهر١٠ ٢٢,٥٠٠
 لعمود دوار مشروخ

احد .  دوارTimoshinkoدراسة االهتزاز املستعرض لعمود   :א
طريقة التثبيت هذه حتاكي عنفه يف .   أطراف العمود مثبت أما الطرف الثاين فهو حر 

 .مروحة دواره
ستعرض لعمود   اشتقاق منوذج رياضي يصف حركة االهتزاز امل : يهدف هذا البحث إىل  

Timoshinko     دوار حيتوي على شرخ و سوف يتم دراسة تأثري سرعة الدوران على 
اخلواص الديناميكية هلذا العمود كما سوف يتم توضيح تأثري التداخل بني سرعة الدوران           

 .والشرخ وتأثري هذا التداخل على االهتزاز الطبيعي للعمود    

١٥/٤٢٧ 
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واص البتروفيزيائية اخل حازم نايل الضمور . د شهر ١٢ ٣٠,٠٠٠
النفاذية النسبية والضغط (

للمكامن الرملية ) الشعري
الكتيمة احلاملة الغازية ذات 

 النفاذية املتدنية

 إن معاجلة الضرر الذي حتدثه ظاهرة احنباس املاء يف طبقات   :א
ة واليت تعترب ذات  الصخور الرملية احلاملة للغاز وخاصة املكامن ذات النفاذية الضغيف 

حساسية عالية للمياه وما حتدثه هذه الظاهرة يف اختالل النفاذية النسبية والضغط     
الشعري للمكمن حيث تشكل أثر سليب على إنتاجية مكامن الغاز والتقييم املستقبلي     
إلنتاجية هذه املكامن ، لذا فإن معاجلة هذه املشكلة يستدعي فهم ظاهرة النفاذية النسبية 

 .ضغط الشعري للمكامن احلاملة للغاز ذات النفاذية الضعيفة    وال
فهم وتقييم العناصر اليت تساهم يف التحكم يف النفاذية واملسامية        : يهدف هذا البحث إىل  

املكامن (للصخور وطريقة انتشار السوائل وكيفية انتقاهلا يف هذه النوعية من املكامن        
كامن تعتمد اعتماداً أساسياً على دراسة هذه   ومبا أن هندسة امل.  ذات النفاذية الضعيفة  

العناصر فإن االستفادة من النتائج احملصل عليها تكون جزء كبري يف إجياد منوذج لعالقة     
النفاذية النسبية للغاز واملاء واخلاصية الشعرية من أجل إعداد النموذج الرياضي لذلك          

 .املكمن
 

١٦/٤٢٧ 

 
 



                                                                        

 ٥٣ 

 
א  -٤  אא

 
/ ١٤٢٦يبلغ عدد مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اجلامعي        

اثنان ومخسون   )  خالل نفس العام املذكور(، انتهى منها  مخسون هـ ، مائة و ١٤٢٧
 : و  فيما يلي توزيع املشاريع املسجلة يف املركز تبعا لسنة التسجيل   ٠مشروعاً
                  عدد مشاريع البحوثالوصـــــــــــف        

  ٢   هـ١٤١٨مشاريع حبوث مسجلة عام  -١
  ٤   هـ١٤١٩مشاريع حبوث مسجلة عام  -٢
 ٣   هـ١٤٢٠مشاريع حبوث مسجلة عام  -٣
 ٣   هـ١٤٢١مشاريع حبوث مسجلة عام  -٤
 ٩   هـ١٤٢٢مشاريع حبوث مسجلة عام  -٥
 ١٢   هـ١٤٢٣مشاريع حبوث مسجلة عام  -٦
 ١٢   هـ١٤٢٤م مشاريع حبوث مسجلة عا -٧
 ٣٤   هـ١٤٢٥مشاريع حبوث مسجلة عام  -٨
 ٥٥   هـ١٤٢٦مشاريع حبوث مسجلة عام  -٩
          ١٦      هـ١٤٢٧  مشاريع حبوث مسجلة يف النصف األول -١٠

 ـــ              

   ١٥٠              اموع   
 .   ويوضح اجلدول التايل بعض املعلومات عن هذه املشاريع البحثية 

 بعـض املشاريع البحثية مت متويلها من برنامج الشركة السعودية           :الحظـة   م
 . لتشجيع البحث العلمي يف ااالت الصناعية و التطبيقية) سابك(للصناعات األساسية 
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 سنوات٣ ١١,٦٠٠
 شهور٦و

منصر عبد احلميد   . د.أ
 حريقة

تطويـر برامـج حاسوبية    
وتألـيف كتاب عن مناذج     

 .التخزين

إن الغرض من هذا املشروع هو تقدمي نظام متطور يستخدم           :א
ـ    حلل ) أي يب إس  (اعد يف اختاذ القرار يسمى حالّل مشاكل التخزين         احلاسـب كمس

وقد صمم هذا احلالّل ليكون تباديل التفاعل سهـل        . مشـاكل الـتحكم يف املخزون     
ومتآلف مع املستخدم، ويشتمل على نظام يساعد على اختاذ القرار يغطي معظم النماذج         

وهذا ). على الشاشة (ام القائمة الرياضـية اليت درست يف مقرر التخزين، يعمل باستخد       
الـنظام سوف يعفي الطلبة من احلسابات الشاقة يف حـل مناذج التخزين ويساعدهم             

ويقدم هذا النظام فرصة ساحنة . علـى اكتشاف قدرات وحدود مناذج التخزين املختلفة    
وأيضاً فإن هذا النظام سوف     . للمشرفني لتدريس مناذج التخزين املختلفة بكفاءة أفضل      

ـ  اعد املشـتغلني يف هـذا اال على اختاذ القرارات املناسبة عند مواجهة مشاكل              يس
إضـافة إىل أنـه سيعمل ككتيب تعليمـات الستخدام الربامج احلاسوبية           . التخـزين 

) املوجودة( التخزين املرمزة     املختلفة، سيقـدم الكتاب املرافق وصفاً تفصيلياً لنماذج        
ويوصي .  بعضها ألول مرة على هيئة كتاب دراسي       واليت يظهر ) أي يب إس  (يف نظـام    

باسـتخدام هذا الكتاب كمرجع مرافق لكتاب التحكم يف املخزون أو مرجعاً أساسياً             
 .للمقررات املتقدمة يف مرحلة البكالوريوس و املاجستري يف مناذج التخزين

 
 
 
 
 
 
 

٣/٤١٨ 
انتهى البحث 
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١٧,٩٠٠ 
 

 سنوات٤
 شهور٣و

ــاحل . د ــف ص يوس
 الصغري

 منايف حممـد قاس. م

تألـيف كتاب باللغة العربية     
حـول الديناميكا احلرارية    

 .للهندسة الكيميائية

 هذا الكتاب املقترح سيخدم مقررات الديناميكا احلراريـة يف         :א
إن اهلدف الرئيس هلـذا    . هكم٣٠٨هكم و ٣٠٧هكم و ٣٠٤اهلندسـة الكيميائية مثل     

ية بصورة مناسبة حبيث تساهم يف حل املشاكل املهمة         العمل هو تقدمي الديناميكا احلرار    
للصـناعة وتـوفري مقدمـة يف التعامل مع الديناميكا احلرارية من وجهة نظر املهندس               

إن املكـونات األساسـية للديناميكا احلرارية سواًء يف اجلانب النظري أو          . الكيميائـي 
إن التطبيقات اليت   . التطبيقـي والضرورية للمهندس الكيميائي سوف تكون مشمـولة       

سـتتم دراسـتها من خالل املسائل احمللولة أو املطروحة ليسـت فقط لتوضيح أمهية              
وفائدة الديناميكا احلرارية بالنسبة للمهندس الكيميائي بل وأيضاً لفهم أفضل للمبادىء           

 .األساسية هلذه التطبيقات
 

٤/٤١٨ 
 

١٩,٠٠٠ 
 

 سنوات ٣
  شهور٦و

 يوسف صاحل الصغري. د
 ية املصريوحيد عط. د 

تألـيف كـتاب باللغة العربية      
حــول هندســة الــتفاعالت 

 .الكيميائـية

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

هكم هندسة  ٤٢٦ هكم هندسة املفاعالت الكيميائية ،       ٤٠٤:وراه وهي   واملاجسـتري والدكـت   
هكم هندسـة  ٥٠٣ هكم هندسة مفاعالت كيميائية متقدمة ،        ٥٠٢املفاعالت غري املتجانسة،    

) . ٢(هكم هندسة تفاعالت كيميائية متقدمة    ٦٠٢احلفـــز فـي املفاعالت الكيميائية  و        
التفاعالت املتجانسة وغري املتجانسة ،     : التاليةوسـوف حيـتوي الكتاب على األقسام الرئيسية         

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

١/٤١٩ 
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 سنوات٣
 

عبد امللك عبد اهللا    . د
 احلسيين

 

صل أيونات الزنك من ف
أيونات النحاس باستعمال 
األغشية السائلة احملتواة يف 

 .الشعريات اوفة 

 الـبحث املقترح حيتوي على مسح أديب ملوضـوع األغشية          :א
السـائلة وخطـة حبثـية متكاملة اهلدف منها تقييم فعالية األغشية السائلة احملتواة يف               

اخلطة املقترحة للبحث   . ريات اوفة يف فصل أيونات الزنك من أيونات النحاس        الشـع 
يف اجلزء العملي سيتم جتميـع نتائج عن إنتاجية . تتكون مـن جزء عملي وجزء نظري    

أما يف اجلزء النظري    . األغشية ومدى مقدرا على الفصل ليتسىن بذلك تقييم فعاليتها          
ضي حياكي عملية انتقال املادة يف هذه األغشية ليسهل         فسيتم تطوير واختبار منوذج ريا    

 .عملية التصميم

٤/٤١٩ 
متويل سابك

١٩,٥٠٠ 
 

 سنوات ٣
 شهور ٣و

ــراهيم  . د.ا ــد إب خال
 الدويش

منـاذج للمحـركات املترددة     
ــر   ــاة الدوائ ــربامج حماك ل

 .الكهربائية

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

ويهدف هذا البحث إىل إعداد مناذج للمحركات . احملاكـاة الـتامة لدوائر إلكترونيات القدرة      
مانعة املغناطيسية  احملرك احلثي ثالثي الطور وأحـادي الطور واحملرك املتزامن وحمرك امل         : املترددة

ويفترض يف تلك النماذج أن تعطي أداءاً       . السـتخدامها مـع برامج حماكاة الدوائر الكهربائية         
يف هذا البحث سوف توضع مناذج فعالة للمحركات اليت يتم          . شـبيهاً بأداء احملركات احلقيقية    

ت مع إمكانية أخذ حالة     تكويـنها من املعادالت التفاضلية اليت حتكم احلالة العابرة لتلك احملركا          
ويسـتخلص من النماذج النظرية الدوائر املكافئة القابلة        . التشـبع املغناطيسـي للمحــاث     

وعلى سبيل املثال سوف يستخدم     .لالسـتخدام مع كثٍري من حزم حتليل الدوائــر الكهربائية        
بحث كما سيعرض ال  . يف هذا البحث إلجراء حماكاة أداء تلك احملركات          PSPICEبـرنامج   

حماكـاة احملركات عند ظروف تشغيلية خمتلفة مثل تغذيته من مصـدر أحادي وكـذا مـن              
 .مصدر غري متوازن ومن عاكس ثالثي الطور

٧/٤١٩ 
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٢٣,٨٦٧ 
 

 سنة 
 شهر١١و
 

 الم  الشقريسعبد ال. د
إمساعيل  . د

 دمييـــر

فاعـلـية التحكم بامتداد    
ــرات   ــقوق يف الكم الش

 .العميقة
 

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

لـذلك عدة وسائل للتحكم بامتداد تلك الشقوق سوف تبحث بواسطة           . الكمـرات   
ل تأخري نشأة هذه التشـققات     استخدام أنواع عديدة من مواد التدعيم واحلشو من أج        

 . واحلد من انتشارها
 

فاعلـية تلك الطريقة سوف تدرس نظرياً وذلك بإعداد منوذج حتليلي مبين على أساس              
نظـرية املـرونة وميكانيكا التشقق وكذلك عملياً بإجراء اختبار االنثناء لعدة كمرات             

 نتائج االختبارات سوف    .عميقة بسيطة االرتكاز مشتملة على وسائل التدعيم املختلفة         
 .تستخدم للتأكد من صحة النموذج املقترح 

١٥/٤١٩ 
 

  مصلح علي الشمراين٠د  سنوات٣ ٢٠,٠٠٠

 

تأثري صالبة املنشآت على 
االنتفاخ املتوقع للتربة 

 االنتفاخية

 يعين هذا البحث بدراسة العالقة بني صالبة املنشأة واالنتفاخ          :א
تشمل الدراسة كتابة برنامج حاسويب حلساب مقدار االنتفاخ،        .ة االنتفاخية املتوقع للترب 

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

بة االنتفاخية، كما أن الربنامج      سـوف تسـهم نتائج هذه الدراسة يف فهم سلوك التر          
الـذي سيتم تطويره خالل هذا البحث سيكون مفيد جدا للمهندسني املعنيني بتصميم             

 .املنشآت املؤسسة على تربة انتفاخية

٥/٤٢٠ 
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 سنوات٣ ٢٠,٠٠٠

شهور٦و 

 خالد عبد الرمحن الصقري. د
 وحيد عطية املصري. د

دراســــة معملــــية 
هليدروديناميكــية األنظمــة 

نية ثالثية الطور يف    الالنيوتو
.مفاعالت الفقاعات الدوارة

 يتناول هذا املشروع دراسة معملية هليدروديناميكية نظام ثالثي  :א
سوف يتم متثيل الطور    . الطور يف مفاعالت الفقاعات الدوارة ذات السطوح املفتوحة         

 .السليلوزالالنيوتونيةالسائل باستخدام حماليل كاريو كسيالت 
حياكي خليط من الطور .  الطـور الصـلب سـوف يتم متثيله باستخدام ألياف الورق          

السـائل والطـور الصـلب منظومة من الكائنات احلية اخليطية املشتهرة يف الصناعات              
اهلـدف من هذه الدراسة هو تطوير عالقات هندسية لألنظمة الالنيوتونية           . الـتخمريية 

 . مفاعالت الفقاعات العمودية الدوارة ثالثية الطور يف

٧/٤٢٠ 
 انتهى البحث

 

عـبد العزيـز سعود     . د سنتان ٢٩,٧٤١
 العرتي

تثبـيت التـربة االنتفاخية     
باســتخدام املخلفــات  

 .الصناعية

 تشكل التربة االنتفاخية إىل حد كبري تكوينات مناطق عديدة          :א
عرض ألنواع من ظروف التحميل والبيئة      يف اململكـة العربية السعودية واليت بدورها تت       

 . ذات مؤثر عايل على تصرفاا
والدراسة احلالية دف إىل تقدمي تقييم معملي لتحسني أحد أنواع تلك التربة باستخدام             
إحـدى مـواد املخلفـات الصناعية املتاحة مثل اجلري املميئ ، خبث األفران أو الرماد                

وتكنيكية لتحديد خصائص الدمك واالنتفاخ     وسـوف تتم االختبارات اجلي    .املتطايـر   
لعينات التربة املختارة من إحدى مناطق اململكة يف حالتها الطبيعية وحالتها بعد خلطها             

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

٢٧/٤٢٠ 
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 نةس ١٣,٢٠٠
شهور٦و 

صـالح جاد حممد    . د
 فودة

الـتحكم الذكـي يف نظم      
 . تعليق املركبات

 :א
 نظـم الـتحكم الذكية مل تطبق بعد بصورة متكاملة يف التحكم بنظم تعليق املركبات               
واملقتـرح يف هـذا املشروع هو تصميم نظام حتكم ذكى متكامل يستخدم الشبكات              

ة واملنطق الزغيب وقابل للتنفيذ باستخدام املعاجلات الصغرى وسيقارن   احلاسـوبية العصبي  
أداء التصـميمني احلاسـويب العصيب والزغيب مع أداء التصميمات املستخدمة حاليا مث             
سيصـمم مـتحكم ذكـى جيمـع بني آلة االستنباط الزغبية وقواعد استنباط مدركة               

لنتائج على برامج احلاسوب    باسـتخدام الشـبكات احلاسـوبية العصبية هذا وستمثل ا         
 .الشخصي

٢/٤٢١ 

 سنة  ٤٠,٠٠٠
 شهور٦و

 فهد صاحل  املبدل. د
 فرج عبد السالم . د

التحليل الديناميكي احلراري   
وحتليل العمليات املبين على    
املفاهـيم األساسـية لعملية     
بتروكيميائية مبساعدة برامج   

 .احلاسب اآليل

  :א
إذ يتم  . ريادة شركة سابك، أظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً واضحاً         ب

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

 . حتليل العمليات هلذه املنشآت ال نزاع فيها الدالئل على أمهية. للطاقة
احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب إجتاهاً دقيقاً             

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

٣١/٤٢١ 
 متويل سابك
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 سنة ١٥,٦٠٠
 شهور٦و

كتابة كتاب باللغة اإلجنليزية     صالح الدين بنداق. د
املعــادالت : " عــنوانه
 ".دليل عملي:والقياسات

 املهندسـني و طالب اهلندسة حيتاجون إىل مرجع علمي يف           :א
 .الت و قياسات بشكل سهل و مبسطشكل كتاب ميدهم مبا حيتجون إليه من معاد

سيحتوي هذا الكتاب على تفاصيل     .  اهلـدف مـن هذا الكتاب هو تلبية هذه احلاجة         
الناس ممكن أن يستخدموا هذا الكتاب      . عملية تستخدم بشكل مستمر يف احلياة العملية      

عندما ينسوا معادلة أو يكونوا حباجة إىل قياس معني و ليس عندهم مرجع علمي مفصل               
 . ليس عندهم وقت للبحث يف مثل هذا املرجع أو

٤٩/٤٢١ 
 ألغي البحث

 

ــد . د سنتان ٣٩,٠٠٠ ــبد اهللا  حمم ع
 القرين

ــعيد  . د.ا ــي س عل
 الغامدي

نظـام معلـومات جغرايف     
فضـائي ديناميكـي شامل     
لـتحديد املواقـع املرورية     

 .اخلطرة

ات متحرك  يهدف هذا البحث إىل تصميم وتنفيذ نظام معلوم   :א
سيتم ذلك  . وشـامل لـتحديد املواقـع املرورية اخلطرة يف أجزاء من مدينة  الرياض             

باسـتخدام نظـم حتديـد املواقع العاملية و باستخدام صور األقمار االصطناعية ونظم              
حيث سيتم إنشاء قاعدة معلومات حتتوي على أهم العوامل         . املعلـومات اجلغـرافية     

تصادية وكذا اهلندسية الالزمة للتحليل املكاين من أجل        االق/ األساسـية االجتماعـية     
ستفيد هذه القاعدة يف بناء رصيد      . استقصاء بعض األسباب الرئيسة للحوادث املرورية     

معلـومايت ميكن من إجراء التحليالت اإلحصائية مستقبالً من خالل رصد تاريخ تلك             
 .املواقع وحوادثها

 
 
 

١٠/٤٢٢ 
انتهى البحث
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تطويـر وتقييم مناذج رياضية      أمحد خبيت شرمي. د سنتان ٥٠,٠٠٠
 ألنظمة البناء اخلرسانية

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

 فانه يف الواقع يقوم بتحليل منوذج رياضي قد تتفق أو ختتلف            يف إجـراء حتليل إنشائي ملبىن ما،      
 .ومن هنا يصبح من الضروري اختيار النماذج املناسبة. درجة متثيله لواقع املبىن الفعلي

و . ففـي هذا البحث سيتم تطوير و فحص عدد من النماذج الرياضية على أسس علمية مناسبة      
ألساليب و التقنيات يف جمال النمذجة اإلنشائية       من خالل البحث سيتم التعرف على عدد من ا        

و يف اية املطاف و بناء على التقييم سيتم اختيار          . وسـيتم تقيـيم األداء اإلنشائي الناتج عنها       
أفضـل التقنيات اليت حتقق نتائج دقيقة بدرجة معقولة وحتافظ يف ذات الوقت على البساطة مما                

 .دسيةجيعلها قابلة للتطبيق يف املكاتب اهلن

١٤/٤٢٢ 

 سنة  ٤٥,٠٠٠
 شهور٦و

 عبد السالم الشقري . د
 إمساعيل عمر دميري. د

تدعـيم الكمرات اخلرسانية    
العمـيقة باستخدام صفائح    

 معدنية

 حبـث شـامل مقترح لدراسة ميكانيكية تدعيم الكمرات          :א
فائح معدنية مطلية بالزنك    سوف تستخدم ص  . اخلرسـانية العميقة ملقاومة قوى القص     

بالرغم من وجود   . لتدعـيم جوانب الكمرات ملقاومة االيار املتوقع نتيجة قوى القص         
بعـض الدراسات يف هذا اال، إال أن توفري حتليل شامل و مقنع لدور و فاعلية تدعيم                 
جـوانب الكمـرات ملقاومة قوى القص و ذلك بدراسة طرق خمتلفة لتوزيع و تثبيت               

جمموعة من التجارب سوف تعمل     . ئح املعدنية ال يزال مطلب قائم و ضروري       الصـفا 
علـى الكمـرات اخلرسـانية العميقة اليت ستدعم بصفائح معدنية متصلة على جانيب              

منوذج نظري مبين على أساس التحليل      . الكمرات وذلك باستخدام وسائل تثبيت خمتلفة     
 .دم كذلك ملقارنة النتائجباستخدام األجزاء املتناهية يف الصغر سوف يستخ

١٧/٤٢٢ 
متويل سابك
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عـبد العزيـز سعود     . د سنة ٤٥,٠٠٠
 العرتي

 حممد عوض حبر. د

االستفادة من نواتج الصناعة    
الثانوية أو خملفاهتا يف حتسني     
.خواص التربة ذات املشاكل

ة  تشـكل التربة ذات املشاكل مثل التربة االنتفاخية واإلياري :א
واللينة إىل حد كبري تكوينات مناطق عديدة يف اململكة العربية السعودية و اليت بدورها              

و الدراسة . تتعـرض ألنواع من ظروف التحميل و البيئة ذات مؤثر عايل على تصرفاا      
احلالية دف إىل تقدمي تقييم معملي لتحسني خواص هذه التربة باستخدام إحدى مواد             

و . ملتاحة لسابك مثل اجلري املميئ، خبث األفران أو الرماد املتطاير         املخلفات الصناعية ا  
سـوف تتم االختبارات اجليوتكنيكية لتحديد خصائص الدمك و التضاغط أو االنتفاخ            
لعينات التربة املختارة من إحدى مناطق اململكة يف حالتها الطبيعية وحالتها بعد خلطها             

 دراسة تأثري تلك اإلضافات على حدود       كما أن . باملـادة املخـتارة كمخلف صناعي     
 .أثربرج و مستوى القوام للتربة مقترح أيضاً يف الدراسة

١٨/٤٢٢ 
متويل سابك

ــ. د.أ سنة ٥٠,٠٠٠ ــعيد عل ي س
 الغامدي

سعد عبد الرمحن   . د.أ
 القاضي

حتديـد مسارات نقل املواد     
ــرحلة األوىل: اخلطــرة : امل

 .توثيق الوضع الراهن

تنقل املواد و البضائع اخلطرة من املصانع إىل املستفيدين عرب           :א
الطـرق ممـا جيعـل مستخدمي الطرق عرضة هلذه املواد يف حال وقوع حوادث مع                

يهدف هذا البحث إىل تقييم وضع نقل هذه املواد و          .  الشاحنات اليت حتمل هذه املواد    
و الوقت فإن هذا البحث يشكل      نظراً حملدودية امليزانية    .  مسـاراا يف الـوقت الراهن     

 .مرحلة أوىل حتتاج إىل متديد يف املستقبل
 

٢٠/٤٢٢ 
متويل سابك
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 سعيد حممد الزهراين. د.ا سنتان ٥٠,٠٠٠
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.ا
قمر حممـد عاصف    . د

 الدين

أثر اهلايدروديناميكا على أداء    
املهد املميع املستخدمة يف تقنية     

 .التغليف
 

 سيتم تصميم نظام عملي يعتمد على تكنولوجيا املهد املميع لتغليف           :א
). سابك(أنـواع خمـتلفة من األمسدة املصنعة بواسطة الشركة السعودية للصناعات األساسية             

اهلـدف الرئيس هلذا املشروع هو التحكم يف حترر األمسدة باستخدام أغشية بلومريية عرب دراسة             
إن التحكم يف حترر السماد يساعد يف رفع .  ألثر اهلايدروديناميكا على أداء املهد املميع   مستفيضة

ستتم دراسة  . كفـاءة األمسـدة و تقليل اآلثار السالبة املترتبة على الكميات الكبرية املستخدمة            
عملية أيضاً سيتم تطوير مناذج مبسطة ل     . أحوال التشغيل املختلفة للمهد املميع يف عملية التغليف       

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

٢٢/٤٢٢ 
 متويل سابك
انتهى البحث

 سنة  ٤٧,٠٠٠
  شهور٦و

 فهد صاحل املبدل. د
 يوسف صاحل الصغري. د

تقلـيل استهالك الطاقة وحتسني     
املنـتج يف قسـم الفصل مبعامل       

طرق تربيد  اإليثـيلني بإدخـال     
 .جديدة

.  بريادة شركة سابك، أظهرت صناعة البتروكيماويات يف اململكة تقدماً واضحاً          :א
وتعترب مادة اإليثيلني من أهم املواد اليت تركز عليها          .إذ يتم إنشاء معامل بتروكيماويات جديدة كل سنة       

املها احلالية كما أقرت إنشاء و تشغيل معمل جديد لتغطية          سـابك و قـررت الشركة عمل توسعة ملع        
الطلب املتزايد على هذه املادة لتصبح الشركة من الشركات اخلمس الكربى يف العامل يف إنتاج مادة البويل       

سالسل من عمليات الفصل، .  مثل هذه املعامل يوجد فيها. إيثيلني اليت تستخدم اإليثيلني كلقيم ملصانعها 
  ستتم حماولة حتسني هذه    . ا تنتج بعض املخلفات الصناعية و كذلك تعترب مستهلكاً كبرياً للطاقة          كمـا أ

 .العمليات بإدخال طرق تربيد جديدة إلجناز عملية الفصل و من مث تقييم هذه اإلضافات والتغيريات
 حنو فهم أفضل     احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية و رسم هذه اخلصائص يعترب اجتاهاً دقيقاً            

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

٢٥/٤٢٢ 
 متويل سابك
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 سنتان ٣٠,٠٠٠
 شهور٦و

تأثري تشوه السريان الداخل     بشارات سليم. د
علـى أداء مـروحة طاردة      

 .مركزية

 تستعمل أجهزة الضخ يف معظم الصناعات ملختلف األغراض         :א
وقد أدى هذا املدى الواسع من      .  بدءاً من الصناعات املنـزلية إىل الصناعات الفضائية      

االسـتخدامات هلذه اآلالت إىل حمدودية جمال عملها من حيث احليز املتاح مما أدى إىل               
دخل دواراا، و تعرف عدم االنتظامية هذه بالتشوه عند         سـريان غـري منتظم عند م      

و يعترب هذا البحث مبثابة حماولة      .  املـدخل و اليت قد تؤثر سلباً على أداء هذه اآلالت          
الستكشـاف اآللية السريانية اليت يؤثر ا التشوه عند املدخل على أداء املراوح الطاردة              

اع التشوه على األداء و ثبات اخلصائص يف        املركـزية و للمقارنـة بني تأثري خمتلف أنو        
 .املراوح الطاردة املركزية

٣٤/٤٢٢ 

٢٠,٠٠٠ 
 
 

عبد اهللا سلمان . د سنة
 السلمان

تقيـيم دقة الرصد األحادي     
باسـتخدام أجهـزة حتديد     
املواقــع العاملــي املالحــية 

 .اليدوية

توقعة ألجهزة   اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو تقومي الدقة امل         :א
ولكي .  حتديد املواقع العاملي املالحية اليدوية عن طريق استخدامها يف الرصد األحادي          

يـتم حتقيق هذا اهلدف، سيتم اختيار نقاط ضبط أرضية تستخدم كمرجع لدقة أجهزة              
سوف يتم اختبار جهازين على هذه النقاط و تسجيل األرصاد          . الرصـد املسـتخدمة   

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

 

٣٩/٤٢٢ 
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ــراهيم  . د سنوات٣ ٢٠,٠٠٠ ــد إب خال
 احلميزي

دراسة استقرارية و حركية    
والتركيب التكويين ألغشية   

 .سوائل رقيقة مدعومة

 تظهر أغشية السوائل الرقيقة املسنودة يف العديد من التطبيقات        :א
مثل أغشية التصوير الفوتوغرايف والطالءات و األغشية املستعملة يف علميات نقل احلرارة          
كالتبخري و التكثيف و كذلك عمليات استخالص الزيت و تكوين رغوات يف الطبقات             

 . املسامية
 دراسة قابلية االبتالل واستقرارية و حركية و التركيب         يتركـز الـبحث املقـدم على      

تعتمد .  الـتكويين ألغشـية موائـع رقـيقة مستندة على مادة صلبة حماطة مبائع آخر              
اسـتقرارية و حـركية مـثل هذه األنظمة على القوى و كميات احلركة املتواجدة يف                

 غري خطي مبين    سوف تتم دراسة هذه الظاهرة من خالل بناء منوذج رياضي         .  الـنظام 
و سيتم حتليل هـذا النظـام من خالل حل        .  علـى معـادالت حركة املوائع العامة      

 .النموذج الرياضي عـددياً عند ظـروف و حمددات خمتلفة

١/٤٢٣ 

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

دراسة هو حتديد خواص اخلرسانة عالية       إن اهلدف من هذه ال     :א
سيتم خالل هذه الدراسة حتديد اخلواص اخلاصة       .  األداء و املشتملة على غبار السيلكا     

باملـتانة و القـوة و بالـتحديد ما يتعلق بنفاذية األكسجني خالل اخلرسانة و مسامية                
نسبة املاء إىل   اخلرسـانة واليت مت جتهيزها باستخدام غبار السيلكا من نسب خمتلفة من             

و سـيكون يف الدراسة تركيز أساسي على أثر درجة احلرارة العالية            .  مـواد الـربط   
 .كاملسجلة يف السعودية على خواص اخلرسانة عالية األداء

 

١٢/٤٢٣ 
انتهى البحث 
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 سنة ٣٠,٠٠٠

 شهور٦و

عـبد الرمحن عبد    . د
 العزيز الربيعة 

اسـتخدام نظـام األغشية     
املهجــــن لفصــــل 

 الربوبني يف مصانع  /الربوبان
 . اإليثيلني

 تعد عملية فصل الربوبيلني من الربوبان من العمليات احلرجة و        :א
وهذه العملية القائمة على تقنية التقطري تستهلك قدراً كبرياً         .  املكلفـة لصناعة اإليثيلني   

ية ذات  غري أن عملية الفصل باألغش    .  مـن الطاقة إضافة إىل كلفة برج التقطري العالية        
االسـتهالك األقـل للطاقة مقارنة بطرق الفصل التقليدية قد تعترب بديالً واعداً لبعض              

يف هذا البحث سيتم دراسة تأثري وحدات       .  التطبـيقات الصـناعية كصناعة اإليثيلني     
 .أغشية الفصل  املدعومة على عملية فصل الربوبيلني من الربوبان داخل مصانع اإليثيلني

١٣/٤٢٣ 

١٠و سنة ١٦,٠٠٠
 شهور

ــبد اهللا  . د ــندر ع ب
 املشاري

ــرونية  ــر إلكت ــناء دوائ ب
ــية  ــيات الرياض للخوارزم
بواسـطة دوائـر متكاملة     

 .مربجمة

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

كز املشروع على مراجعة خصائص تلك اللغة و التعرف على إمكاناا             و سـوف ير   
كذلك يسعى املشروع ملقارنة احلزم الربجمية املستخدمة لبناء        .  الـيت تسهل هذه املهمة    

الـربامج ذه اللغة و اليت تتوفر حالياً بشكل جتاري من منتجني خمتلفني و مدى جودا                
 .يف أداء املهمة

جمة الدوائر اإللكترونية املتكاملة يف املعمل لتقوم بتمثيل وظيفة تلك    بعد ذلك سنقوم برب   
و سنسـتخدم يف ذلـك أنواعاً خمتلفة من األلواح احملتوية على دوائر             .  اخلوارزمـيات 

 .متكاملة مربجمة وسنقارن أداءها

١٨/٤٢٣ 
انتهى البحث
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 عبد العزيز النغيمش. د سنة  ٤٦,٠٠٠
 عبد الرمحن احلزميي. د

تقـومي كفاءة اختبار ضغط     
ــربات  ــانة يف املخت اخلرس

 .التجارية يف الرياض
يعد اختبار مقاومة الضغط للخرسانة مهماً جداً لكونه املعيار األساسي          :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 ارسالتجهيزات اخلاصة باختبار قوة اخل    

كمـا سيتم تقومي أداء جهاز الضغط يف كل واحد من هذه املختربات التجارية من                .الـرياض 
حيث سيكون هناك   . خـالل بـرنامج مقارنة نتائج اختبار مقاومة الضغط بني هذه املختربات           

ة اختبار ذات أداء عايل لتكون هي املرجعية يف املقارنة          ماكين مقارنة بني مكائن هذه املختربات و     
باإلضافة إىل ذلك سيتم التحقق من      .  هـذه املاكيـنة متوفرة يف خمتربات جامعة امللك سعود          و

 .صحة معايرة مكائن االختبار يف هذه املختربات

٢٢/٤٢٣ 
 متويل سابك

ــم  . د سنتان ٤٨,٠٠٠ ــامة جاس أس
 الدريهم

قياس االهتزازات اليت تنشأ    
ع التربيد  مـن سـريان مائ    

واملتولدة يف أنابيب املبادالت    
 .احلرارية

يهدف هذا البحث إىل القيام بتطوير أسلوب قياس االهتزازات          :א
حيث تعتمد  .  الـيت تنشأ من سريان موائع التربيد واحلاصلة يف أنابيب مبادالت حرارية           

 انفعالملية القياس على أجهزة إحساس مصنعة من مواد ذات          التقنـية املستخدمة يف ع    
يسعى  و.  الغري قابلة للتأثر بتغري درجة احلرارة يف حميط القياس         إجهـادي كهربائي و   

البحث إىل إجياد منوذج رياضي يقلد اإلشارة الكهربائية املتولدة يف أجهزة إحساس مثبتة             
ياضي العالقة بني إشارة جهاز      املـتذبذب، حيث يصور النموذج الر      األنـبوب علـى   

ويتكون العمل يف هذا املشروع من      .  األنبوبمقدار الذبذبات احلاصلة يف      اإلحساس و 
 .جزء عملي لغرض التأكد من صحة ودقة النموذج الرياضي

 

٢٦/٤٢٣ 

 متويل سابك

 انتهى البحث
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٦سنة و ٤٥,٠٠٠
 شهور

ــخيص  بسام أمحد البسام. د ــيل و تشـ حتلـ
ــائن   ــزازات للمك االهت

املضــخات، : الــدوارة
ت و الكومربسرات   التوربينا

.املستخدمة يف مصانع سابك

 لالهتزازاتيهدف هذا املشروع إىل دراسة األسباب املختلفة  :א
ستقوم هذه  . الكومربسرات التوربينات و  اليت تتعرض هلا املكائن الدوارة كاملضخات و      

املسببة  عناصر األساسية و  رياضـي يشـتمل على مجيع ال      منـوذج   بتطويـر   الدراسـة   
اجلزء الثاين للمشروع يقوم بإجراء قياسات معملية لنموذج صغري من أجل           . لالهتزازات

هذه اجلزء يتم مبساعدة برنامج يقوم بتحليل املتغريات        . االهتزازاتالتعرف على أسباب    
دس هذه اخلطوة تساعد مهن   . مـن مث حتليل احملتوى الترددي هلا       املقاسـة يف املعمـل و     

 . يف املصنع باختاذ القرار املناسب لصيانة تلك املكائناالهتزازات

٢٧/٤٢٣ 
 متويل سابك

ــارس . د.أ سنتان  ٤٥,٠٠٠ ــارق ف ط
 الفارس

إثـراء خامـات الفوسفات     
 .السعودي

إن خامات الفوسفات املكتشفة حديثاً يف مشال اململكة حتتاج     :א
تستخدم  و.  خصوصاً الكربونات  ليص من الشوائب و   خت و) تركيز(إىل عمليات إثراء    

سوف يتم استخدام تقنية أعمدة التعومي       و. طـرق التعومي لفصل الكربونات من اخلام      
ختليصها من الشوائب حيث أن هذه التقنية        لتركيـز خامـات الفوسفات السعودي و      

هلا   اآلن و  حىت   ومل تستخدم جتارياً   األحباثاحلديثة ال زالت يف مرحلة البحث يف مراكز         
 .ل واعد لتميزها عن التقنيات املستخدمة حالياً يف إثراء اخلاماتبمستق

 
 
 

٣٠/٤٢٣ 
 متويل سابك
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 سنة ٤٥,٠٠٠

 شهور٨و

 حممد إقبال خان. د
عـبد الرمحن حممد    . د

 احلزميي

أداء اخلرسانة باإلستفادة من    
املواد البوزولنية املتوفرة يف    

 .اململكة العربية السعودية

) احلرات(تنتشر يف اململكة العربية السعودية حقول البازلت         :א
اليت من املمكن    حول منطقة الدرع العريب حيث حتتوي على مواد البوزوالن الطبيعي، و          

اهلدف من هذا البحث هو     . أن تسـتخدم جـزئياً بدالً من مادة اإلمسنت يف اخلرسانة          
سيتم دراسة  .  من هذه املواد البوزولنية الطبيعية     باالستفادةرسانة  الـتحقق مـن أداء اخل     

اخلواص املتعلقة بدميومة اخلرسانة من خالل استخدام نسب خمتلفة          اخلـواص اهلندسية و   
كذلك نسب خمتلفة من كمية      لكمية البوزوالن بدالً من اإلمسنت يف اخللطة اخلرسانية و        

 .اإلمسنت املاء إىل خليط البوزوالن و
 
 

٣٣/٤٢٣ 
 متويل سابك

 نتهى البحثا

٨سنةو ٤٨,٠٠٠
 شهور

ــل   عبد الرمحن  الربيعة. د ــية لفص ــية األغش تقن
.اهليدروجني يف مصانع اإليثيلني

  :א
. تعتـرب مادة االيثيلني من أهم املواد البتروكيميائية وأكثرها إنتاجاً يف اململكة العربية السعودية             

انية استخدام تقنية األغشية لفصل اهليدروجني املنتج داخل        كهـذه الدراسة سوف تبحث يف إم      
كما دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى القدرة على فصل عنصر اهليدروجني            . مصانع االيثيلني 

جبدوى عالية قبل إدخال تلك الغازات إىل اجلزء        ) احملتوية على االيثيلني   و(مـن بقـية الغازات      
تقييم عدداً من أغشية      سوف يتم يف هذه الدراسة حبث و       .الـبارد للفصـل يف مصنع االيثيلني      

 .الفصل اجلديدة وإمكانية استخدامها لفصل اهليدروجني من بقية الغازات داخل مصانع االيثيلني
 
 

٣٤/٤٢٣ 
 متويل سابك
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عدم الثباتية الغري خطية بالنسبة      خالد إبراهيم احلميزي. د سنتان ٤٥,٠٠٠
للسيالن الساقط للطبقة الرقيقة    

املــادة و يف وجــود انــتقال 
 .احلرارة

لعدم استقرارية األغشية السائلة امللتصقة على األسطح الصلبة         :א
تـأثريات عديدة يف كثري من العمليات الكيميائية مثل أعمدة الفصل الرطبة، املفاعالت             

ة الفصل الرطبة   أعمد.  التربيد عمليات االمتصاص و   الكيميائـية ذات املهـد املسالة و      
 كذلك يف مفاعالت احملتوية على أطوار سائلة و        تستخدم أحياناً يف امتصاص الغازات و     

 تعتـرب استقرارية األغشية املوجودة يف مثل هذه العمليات مهمة جداً من أجل              ،غازيـة 
تعتمد ديناميكية األغشية   .   كفاءة عالية حول الغشاء    يمـادي ذ   انـتقال حـراري و    

معدل التدفق، التوتر السطحي، اجلاذبية احلرارية الشعرية       : عوامل التالية كة على ال  يالسم
 الرقيقة تعترب القوى اجلزيئية     األغشيةلكن يف حالة    .  واحلـركة املارغونية للمواد الذائبة    

 العوامل املؤثرة على استقرارية     أهمالداخلـية املعروفة بتداخالت ليفيتز فاندر والز هي         
ئلة امللتصقة على سطح صلب تكون غشاءاً ميكن وصفه من خالل           املادة السا  .األغشية

 اللزوجة و  الكثافة و  بعدين اثنني لسوائل نيوتونية مع فرضية ثبوت       معادالت احلركة يف  
كما . التوصيل احلراري، حيث يتحرك السائل بفعل اجلاذبية األرضية على السطح املائل          

اء مع  شز الواقع فوق سطح الغ    الغا ميكـن فرض ثبوت درجة حرارة السطح الصلب و        
. دة مواد ميكن أن تذوب يف الغشاء السائل       عاألخـذ باعتـبار أن الغـاز حيتوي على          

الطاقة مع التعريف املناسب بالظروف احمليطة ميكن        احلركة و  معـادالت االستمرارية و   
 تركيز املواد  حلـها مـع اعتبار إمكانية تغري قيمة التوتر السطحي مع درجة احلرارة و             

ميكننا تطبيق وصف تقرييب معتمد على املوجات الطويلة لوصف حركية طبقة           .  الذائبة
ينتج عن ذلك معادالت تفاضلية جزئية من الدرجة        .املسافة الغشـاء كدالة يف الوقت و     

 .الرابعة حتل عددياً لتحديد استقرارية الغشاء

٣٥/٤٢٣ 
 متويل سابك
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سنة  ٤٠,٠٠٠
 وشهران

ــد  . د.أ ــعيد حمم س
 الزهراين

 األساسية  إستخالص الزيوت 
من النباتات احمللية باستخدام    
 .املوائع فوق الدرجة احلرجة

 كمية النباتات احمللية الكثرية     استغالليركز هذا املشروع على      :א
 زيوت النباتات   استخالصسيتم  .   إلنتاج زيوت النباتات األساسية    املنـتجة حملـياً    و

 الكربون من خالل بناء     أكسيد املوائع فوق الدرجة احلرجة مثل ثاين        باستخداماألساسية  
 ونسبة ثاين   االستخالصستتم دراسة تأثري وقت     .  االستخالصأمنـوذج معملي لعملية     

سيتم تطوير طريقة    و.  االستخالص الكـربون إىل كمية النبات على عملية         أكسـيد 
 .ة من العديد من النباتات احمللية الزيوت األساسيالستخالص ذات كفاءة عالية اقتصادية

٣٩/٤٢٣ 

 متويل سابك

ــراهيم . د سنة ٢٠,٠٠٠ ــاحل إب ص
 الدغيثر

احلايل  مالئمـة الـنموذج  
لألمحـال احلية للجسور يف     

 .اململكة العربية السعودية

الغرض من هذا البحث هو دراسة مدى مالئمة منوذج األمحال       :א
ميكن حتقيق   و.  ور يف اململكة العربية السعودية    احلـية املستخدم حالياً يف تصميم اجلس      

سيتم .  مقارنتها بأمحال التصميم   هذا الغرض بدراسة تأثري األمحال احلقيقية للجسور و       
وزن حمطات  حماور الشاحنات اليت مت مجعها من خالل         حتليل املعلومات املتعلقة بأوزان و    

ات لدراسة القوى الناشئة يف     الشـاحنات املنتشـرة يف اململكة وستستخدم هذه املعلوم        
سيتم مقارنة هذه القوى الناشئة من األمحال احلقيقية        .  اجلسـور نتـيجة هذه األمحال     

من خالل هذه   .  بالقـوى الناشئة من أمحال التصميم اليت تستخدمها وزارة املواصالت         
املقارنـة سيتضـح مـا إذا كان النموذج احلايل لألمحال احلية مناسب أو غري مناسب                

 .صميم اجلسور يف اململكة العربية السعوديةلت

١/٤٢٤ 
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ــية   وحيد عطية املصري. د سنتان  ٤٥,٠٠٠ ــة هيدروديناميك دراس
مفاعالت الفقاعات باستخدام   
: احلــزم الرياضــية اجلاهــزة

 .حسابات ديناميكية املوائع

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

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

ائي الطور يف املفاعالت    سلوك املخلوط ثن   فهـم مـباديء التكـبري لديناميكية الفقاعات و         و
حتليل عمليات التكبري ملفاعالت     لـذلك فإن اهلدف من هذا البحث هو دراسة و         . الصـناعية 

احملاكاة احلاسوبية باستخدام احلزم      إىل طريقة جمتمعة من التجارب املخربية و       استناداًالفقاعـات   
 .الرياضية اجلاهزة املعروفة حبسابات ديناميكية املائع

٧/٤٢٤ 
 انتهى البحث

 

 فهد صاحل املبدل. د تانسن ٣٠,٠٠٠
 وحيد عطية املصري. د
 يوسف صاحل الصغري. د

إسـترداد الكـربيت بواسطة     
 .عملية كالوس احملسنة

إن عملـية كـالوس احملسنة هي يف األساس امتداد لعملية كالوس             :א
إن العملية  . ات احلامضة نزعه من خام البترول احلامض أو الغاز        الكربيت و  الستردادالتقلـيدية   

بواسطة مفاعل  % ٩٠اجلديـدة ستعمل على حتسني نسبة حتول كربيتيد اهليدروجني من حوايل            
يف عملية كالوس احملسنة الذي يعين زيادة  احلد األعلى          % ٩٩كـالوس التقليدي إىل اكثر من       

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

سيتم رفع حتول كربيتيد اهليدروجني عن طريق تشغيل        .  علـى الـتوايل مع املفاعالت السابقة      
 ٢٨٠حوايل (مفاعـل املهد اإلدمصاصي البارد عند درجة حرارة أقل من نقطة الندى للكربيت     

ظروف  النتائج املعملية ستساعد يف دراسة حركية التفاعل و       . لوط املتفاعل خيف امل )  درجة مئوية 
 . احلفازات املناسبة لنسب التحول العاليةأنواعمنها  التشغيل و

١٢/٤٢٤ 
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 عبد احلكيم  املاجد. د سنتان ٤٩,٥٠٠
علـــي حممـــد . د

 السمحان 
 حممد حممد املدين. د.أ

ــتحكم يف دوران  ــن ال ع
 بوليةعارضة كا

 هدف البحث هو إلثبات فاعلية عدد من طرق التحكم خلفض           :א
االهتـزازات الصـادرة من قضيب دوران مثبت عدد من طرق التحكم سوف تدرس              

التحكم من االهتزازات الصادرة من اجلهاز ا       .  ملعـرفة أيهمـا يؤدي الغرض املطلوب      
ز مشغل عزمي باإلضافة إىل عدد من       لـدوراين سـوف تعـتمد علـى استخدام جها         

قضيب مرن جداً مثبت يف جهاز دوراين سوف يستخدم يف          .  املشغالت البيزوكهربائية 
 .عدد من التجارب باإلضافة إىل حماكاة من جهاز احلاسب سوف يبحث.  التجارب

١٧/٤٢٤ 

 أمحد أمحد جاويش. د سنتان ٥٠,٠٠٠
عماد سليمان . د

  احلميضي
 طه مصطفى  معوض. د

ـ  يات النفاذية النسبية   منحن
 عند ظروف املكمن

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

ثلة لظروف املكمن   تفسـري مدى تأثر منحنيات النفاذية النسبية املقاسة عند ظروف مما          
بكل من درجة قابلية التبلل وتغريها على الصخر احلامل للزيت          ) مـن احلرارة والضغط   (

اخلـام ، وكـذلك مدى تأثر منحنيات النفاذية النسبية بتغري التركيب الكيميائي للماء              
املصـاحب للزيت اخلام باإلضافة إىل مدى تأثري نسبة الطفلة يف العينات الصخرية اليت              

وسوف يشتمل املشروع حماكاة تأثري الضغط      .ثل املكمن على تلك املنحنيات    سـوف مت  
الـناتج عن وزن عمود الطبقات اليت تعلو املكمن وضغط السوائل املوجودة يف فراغات              

وسوف يتم دارسة مدى تأثر منحنيات      .  على قياسات النفاذية النسبية   ) املكمن(الصخر  
 . يف الصخر احلامل للزيت عند ظروف املكمنالنفاذية النسبية بوجود نسب من الطفلة

١٨/٤٢٤ 
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٣سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

 حممد أبو العال. د.أ
ــبد اهللا  . د ــندر ع ب

 املشاري

تصــميم وتنفــيذ أجهــزة 
التوقيت التجارية عالية الدقة    

 .ومنخفضة التكلفة

ة الصناعية كما    تعد أجهزة التوقيت من الوحدات الرئيسية يف األنظم        :א
أنظمة اإلضاءة باملنازل   : أن هلـا اسـتخدامات عديـدة يف حياة اإلنسان اليومية و نذكر منها             

ولقد استفادت أجهزة   .. اخل  .  والشوارع، أنظمة اإلنذار ضد السرقات واحلريق ، أنظمة الري        
ة مزايا عديدة   التوقيت احلديثة من تكنولوجيا اإللكترونيات الرقمية لتحسني دقة التوقيت وإضاف         

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

 .من اخلارج

٢١/٤٢٤ 
 انتهى البحث

عـبد اهللا الصادق    . د.أ سنتان ٣٤,٠٠٠
 ليع

ضـبط األرصاد باملربعات    
 لصغريا

 مـن املعـروف أن كل القياسات حتتوي على أخطاء من نوع معني     :א
بعضها مصدره أخطاء قياسية كبرية مثل القراءة غري الصحيحة للعداد أو االدخال اخلاطيء لعدد              

ه منتظماً مثل   البعض اآلخر يكون مصدر   .  يف حل املعادالت أو التسجيل اخلاطيء لقراءة معينة       
كذلك .. األخطاء املوجودة أصالً يف اجلهاز أو تلك الناجتة عن جو الغرفة أو العوامل الطبيعية أخل

ميكن هلذه األخطاء أن تنتج عن مصادر عشوائية مثل تأثري الذبذبات ورجع أجزاء أو مكونات               
اء وطبيعتها  اجلهـاز وللحصـول على احلل الصحيح ملسألة هندسية ال بد من فهم هذه األخط              

. وأنواعها وطرق معاجلتها ومن مث تقليل تأثريها على احملصلة النهائية موعة القياسات اهلندسية            
الكتاب .  نظـرية ضبط األخطاء هي أحدى الطرق النظرية القوية والفاعلة لتحقيق هذا اهلدف            

لغة عربية علمية   املقتـرح يقـدم هذا العلم اهلندسي اهلام لطالب اهلندسة واملهندسني العرب ب            
مبسـطة وبطريقة عملية علمية سهلة مع الشرح الوايف والكثري من األشكال والصور والتمارين              

وعليه من املؤمل أن    .  وحسب علم املؤلف ال يوجد كتاب باللغة العربية يف هذا العلم          .  احمللولة
واملهندسني ) واهلندسة املدنية خصوصاً  (يكـون هـذا الكـتاب مرجعاً مفيداً لطالب اهلندسة           

املمارسـني والباحـثني الذين جيرون جتارب عملية حتتوي على قياسات مباشرة أو غري مباشرة               
 .تتطلب نتائجها كميات على درجة عالية من الدقة

٢٣/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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أعلـى نسبة حلديد التسليح      حممد شاذيل احلداد. د سنة ٤٤,٠٠٠
السـعودي املسموح هبا يف     
تقيـيم عـوارض اخلرسانة     

 .املسلحة

 اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم أعلى نسبة مسموح ا من            :א
سيتم اختبار ثالث   .  حديـد التسـليح السعودي يف تصميم عوارض اخلرسانة املسلحة         

 ٠،٧٥،١،٥،٠،٣جممـوعات من اثنا عشر عارض حبجم كامل ونسب حديد تسليح            
ة تتكون من زوجني من العوارض تكون فيها نسبة         كل جمموع .  لنسب التسليح املتوازنة  

 .١,٣ و ١) ٧ u /٧ u( القص اإلمسي إىل القص العضوي 

٢٤/٤٢٤ 
 انتهى البحث

مالك إبراهيم . د سنة ٣٧,٠٠٠
 األمحد

 عبد احلميد أجبار. د.ا

ــون  ــيات تك ــيق تقن تطب
العملـيات لتصميم حمطات    

 معاجلة خملفات املياه

درة على تطوير طرق جمدية اقتصادياً ملعاجلة خملفات املياه          إن الق  :א
. يعتـرب خطوة يف االجتاه الصحيح من أجل حتقيق هدف ترشيد استهالك املياه باململكة             

إن اختـيار أنـواع املعاجلة والتكنولوجيا املناسبة يعترب حتدياً كبرياً نظراً لكثرة البدائل              
هذا املشروع إىل تطبيق تقنيات تكوين العمليات       يهدف  .  والعمليات املشتركة املتوفرة  

اليت أثبتت جناحاً يف العمليات الكيميائية يف حل مسائل معاجلة خملفات املياه وذلك عن              
إنه عن طريق معرفة    .  طـريق تطويـر منهجي الختيار البدائل املثلى ملعاجلة هذه املياه          

ة املرغوبة فإنه سيتم استخدام     خصـائص املـياه املراد معاجلتها وحتديد مستويات املعاجل        
تقنـيات تكـوين العملـيات الستخالص كل البدائل ادية وبعد ذلك اختيار احلل              

 .والوحدات املشتركة اليت حتقق تكلفة اقتصادية مثلى
 

٢٥/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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٦سنة و ٢٩,٥٠٠
 شهور

ــراهيم . د ــبد اهللا إب ع
 املنصور

العالقـة بني الفحص البصري     
وقياسـات الوعورة يف تقييم     

 صفحالة الر

 يستخدم نظام إدارة الرصف يف مدينة الرياض املسح البصري وقياس           :א
يتضمن املسح  .  الوعـورة والكفـاءة اإلنشائية وكذلك مقاومة االنزالق لتقييم حالة الرصف          

جلهد البصري حتديد نوع وشدة وكمية العيوب على الرصف ويتطلب ذلك الكثري من الوقت وا             
يف املقابل فإن قياسات الوعورة ميكن إجيادها لكل مقاطع الشبكة          .  باإلضافة إىل ارتفاع تكلفتها   

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

 ).UDI(الفحص البصري املتمثل يف قيم معامل العيوب احلاضري 

٢٨/٤٢٤ 
 انتهى البحث

ــد  . د.أ سنتان ٥٠,٠٠٠ ــبد اهللا حمم ع
 الشعالن

 حممد  القاضي. د.أ

حتلـيل مسـتقبل ربط مناطق      
اململكـة بشـبكات كهربائية     

 .وطنية موحدة

بفضل اهللا مث بفضل الدعم املتواصل       – لقـد خطى قطاع الكهرباء يف اململكة         :א
 خطوات واسعة حنو التطور والرقي بدأت أوالً بصهر         –والسـخي من حكومة خادم احلرمني الشريفني        

وتوحـيد الشركات املعزولة واملستقلة يف املناطق إىل ما كان يعرف قريباً بالشركات السعودية املوحدة               
 الشركات إىل ما يعرف اآلن بالشركة السعودية        للكهـرباء يف كـل مـنطقة ، مث تال ذلك توحيد تلك            

للكهرباء حيث يفترض أن تقدم هذه الشركة خدمات أكثر اعتمادية وأقل تكلفة ، ولقد مت ربط املنطقتني    
الشرقية والوسطى خبط نقٍل عمالق ذي جهد فائق كما أن هناك مشروع ربط بني القصيم وحائل وبني                 

ربط كافة مناطق اململكة يف املستقبل بشبكة وطنية موحدة على غرار الدول القصيم واملدينة املنورة متهيداً ل
املـتقدمة والصناعية تنقل الطاقة الكهربائية بني منطقة وأخرى وبني نظام كهربائي وأخر حيث جيود أداء                

وبعد هذا االستعراض املوجز ألهم مزايا وفوائد الربط        .  تلـك األنظمة وتتحسن خدماا وتقل تكالفيها      
الكهربائي من الناحيتني األقتصادية والفنية فإن الباحثون يأملون القيام بدراسة الربط الكهربائي بني مناطق            
اململكـة نظـراً ملا ستوفره مثل تلك الدراسة من تكاليف رأمسالية وتشغيلية لألنظمة الكهربائية من جهة                 

نية األساسية لألنظمة الكهربائية يف     وحتسن مستويات أدائها من جهة أخرى ، وخباصة بعد أن اكتملت الب           
 .مملكتنا الغالية وأصبحت اخلطوة التالية هي التفكري جدياً يف ربطها عرب شبكات وطنية موحدة

٣١/٤٢٤ 
 انتهى البحث
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 سنتان  ٣٠,٠٠٠

 

حممـد عبد الرمحن آل     . د
 الشيخ

تألـيف كتاب باللغة العربية     
"املفاعالت النووية: "بعنوان 

 تعاين املكتبة العربية من قلة الكتب يف جمال اهلندسة بشكل عام       :א
وهلذا فإن تأليف كتاب باللغة     .  أمـا الكـتب يف جمال اهلندسة النووية فهي نادرة جداً          

العـربية خيـتص باملفاعالت النووية سيثري هذه املكتبة ويكون إمتداداً طبيعياً لكتابنا             
سيتناول .  لذي هو حتت الطباعة حالياً لدى اجلامعة      ا" هندسة اإلشعاع النووي  "السابق  

هذا الكتاب مواضيع خمتلفة ومفيدة للطالب والباحث يف جمال هندسة املفاعالت النووية            
. منها إنتاجة الطاقة النووية ، وفيزياء النيوترونات واألنواع املختلفة للمفاعالت النووية          

والتحكم فيها ، وانتاج الوقود النووي      كما سيتطرق هذا الكتاب إىل تصميم املفاعالت        
 .وسالمة هذه احملطات النووية

٣٣/٤٢٤ 
 انتهى البحث

عــبد اهللا إبــراهيم . د سنة ٥٠,٠٠٠
 املهيدب

سلوك جمموعة اخلوازيق يف     
التــربة املتماســكة حتــت 

 معدالت حتميل خمتلفة

ة  إن اهلـدف الرئيس هلذا املشورع هو دراسة سلوك جمموع          :א
وسيتم دراسة تأثري معدل    .  اخلوازيـق يف التربة املتماسكة حتت معدالت حتميل خمتلفة        

ولقد مت تصميم برنامج    .  التحمـيل علـى قوة حتمل جمموعة اخلوازيق يف التربة الطينية          
وسيتم حتميل مناذج خمتلفة يف     .  إلجـراء التجارب املعملية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف       

ا من جمموعة اخلوازيق حتت قوى الضغط والرفع الرأسية لدراسة          عـددها واملسافة بينه   
كما سيتم  .  تـأثري عدد اخلوازيق وكذلك املسافة بينهما على قوة حتمل هذه اخلوازيق           

 .احلصول على العالقة بني قوة حتمل اخلوازيق ومعدل التحميل هلا
 
 
 

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

عصـمت حممد   . د.أ
 احلسن

لعربية تألـيف كتاب اللغة ا    
مباديء املساحة  :"بعـنوان   

 "املهنية و القانونية

 البحث املقترح هو عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية عن           :א
وتنبع أمهية  .  املساحة املهنية والقانونية اليت تم مبساحة امللكيات وتسجيالت األراضي        

ضي من حيث أن املعلومات عن األرض هلا أمهية كبرية          مسح امللكيات وتسجيالت األرا   
يف عملـيات التخطـيط وإدارة الثروة األرضية ، كما وأن تسجيل العقار من أراضي               
ومباين حيقق الثقة للمتعاملني يف العقار ويعطي امللكية العقارية وضعاً مستقراً يساعد يف             

ونية واملهنية الذي يدرس لطالب     ويغطي الكتاب مقرر املساحة القان    .  دفع اقتصاد الدولة  
 .هندسة املساحة بكلية اهلندسة

٩/٤٢٥ 
 انتهى البحث

 ٦سنة و ٤٠٥٠٠
 شهور

 حسني أمحد حلمي. د
حممـد عبد الفتاح    . د

 شرف
 

تقيـيم أداء إدارة النفايات     
 الصناعية بسابك

يـوجد اهتمام عاملي متزايد حنو تبين خطط إدارة للنفايات           :א
ـ  ومن مث يتحتم على متخذي القرار أن       .  ناعية بأسـلوب اقتصـادي صديق للبيئة      الص

يتفحصـوا وحيللوا البدائل املختلفة والتقنية املتاحة والتكلفة االقتصادية والبيئية املصاحبة           
 .لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار السديد

عية بإحدى شركات   يف هـذه الدراسة سوف حناول أن نقيم أداء إدارة النفايات الصنا           
 .سابك دف اقتراح بعض التحسينات كلما أمكن ذلك

 
 
 
 

١١/٤٢٥ 
 متويل سابك
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٤٠٥٠٠ 
 

ــبارك . د.أ سنة  ــعد م س
 الغوينم

ــدين . د.أ ــام ال حس
 طلعت 

ــد   ــاض اجله ــأثري اخنف ت
الكهربائـي على  العمليات     

 الصناعية

ظي يف اجلهد   يهـدف الـبحث إىل دراسـة ظاهرة االخنفاض اللح          :א
الكهربائـي وتأثريهـا على العمليات الصناعية وإجياد احللول للمشاكل اليت تعاين منها اآلالت              

يركز البحث على األسباب األساسية الخنفاض اجلهد وهي        .   الصـناعية بسبب تلك الظاهرة    
إىل يتطرق البحث أيضاً    .  األعطـال الكهـربائية يف الشـبكة وبداية تشغيل احملركات الكبرية          

حساسـية العملـيات الصناعية املختلفة لالخنفاض يف اجلهد واحملركات املتغرية  السرعة واليت              
تسـتخدم بكثـرة يف الصناعة دف ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية واملتحكمات املنطقية             

كمـا تشـمل الدراسة استعراض جلميع الطرق املتوفرة للتخلص من تلك الظاهرة             .  املـربجمة 
ويشمل جزء من الدراسة تسجيل عينات      .  ل من تأثريها على العمليات الصناعية املختلفة      والتقلي

 .من اجلهد الكهربائي باملنطقة الصناعية بالرياض وحتليلها

١٢/٤٢٥ 
 متويل سابك

 

٤٥,٠٠٠ 
 

 حممد القاضي. د.أ سنتان
 عادل عبد النور. د
 نبيل حممد احليدر. م

حتسني اجلودة واألداء ملصادر 
ركة التغذية الكهربائية يف ش

دراسة تطبيقية على -سابك
 أحد مواقع سابك

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

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

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

واملعدات الكهربائية املختلفة ، ومن مث الوصول إىل جمموعة من التوصيات خبصوص    
إستراتيجيات التنسيق والتحكم لتاليف أو تقليل التأثريات الضارة على نظم تغذية املصانع يف 

 .جم عن اضطرابات ومشاكل يف الشبكة اخلارجية لشركة الكهرباءشركة سابك واليت قد تن

١٣/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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٤سنة و ٤٠٥٠٠
 شهور

عبد العزيز عبد . د.أ
 اهللا السليمان

 حممد إقبال قريشي. د

ــتؤات  ــأثري الن ــة ت دراس
ــيقة ذات  املوصــالت الدق
الطاقـة علـى إهنيار فولتية      

 .العوازل السائلة

يعرض هذا البحث العملي دراسة تأثري قطبية جهد التشغيل          :א
حيث يتم التعرف   .  النتشـار حزم التيار يف حموالت اجلهد العايل ذات العزل السائلي          

على تأثري نتوءات الدقيقة الناشئة على األقطاب النشطة يف احملوالت وذلك عند حدوث             
 حماكاة هلذه العيوب بعدم انتظام أسطح       وسيتم عمل .  ظاهـرة االيار للعوازل السائلة    

وميكن متثيل نتوءات السطح بأقطاب متوزاية املستوى مع بعض النقاط احلادة           .  األقطاب
وسيتم إن شاء اهللا تصميم نظام مسح ضوئي        .  واملعايـرة واملتداخلة من سطح إىل آخر      

 .لتصوير حزم االيار الكهربائي

١٥/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

٤٠,٥٠٠ 
 

 عيسى حممد شقري. د سنة 
عماد سليمان . د

 احلميضي
 حممد موسى عمرو. د
عبد الرمحن علي . د

مدينة امللك (القريشي 
عبد العزيز للعلوم 

 )والتقنية

إزاحـة الـزيت بالغاز يف      
حــاالت امتــزاجه وغــري 
ــاز خــالل  ــزاجه بالغ امت

 األوساط املسامية

ىل تقييم أداء عمليات الغمر املتتابع للغاز     دف هذه الدراسة إ   :א
نتيجة تغيري إذابة الغازات  ) قدم٢(و طويلة ) قدم١(واملاء يف عينات صخرية قصرية 

وعليه سيتم مقارنة عمليات الغمر  .  بالزيت وتغيري نوع وتركيب احمللول امللحي للماء
 هذه الدراسة إىل تطوير  ستؤدي.  املتتابع بعملية الغمر املتواصل للغاز ملقارنة أدائها  

 .علمية جديدة تدمج عملية الغمر املتتابع بعملية الغمر املتواصل للغاز  

١٦/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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٤٠,٥٠٠ 
 

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

 العليم

 تآكل األنابيب يف التربة

لبترولية من أهم املنشآت يف صناعة  تعترب األنابيب الناقلة للمنتجات ا :א
كم من األنابيب املختلفة     ١٠,٠٠٠النفط والبتروكيماويات فيوجد يف اململكة ما يقارب من   

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

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

١٧/٤٢٥ 
 متويل سابك

٤٠,٥٠٠ 
 
 

إبراهيم عبد اهللا احلماد. د سنة  أثـر تقلـبات أسـعار حديد       
التسـليح علـى زيادة كلفة      

 البناء
 ارتفعت أسعار أسياخ حديد التسليح ومواد بناء أخرى بشكل متزايد   :א

آلخر الشهور املاضية ، يف غضون الشهور األخرية باململكة العربية السعودية   % ٣٠حىت بلغت  
اء واليت يهدف هذا البحث إىل رصد كلفة مواد البن.  ، مما أدى إىل زيادة يف أسعار وكلفة البناء

أسبوعي ، وقياس /تقودها أسعار أسياخ حديد التسليح بأثر رجعي ملدة عام وعلى أساس شهري 
 .أثر تلك الزيادة أو التضخم باألسعار على كلفة البناء

١٨/٤٢٥ 
 متويل سابك

 هى البحثانت
 

٤٠,٥٠٠ 
 

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

تشـخيص شرخ يف عمود ذي      
 مقطعني حيمل كتالً مركزة

سـوف يتم اشتقاق منوذج رياضي لوصف حركة اإلهتزاز          :א
املستعرضـة لعمود مشروخ ذي مقطعني حيمل كتالً مركزة وسوف يطبق هذا النموذج   

كما سيتم دراسة تأثري الكتل على السلوك       .  بطـريقة مبسـطة للتعـرف على الشرخ       
سة تداخل التأثريات الناجتة من الكتل ومن الشرخ مع الديناميكـي للعمود ، وذلك بدرا    

 .بعضها البعض وتأثري ذلك على اإلهتزاز احلر للعمود

١٩/٤٢٥ 
 يل سابكمتو

 انتهى البحث
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٣سنة و
 شهور

عبيدة حممد عبد . د
 الرمحن زيتون

سعيد حممد احلسن . د.أ
 درويش

تقسـية سـطحية لألنابيب     
املصنعة من بوليمرات شركة    
سابك باستخدام مدافع املياه    

 ةالرأسي

 هـذا البحث يقدم دراسة معملية لدراسة تأثري التربيد على            :א
يتم ).  أو بوليمرات شركة سابك   (التقسـية السطحية للمواسري املصنعة من البالسيتك        

ف أهدا.  التـربيد باسـتخدام صف من النافورات الرأسية املتدفقة على ماسورة أفقية           
البحث هو الوصول إىل احلالة املثلى للتقسية السطحية واليت يعطي أعلى متانة ممكنة هلذه              
األنابـيب وذلـك بتحديد توزيع درجات احلرارة ومعامل إنتقال احلرارة على سطح             
املاسورة يف كل من االجتاه احملوري والسطحي للماسورة حتت أحوال خمتلفة من السريان         

 .والشكل اهلندسي

٢٠/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

 

٤٠,٥٠٠ 
 

عبد اهللا حممد . د سنة 
 السويلم

صاحل عبد اهللا . د.أ
 الشبيلي

تعزيــز صــور الكمــرات 
احلرارية قليلة التكلفة والغري    

 مربدة

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

يهدف هذا البحث إىل تطبيق بعض الربجميات احلديثة ملعاجلة الصور لتحسني أداء الصور             
احلـرارية امللتقطة بواسطة الكمرات احلرارية التجارية قليلة التكلفة وعدمية التربيد واليت            

لك التقنية يف   تعاين من ضعف احلساسية نتيجةً لنوع احلساس املستخدم ومن مث تطبيق ت           
 .ااالت املمكنة

 

٢١/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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 عالء سراج مالئكة . د  سنة
خالد عبد اللطيف . د

 السيف
 حممد حممد املدين. د.أ

: نظام مراقبة عن بعد للجسور      
 دراسة جدوى

بعد للقيام  يتم من خالل هذه الدراسة وضع مقترح لنظام مراقبة عن            :א
حيث سيتم اختيار ووضع    .  باملراقبة املستمرة لصحة وسالمة األجزاء احلرجة للجسور الفوالذية       

مسـجل بـيانات وجمسـات مصـغرة ودقيقة يف األماكن احلرجة على املنشأ يف مواقع إجراء        
ويتم من خالل هذا العمل دراسة عدد من الطرق إلرسال البيانات واإلشارات            .  اإلختـبارات 

وقـع التحكم عن بعد كطرق اإلتصاالت الالسلكية ، شبكة جي أس إم ، اإلنترنت ، األقمار            مل
. ويدرس أيضاً إمكانية املراقبة يف الوقت الفعلي      .  الصـناعية ، خطـوط اهلاتـف واملودمات       

ويسـتخدم الـنظام املقترح معدات متوفرة جتارياً للحصول على البيانات وإرساهلا مع إمكانية              
حيث يوفر النظام املقترح حل عملي واقتصادي للمراقبة        .  دات يف حال احلاجة لذلك    تعديل املع 

 .املستمرة للتأكد من التشغيل اآلمن للمنشآت يف مرحلة ما بعد العمر اإلفتراضي هلا

٢٢/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

 

 أمحد عادل خضري. د.أ سنة ٤٠,٥٠٠
 أسامة جاسم الدريهم. د

الصـفائح الذكية عند تعرضها    
للـتمدد أو القـص من قبل       
املشـغل امليكانيكي الكهربائي    

 اإلجهادي

سـنقوم بتطوير وصياغة منوذج حتليلي وحل صحيح ودقيق          :א
للصـفائح املسـتطيلة اليت توضع عليها الرقاقات الكهرواجهادية اليت تتعرض للتمدد أو           

 من الدرجة العليا ، نظرية التشوه يعـتمد النموذج على نظرية التشوه القصي   .  القـص 
سوف نقوم حبل مسألة احنناء     .  القصي من الدرجة األوىل ونظرية الصفائح الكالسيكية      

الصفائح باستخدام طريقة حالة الفراغ للصفائح ذات حافتني متوازيتني ومثبتني بتدعيم           
سنقدم .  ةبسيط واحلافتني األخريني ميكنها أن تتخذ أي تثبيت مقترح من شروط احلاف           

. أمـثلة رقمية لصفائح من نوع ليفي لشروط احلافة وضع عليها رقاقات كهرواجهادية            
كمـا سنقوم بتحري صحة النموذج املقترح ومالئمته الستخدام املشغالت امليكانيكية           

 .الكهربائية االجهادية القصية يف الصفائح الذكية

٢٣/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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عبد الرمحن . د.أ سنة 
 إبراهيم العولة

 رزق سيد محودة. د.أ

توليد الطاقة الكهربائية من    
: الرياح بدون تلوث النوع     
املولد احلثي املربوط بالشبكة

نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح ، كثر حديثاً استخدام      :א
القدرة الكهربائية الناجتة من      اآللة احلثية كمولد غري متزامني ، ولكن لوحظ أن جودة     

يهدف هذا البحث إىل دراسة أداء .  هذه املولدات ، وهذا بسبب سرعة الرياح املتغرية
سيتم تطوير .  املولد احلثي املربوط بالشبكة وذلك عند ربطه مبغري إلكتروين بالشبكة

 ، هذا منوذج رياضي شامل للمولد احلثي املربوط بالشبكة بواسطة املغري اإللكتروين
النموذج يأخذ يف اإلعتبار اإلنفصاالت الناجتة عن عملية التبديل اليت يقوم ا املغري           

ستتم إجراء حماكاة   .  باإلضافة إىل السلوك غري اخلطي للفيض املغناطيسي يف املولد    
باستخدام احلاسب وكذلك دراسة أداء األنظمة املقترحة حتت ظروف تشغيل خمتلفة ، 

 . نتائج جتارب عملية للتحقق من صالحية هذا النظامباإلضافة إىل عرض

٢٤/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

 

عماد سليمان . د سنة  ٤٠,٥٠٠
 احلميضي 

حتسني أداء البنتونايت احمللي    
يف سـوائل احلفـر بإضافة      

 املواد قليلة التكلفة

٤٥ن عينات من البنتونايت احمللي ستطحن إىل أحجام تقل ع :א
مث يتم حتضري سوائل حفر بتراكيز خمتلفة من البنتونايت احمللي واملستورد مث       .  مايكرون

سنقوم باختبار هذه املعلقات بقياس لزوجتها ومقدار فقدها للسوائل بواسطة الترشيح     
ومن مث عمل مقارنة بني هذه السوائل اعتماداً على املواصفات       .  ومعدل القاعدية 

 .األمريكي للمواصفات   املعتمدة من املعهد 
لتحسني مواصفات سوائل احلفر احملضرة من البنتونايت احمللي سنحتاج إىل إضافة بعض            

 وهذه املواد قليلة الكلفة Bentonite extenders CMC   املواد احملسنة مثل و
 .وبالتايل ال تؤثرعلى الكلفة القليلة للبنتونايت احمللي

 
 

٢٥/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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ن جميد عبد الرمح. د سنة
 الكنهل

صاحل عبد اهللا . د.أ
 الشبيلي

مخــــود اإلشــــعاع 
الكهرومغناطيسـي يف مواد    
العـزل احلرارية املستخدمة    

 يف املباين

تتـناول هذه الدراسة قياس خواص العزل الكهرومغناطيسي         :א
وستجرى .   ضمن مواد البناء حملياً    لـبعض املـواد العازلة احلرارية املنتشرة االستعمال       

وستتضمن معدات القياس   .  اختـبارات يف معمل املايكروويف بقسم اهلندسة الكربائية       
مرسـل ومستقبل وهوائيات يف نطاق الترددات املستخدمة يف أنظمة االتصاالت النقالة            

GSM) ا لتحديد خواص العزل         ) اجلوالوسيجري حتليل معلومات القياسات وأدوا ،
وستعرض النتائج املستخلصني يف تقرير البحث واليت       .  الكهرومغناطيسـي هلـذه املواد    

يتوقع أن تكون ذات فائدة ملهندسي االتصاالت واإلنشاءات ومهندسي املواد واملهتمني           
 .بالبيئة الكهرومغناطيسية وصحة اإلنسان

٢٦/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث

 

 حممد موسى عمر. د سنوات٣ ٤٠,٥٠٠
 فهد صاحل املبدل. د

محاض يف مفاعل   تفاعالت األ 
 القرص الدوار

يـوجد اهـتمام عاملي متزايد حنو تبين خطط إدارة للنفايا            :א
ومن مث يتحتم على متخذي القرار أن       .  الصـناعية بأسـلوب اقتصـادي صديق للبيئة       

فة االقتصادية والبيئية املصاحبة    يتفحصـوا وحيللوا البدائل املختلفة والتقنية املتاحة والتكل       
 .لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار السديد

يف هـذه الدراسة سوف حناول أن نقيم أداء إدارة النفايات الصناعية بإحدى شركات              
 .سابك دف اقتراح بعض التحسينات كلما أمكن ذلك

 
 

٢٧/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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 فاروق نوري جييت. د سنتان
عبد احلكيم عبد . د
 محن املاجد الر

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

: خـالل سباكة املواد النقية      
اجلـزء األول دراسة خواص     

 انتقال احلرارة

ق والتعرج   يف عمليات السباكة هناك عدة عيوب حتدث أمثال الشقو         :א
هذه العيوب مرتبطة باحلركة احلرارية     .  والـتموج ممكـن مشـاهدا علـى سطح السبيكة         

الشقوق حتدث عند التغري الدوري لسطح السبيكة خالل التجمد         .  وامليكانيكية للسطح املسبوك  
التعـرجات حتدث عند منو السبيكة والتغريات يف درجة احلرارة على سطح            .  األول للسـبيكة  

التموجات حتصل يف التجمد البطيء عندما جتمد الطبقة اخلارجية وتتكون متوجات           .  السـبيكة 
هذه الدراسة هي عبارة عن دراسة جتريبية سوف تعمل لدراسة تأثري           .  داخـل املعدن املسبوك   

القالـب واملـواد املستخدامة يف السباكة على التوزيع احلراري وعلى العيوب الناجتة عن عملية               
  .السباكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩/٤٢٥ 
 متويل سابك
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٤سنة و ٤٠,٢٥٠
 شهور

سـلوك البالطات اخلرسانية     طارق محود املسلم. د
املسـلحة املدعمـة باملواد     
البوليمـرية املقواة باأللياف    

 املركبة

تعترب احلاجة لصيانة وإعادة تأهيل أي عناصر متضررة يف البنية  :א
مثال ذلك رفع كفاءة اجلسور لكي تتحمل       .  كبري على مستوى العامل   التحتـية بازدياد    

أمحـال أكـرب من الذي صممت من أجله مما جيعل احلاجة ماسة لتقوية وإعادة تأهيل                
إنطالقاً من هذه احلاجة تقترح هذه الدراسة حبث مدى         .  العناصـر اخلرسـانية وغريها    

واد البوليمرية املقواة باأللياف    فعالـية اسـتخدام طـرق خمتلفة تعتمد على استخدام امل          
تركز هذه الدراسة على استخدام طريقتني للتقوية .  الزجاجية لتقوية البالطات اخلرسانية

، األوىل وهي استخدام القضبان البوليمرية املقواة باأللياف الزجاجية يف تقوية البالطات            
والطريقة الثانية  .  طاتاخلرسانية وذلك عن طريق زراعتها خارجياً يف مناطق الشد للبال         

وهـي تقوية البالطات اخلرسانية خارجياً باستخدام الصفائح البوليمرية املقواة باأللياف           
وسوف يتم معرفة كفاءة    .  وذلـك عن طريق لصقها على السطح اخلارجي للخرسانة        

هذه الطرق للتقوية وذلك بعد اختبار العينات وتسجيل سلوكها وذلك عن طريق قياس             
 اإلزاحة مع األمحال املبذولة على البالطات اخلرسانية وقياس الزيادة يف مقدار            الـتغري يف  

 .قوة التحمل قبل وبعد التقوية
 
 
 
 
 
 

٣١/٤٢٥ 
 متويل سابك
 انتهى البحث
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 حممد مفضل حسني. د سنة ٢٥,٠٠٠

 عماد سليمان احلميضي. د
ــي  ــوذج رياض ــل من عم
الستقصـاء عمـر الفشل     
ألنابـيب التبطني أثناء احلفر     

 املائل
 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   
ولكن يصاحب هذه العملية بعض    .  الناتج عن التغلب على كثري من مشاكل املصاحبة للحفر 

إن فشل أنابيب التبطني أثناء احلفر حيدث نتيجة . بطني نتيجة لسوء التصميمالفشل يف أنابيب الت
ويزداد هذا الفشل يف حالة احلفر   .  التحميل املتكرر جبهد هو يف الواقع أقل من حد املرونة 

 . املائل وقابلة الفشل تكون أكرب يف مناطق الوصالت بني األنابيب
. احلفر يف العمليات احلقلية يف دول اخلليج العريب       دراسـة قابلـية تطبـيق تقنية التبطني أثناء           

إجياد منوذج  .  اسـتنتاج عالقة رياضية حلساب تركيز اجلهد احمللي عند وصالت أنابيب التبطني           
عمل دراسة حقلية وذلك الستقصاء العوامل      .  رياضي بسيط لتقييم عمر الفشل ألنابيب التبطني      

 .أثناء احلفر يف اآلبار املائلةاملؤثرة على عمر الفشل ألنابيب التبطني 

٣٢/٤٢٥ 
 انتهى البحث

 

٦سنة و ٤٩,٥٠٠
 شهور

 فهد اهلبدان . د
 فهد صاحل املبدل. د

التحليل الديناميكي احلراري   
 لعملية حتلية حرارية

.  أمهية عمليات التحلية للملكة العربية السعودية واضحة للعيان     :א
تشكل أكرب نسبة من كل عمليات التحلية       حمطـات التـبخري الومضـي لتحلية املياه         

الدالئل على أمهية حتليل    .  مـثل هذه احملطات تعترب مستهلكاً كبرياً للطاقة       .  احلـرارية 
 .العمليات هلذه املنشآت ال نزاع فيها

احلصـول على اخلصائص الديناميكية احلرارية ورسم هذه اخلصائص يعترب اجتاهاً دقيقاً            
سوف يتم عمل حتليل ديناميكي حراري وحتليل       .  اتحنـو فهـم أفضـل هلذه العملي       

 .عمليات مبين على املفاهيم األساسية ومبساعدة برامج احلاسب اآليل إلجناز هذا اهلدف
 

٣٣/٤٢٥ 
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 بندر املشاري  . د سنتان
عادل عبد النور   .  د
حممد عبد العظيم . د.أ

 القاضي

تصـميم منهجيات دراسية    
شـاملة ملهـارات االتصال     

 رض لطالب اهلندسةوالع

لقـد خطى القطاع التعليمي يف اململكة خطوات عمالقة يف   :א
إجتـاه تطويـر أسـاليب التعليم وإدراج مقررات عصرية يف خمتلف املراحل املدرسية              

ولكن يف تطوير املقررات ، مل يتم التركيز على مهارات االتصال والعرض            .  واجلامعـية 
ن شأا جعل الطالب أكثر قدرة على التعبري والتفاعل ضمن جمموعات أو فرق             واليت م 
هـذه املهارات يف االتصال والعرض تعد أكثر أمهية خصوصاً لطالب اهلندسة         .  عمـل 

الـذين قـريباً ما ستخرجون ويتوزعون يف على قطاعات العلم املختلفة ، ومضطرون              
من هذا املنطلق ، يهدف هذا      .  رمسيللتفاعل مع ظروف وزمالء العمل يف حميط مهين         

املشروع البحث إىل تطوير منهجيات دراسية شاملة ملهارات االتصال والعرض لطالب           
اهلندسـة وذلـك ملدهم بعدد من املهارات املهمة واألساسية ككتابة التقارير الرمسية ،              

 مع  والعـرض الشفوي ، والتعبري عن النفس بشكل سليم ، إضافة على مباديء التفاعل             
 .اآلخرين يف احمليط املهين وفرق العمل

 

٣٤/٤٢٥ 
 
 

 عالء سراج مالئكة. د  شهور١٠ ٤٥,٠٠٠
عـبد الرمحن حممد    .  د

 احلزميي

تطويـر معادلـة كود ملعامل      
املرونة للخرسانة عالية املقاومة    

 باستخدام مواد حملية

املقاومة باململكة   يف عمل حبثي سابق للباحثني يف اخلرسانة عالية :א
العربية السعودية وجد أن معامل املرونة للخرسانة عالية املقاومة يعتمد على خواص مكونات     

هذه الدراسة هي املرحلة الثانية من حبث يهدف إىل .  اخللطة اخلرسانية وباألخص الركام
 .دام مواد حملية استنباط معادلة لتوقع معامل املرونة للخرسانة عالية املقاومة واملصنعة باستخ 

٣٧/٤٢٥ 
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٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

أسـامة بن جاسم    . د
 الدريهم

الـتحكم يف شكل شفرات     
املكائن التوربينية باستخدام   
ــربائية   ــححات كه مص

 إجهادية
تشكل املكائن التربينية أحد العناصر احليوية واألساسية يف    :א

ويف كثري من القطاعات اخلدماتية يف    عمل مجيع شركات الصناعات البتروكيمائية  
اململكة العربية السعودية ، وبسبب الظروف التشغيلية القاسية ، تعاين شفرات هذه   
املكائن من إجهادات عالية سواًء إجهادات ساكنة أو إجهادات متغرية مع   

يهدف البحث إىل إجياد تصميم يعتمد على استخدام تقنية جديدة لتقليل   .الزمن
الساكنة احلاصلة يف شفرات املكائن التربينية وذلك عن طريق التحكم يف  اإلجهادات 

حيث تقترح هذه الدراسة متثيل شفرة املكائن التربينية  .  الشكل االستاتيكي للشفرة 
على أا عارضة مثبتة من طرف واحد واستخدام مواد خزفية ذات خاصية انفعال    

 .وطبقات تقييد إجهادي كهربائي قصي توضع حمشورة بني العارضة   

٣٨/٤٢٥ 
 
 

 مالك األمحد. د سنة ٣٠,٠٠٠
 

تأليف كتاب عمليات انتقال    
 احلرارة

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

يعتـرب انـتقال احلـرارة من العلوم األساسية يف جماالت اهلندسة الكيميائية بوجه عام               
والكتاب سيكون إضافة متميزة خصوصاً لطالب      .  يائية بوجه خاص  والصناعات الكيم 

والكتاب سرياعي  .  اهلندسة الكيميائية حيث ال يوجد كتاب باللغة العربية يف هذا اال          
خلفـيات الطـالب وخربام العلمية وسينمي فيهم القدرة على التفكري واإلبداع مع             

صر األساسية مع األكثار من األمثلة      استصـحاب البساطة يف العرض والتركيز على العنا       
 .والتطبيقات العملية

 
 

٣٩/٤٢٥ 
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عـبد اهللا الصادق    . د.أ سنتان ٤٠,٠٠٠
 علي

اسـتعمال الصور الرادارية    
الرقمية يف عمليات السمح    
الطبوغرايف باململكة العربية   

 السعودية
ة الفضائية يبحث املشروع يف إمكانية استعمال الصور الراداري    :א

الرقمية يف استنباط وحتضري خرائط بالمنترية وموضوعية و طبوغرافية ختدم شىت ااالت   
التنموية يف اململكة مثل الكارتوغرافيا احلضرية ، مسوحات التربة ، اجلولوجيا ،    
دراسات السكان ، الغطاء النبايت ، دراسات شبكات املواصالت ومعامل البنية التحتية  

 .األخرى
تكشاف إمكانية استعمال الصور الرادارية يف الفضائية رسم اخلرائط     اس 

 .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   

 )ال توجد مثل هذه الصورة بتاتاً(ام اجلامعة املختلفة أقس

٤٠/٤٢٥ 
 
 

 كامل وقيع اهللا   . د.أ سنة ٢٥,٠٠٠
 خالد احلميزي. د.أ
 سعيد الزهراين. د.أ

تطويـر بـرامج حاسوبية     
لكـتاب أساسيات اهلندسة    

 الكيميائية    

    :א
مج حاسوبية حلل املسائل اليت يتطلب حلها       يشـمل هـذا املشـروع كتابة وتطبيق برا        

أساسيات اهلندسة الكيميائية والذي قام بتأليفه نفس       "إسـتخدام احلاسـوب يف كتاب       
 ,FORTRAN 90سـوف تكـتب هـذه الـرباجميات بلغـات      .  املـؤلفني 

MATLAB AND EXCELL. 
دة واملوجودة  وسيتم أيضاً إستخدام حزم حماكاة مناسبة حملاكاة العمليات الكيميائية املعق         

 .يف الكتاب

٤١/٤٢٥ 
 انتهى البحث
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عماد الدين . د.أ سنة  ٣٠,٠٠٠
 مصطفى كمال

 

اسـتنباط ديناميكية مفاعل    
كيميائي باستخدام البيانات   

 املعملية

يعترب االستنباط الوصفي للنظم أداة مفيدة إلعداده منوذج   :א
هذا النوع من النمذجة يفضل يف   .  الصناعيةديناميكي جترييب للعمليات الكيميائية  

بعض األحيان على النمذجة النظرية لتجنبها استخدام النظريات الرياضية املعقدة وعلى   
 .اعتمادها املباشر على البيانات املختربية للمدخالت و املخرجات

 .تطوير التركيب الكهريب لوحدة مفاعل كيميائي يف الطور السائل   .١
 .ة وحفظ البيانات املعمليةإجراء جتارب معملي .٢
 . تطبيق طرق االستنباط الوصفي .٣
٤.  

٤٢/٤٢٥ 
 انتهى البحث

 

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

دراسة احلماية بالدهانات يف    
 التربة

 من أهم الطرق حلماية األسطح املعدنية ن التآكل هو استخدام         :א
ومن أنواع البيئة املهمة اليت حتيط املعادن       .   البيئة الـدهانات العضوية لعزل األسطح من     

هناك العديد من التغريات املصاحبة     .  هي التربة مثل األنابيب الناقلة للنفط والغاز أو املاء        
لتلك البيئة مثل امللوحة ، الرطوبة ، درجات احلرارة وغريه اليت تأثر بشكل مباشر على               

 هذا البحث بعض من تلك املؤثرات على        سوف تدرس يف  .  درجـة املايـة من التآكل     
 .الدهانات يف التربة

 
 
 
 
 
 

٤٣/٤٢٥ 
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الـتحكم يف حـركة وانتقال       سهيل  حممود كيون. د سنة  ٣٠,٠٠٠
احلـرارة ملائع اضطرايب يسري     

 فوق درجة معكوسة
كة  دراسة تأثري إدخال مائع من جت مقابل لدرجة معكوسة على حر :א

إن هدف إدخال املائع من اجلت هو التحكم خبصائص حركة املائع  .  املائع وانتقال احلرارة
ومن املعروف بأن التحكم مبوقع   .  وخصوصاً يف موقع إعادة التقاء املائع مع جدار الدرجة 

سيتم .  إعادة االلتقاء يلعب دوراً دوراً هاماً يف التحكم بانتقال احلرارة من وإىل املائع املتحرك
من هذه العوامل    .  خالل هذا البحث دراسة تأثري عدة عوامل على حركة املائع وانتقال احلرارة  

عوامل مرتبطة حبركة املائع مثل رقم رينولدز وكمية املائع املنطلق من اجلت وعوامل مرتبطة      
 سيتم دراسة مناذج رياضية خمتلفة معدة لدراسة .  بالشكل مثل ارتفاع الدرجة وموقع اجلت

حركة املوائع املضطربة للوصول إىل النموذج الرياضي املناسب للتنبؤ حبل مثل املسألة قيد  
 .البحث

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

 .ود له ثانيةاليت ينفصل ا املائع االضطرايب عن اجلدار ويع
دراسة تأثري وجود جت من املائع يف اجلدار املقابل للدرجة على حركة املائع وانتقال  -٢

 .احلرارة وقابلية التحكم ما

٤٤/٤٢٥ 
 انتهى البحث 

 

 ٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور 

حممد انعام احلق  . د
عبد الرمحن . د.أ

 إبراهيم العولة 

مشـكالت طول الكبل بني     
احملـرك احلثـي والعاكس     

 وطرق عالجهاااللكتروين 

دراسة فرط اجلهد عند أطراف احملرك يف منظومة احملرك احلثي   :א
دراسة شاملة   .احملكوم بالعاكس اإللكتروين الناشئ من طول الكبل بني احملرك والعاكس       

ن أثر هلذه املشكلة وعلى ضوئها سوف يتم تقدمي جمموعة من االقتراحات للتخفيف م 
 .املشكلة املذكورة

٤٥/٤٢٥ 
 انتهى البحث
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٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

عـبد الرمحن حممد    . د
 احلزميي 

اخلرسـانة املقواة باأللياف    
باسـتخدام البالستك املعاد    

 تدويره 
تعترب عمليات إعادة تدوير نفايات البالستك أنسب الوسائل  :א

 املعاد تدويره يف اخلرسانة ميكن أن استخدام البالستك .  للتخلص واالستفادة منها 
يساعد يف التغلب على بعض عيوا لتكون أكثر متانة وهذا يساهم يف حفظ حيز    

اهلدف .املدافن من تراكم النفايات وتقليل الطلب على املواد اخلام األولية وتوفري الطاقة   
ألياف تقوية الرئيسي من هذا البحث هو إعادة تدوير بعض أنواع النفايات البالستك ك 

للخرسانة لذلك صممت هذه الدراسة لتقييم تأثري هذه األلياف البالستكية على بعض   
 .خصائص اخلرسانة

٤٧/٤٢٥ 
 

٦سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

ــدين  . د ــاد ال عم
 مصطفى كمال

وحيد عطية املصري. د

إسـتنباط خواص الفقاعات    
يف املفـاعالت الثنائيةالطور    
 بإستخدام البيانات املعمليه

حتديد حجم وعدد التوزيع    (تعترب عملية توصيف القاعات      :א
خطوة مهمة لتصميم ودراسة املفاعالت الكيميائية و       ) وسرعة الفقاعات واحليز الفراغي   

سيتم توصف الفقاعات باستخدام    ).  غاز/سائل(احليوكيميائـية ذات الطـور الثنائي       
 :ويهدف البحث إىل.  غط الصوت الناتج من حركة الفقاعاتاملسابر الصوتية لقياس ض

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

 
 
 
 
 

٤٨/٤٢٥ 
 البحث انتهى
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حتطيم املواد اهليدروكاربونية    إيناس معني الناشف. د سنة  ٣٠,٠٠٠
احملـتوية على ذرات كلور     

أو كسيد  باسـتخدام سوبر    
ــوائل  ــيوم يف الس البوتاس

 األيونية
 :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          

 . (TSCA)راقبة املواد السامة  كلور ختضع لقانون م  
 إن هذه املخلفات الكيميائية تنتج كمنتجات ثانوية يف العديد من الصناعات  
البتروكيميائية املنتشرة يف اململكة العربية السعودية أو تستخدم كمذيب يف العديد من    

 . الصناعات احمللية
كلة بيئية كربى يف العديد    إن املواد األروماتية احملتوية على عدة ذرات كلور تعترب مش 

فبعض هذه املواد يسبب السرطان للحيوانات وممكن أن تسبب   .  من دول العامل
وبالتايل فإن استمرار التخلص من هذه    .  تشوهات خلقية عند األطفال حديثي الوالدة 

 . املواد بالطرق املتبعة حالياً يشكل ضرراً كبرياً على البيئة وخطراً على صحة اإلنسان 
ترب حرق هذه املواد بواسطة أفران خاصة وعلى درجات حرارة عالية جداً الوسيلة   يع

ولكن اكتشف حديثاً أن عملية احلرق قد  . القانونية الوحيدة للتخلص من هذه املواد 
ينتج عنها مواد شديدة السمومية باإلضافة إىل اعتراض السكان املقيمني بالقرب من        

لذلك أصبح إجياد طرق أخرى .  ه من أخطار حمتملةهذه األفران على وجودها ملا تسبب
 .للتخلص من هذه املواد اخلطرة ضرورياً جداً

إجياد سوائل أيونية قادرة على إذابة سوبر أوكسيد البوتاسيوم ولكنها ال تتفاعل      -١
 .كيميائياً مع أيونات السوبر أوكسايد الناجتة عن ذوبانه يف تلك السوائل   

اربونية احملتوية على ذارات كلور باستخدام سوبر أوكسيد        حتطـيم املـواد اهليدروك    -٢
 .البوتاسيوم يف السوائل األيونية وحتويلها إىل مواد غري ضارة باإلنسان والبيئة

 

١/٤٢٦ 
 انتهى البحث
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٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

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

تـأثري املعاجلة احلرارية على     
خصـائص الكلـل واملتانه     

 للصلب

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

أغلب األحباث اليت متت يف هذا اال .  الكلل بالطرق امليتالرجيه كاملعاجلة احلرارية
ز على إجراء تصليد سطحي فقط باستخدام إما   كان القاسم املشترك فيها هو التركي 

وكانت النتيجة هي حتسن .  تقسية مث تطبيع ، كربنه ، نيترو كربنه أو معاجلة بالليزر
نسيب خلصائص الكلل باملقارنة للصلب الغري معاجل حرارياً ولكن كان ذلك مصحوباً   

نيع مثل املدخالت ، باإلضافة لذلك ، فإن العيوب الناجتة من التص .  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     

وأخرياً فإن خشونة األسطح هلا تأثري سليب .  السليب هلذه العيوب على خصائص الكلل 
 .خنفاض عمر الكلل واضح على ا

التصليد والتطبيع  (هذا البحث يهدف إىل دراسة تأثري املعاجلة احلرارية على كامل املقطع            
على خصائص الكلل واملتانة لصلب متوسط الكربون ، حيث أن هاتني           ) األوسـتينييت 

إضافة لذلك دراسة تأثري    .  املعاجلـتني مل تؤخذا يف االعتبار من قبل يف األحباث السابقة          
وأخرياً فإنه سيتم الربط .  رجة خشونة السطح على عمر الكلل للعينات املعاجلة حرارياً د

 .بني عمر الكلل وتفاصيل سطح الكسر عن طريق حتليل االيارات
 
 
 
 
 
 

٢/٤٢٦ 
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٤سنة و ٣٠,٠٠٠
 شهور

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

تصـميم وتصنيع قالب ذو     
عني جمريني متساويني ومتقاط  
 وإجراء جتارب معملية أولية

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

ي البثق وإحدى هذه الطرق ه.  األسس املطلوبة لوضع طرق تصنيع جديدة هلذه املواد
يهدف املشروع احلايل إىل تصميم وتصنيع    .  يف قالب ذو جمريني متساويني و متقاطعني     

هذا القالب وسوف ترسخ هذه الطريقة من خالل جتارب أولية على مادة األلومنيوم ذو   
 .النقاوة التجارية 

وضع الضوابط للحصول على مواد ذات حجم حبييب صغري جداً عن طريق البثق يف    -١
 .و جمريني متساويني و متقاطعني قالب ذ

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

 .الطريقة

٣/٤٢٦ 
 

حممـد بـن صاحل     . د سنة  ٤١,٢٠٠
 النمي

منوذج رقمي متوسط القيمة    
للمحاكـاة السريعة ألنظمة    
التـبديل العاملـة يف ظرف      

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

لوقت والقطع الكهربائية اليت قد  املقترحة وذلك عن طريق احملاكاة احلاسوبية من أجل التوفري يف ا  
ويعترب النموذج الرياضي املستخدم يف احملاكاة  .  تتعرض للتلف إذا كان التصميم غري مناسب

 .األساس الذي تعتمد عليه عملية احملاكاة ، وكلما كان دقيقاً وسريعاً كلما كانت النتائج أفضل 
دامه للمحاكاة الرقمية ألنظمة  اهلدف من البحث هو اشتقاق منوذج رياضي جديد ميكن استخ 

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

٤/٤٢٦ 
 انتهى البحث
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٣سنة و ٥٠,٠٠٠
 شهور

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

 اخلواص اهلندسية للخرسانة
إنتشر يف الفترة األخرية تسويق مادة البويل أُفلني يف األسواق احمللية       :א

 –باعتبار أا مادة تقدم حالً جذرياً ملشاكل اخلرسانة املزمنة حيث أن إضافتها للخرسانة  
 حيسن خواصها اهلندسية مبا يف  – من موزعيها يف األسواق السعودية  حسب النشرات املقدمة 

ذلك مقاومتها للتشرخ ، كلل االنثناء ، املتانة ، صالبة اللدونة وقوة مقاومة الصدمات وبدون   
 . اعتبار للظروف املناخية والتشغيلية اليت متت فيه إعداد تلك النشرات عن املادة 

عرفة األثر الفعلي ألداء تلك املادة عند إضافتها للخرسانة إذا    وال توجد حالياً مصادر أخرى مل
   .ما 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 
مات مصدرها مصنعي أو موزعي تلك املادة قد ال يكون مبنياً على األساسية بناءاً على معلو

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

 .لرياضمادة البويل أُفلني حتت الظروف املناخية القاسية يف ا 

٥/٤٢٦ 
 انتهى البحث

 ٣سنة و ٣٨,٤٠٠
 شهور

عـبد اهللا بن سلمان     . د
 السلمان

تألـيف كـتاب باللغة العربية      
أسـس نظم حتديد    (بعـنوان   

املواقــع العاملــية باســتخدام 
 )األقمار الصناعية
تعترب نظم حتديد املواقع العاملية باستخدام األقمار الصناعية أحد أهم  :א
حلديثة يف جمال التحديد الدقيق للمواقع سواء على األرض أو يف اجلو أو البحر التطورات ا

خالل 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  

 .تجدداال امل
 :يهدف البحث إىل 

مجع أساسيات وتطبيقات نظم حتديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية يف كتاب باللغة العربية             
يكـون أحـد املراجع العلمية لطالب اهلندسة واملساحة واملهتمني بتطبيقات نظم حتديد املواقع              

 .العاملية باستخدام األقمار الصناعية

٦/٤٢٦ 
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 د خانعتيق أمح. د سنة ٤٨,٢٠٠
 شجاع أمحد عباسي. د.أ
صـاحل بن عبد اهللا     . د.أ

 الشبيلي

ــرونية  ــناء مكــونات الكت ب
لربجميات حساب االحصائيات   

 ذات الدرجة العالية

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

  قابل FPGAسيتم بناء وتطوير  .   القابلة للتشكيلXilinx   وFPGAS     باستخدام
 .للتشغيل ملعاجل خاص حبساب اإلحصائيات ذات الدرجة العالية إلشارات خمتلفة

٧/٤٢٦ 
 انتهى البحث

٤٤,٠٠٠ 
 

٦سنة و
 شهور

وحـيد غريب علي    . د
 عبد العال

ه حركة  الربوت الذكي لتوجي  
 املعوقني بصرياً
تعترب اإلعاقة البصرية من أنواع اإلعاقات اهلامة اليت تؤثر سلباً على    :א

نشاط الفرد وتفاعله يف اتمع وقد لوحظ يف أحدث تقرير ملنظمة الصحة العاملية على شبكة  
مليون نسمة ويزداد مبعدل     ٢٣٠د إىل اإلنترنت أن عدد املعوقني بصرياً على مستوى العامل ازدا 

١٧٠٠٠وعلى املستوى الوطين داخل اململكة وصل العدد إىل أكثر من .   مليون كل عام٧
وانطالقاً من سعي اململكة املتزايد بذوي االحتياجات اخلاصة ورعايتهم وإعادة تأهيلهم .  نسمة

 إىل تصميم روبوت يقوم  حىت يكونوا نافعني ألنفسهم وجمتمعهم يهدف هذا املشروع البحثي
وتوجيههم إىل املكان املراد الذهاب إليه بطريقة ) املشي(مبساعدة املعوقني بصرياً أثناء السري 

ذاتية ودون احتياج إىل مساعدة بشرية وميكن استخدامه داخل املستشفيات والفنادق 
 .ومؤسسات العمل اليت تسمح بتوظيف املعوقني ا

تكاليف أقل من مثيلتها املستوردة من اخلارج يف توجيه لتصنيع احمللي لروبوت ب-١
حركة املعوقني بصرياً داخل املنشآت مثل املستشفيات والفنادق واملؤسسات والشركات   

 .حبيث تكون حركة املعوق أكثر أمناً وال حتتاج ملساعدة بشرية 
مة توطني التكنولوجيا من خالل التعرف على التقنيات املستخدمة يف تصنيع أنظ-٢

 Embedded control Systems using“التحكم املدجمة 
Microcontrollers  

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

٨/٤٢٦ 
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 مسعد عبده فوده. د.أ أشهر٨ ٤٤,٠٠٠
 بسام أمحد البسام. د

طـريقة حتكم إلحداث نقاط     
ساكنة يف أماكن معينة من منشأ      

 يهتز 
  :א

ومن املعلوم أن هذه اإلهتزازات هلا تأثريات على .  إذا أثرت قوى خارجية على منشأ ما فإا جتعله يهتز 
يف بعض من هذه املنشآت يتطلب منع االهتزازات عند .  كفاءة املنشأ كما أا تسبب إجهادات إضافية

ومن أمثلة ذلك أن .  الهتزازات عند املوضع املذكور غري مرغوبةموضع أو جزء معني و ذلك ألن ا
االهتزازات عند هذا املوضع حتدث تأثريات جانبية على أجهزة القياس أو الدوائر الكهربائية املثبتة عند 

اهلدف من هذا املشرع هو منع االهتزازات القسرية يف أماكن يتم حتديدها يف منشأ  .هذا املوضع
استحداث طريقة حتكم المتصاص االهتزازات القسرية عند نقاط خمتارة من -كم العقديباستخدام التح
حصر االهتزازات يف جزء من املنشأ دون األجزاء األخرى أو جعل املنشأ يف حالة سكون -منشأ مهتز

 .كلياً

٩/٤٢٦ 
 انتهى البحث

٤٩,٥٠٠ 
 

سـامي بـن علي     . د.أ أشهر٩
 الصانع

 حممد فؤاد زيدان. د.أ

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 
يسية حلفظ الطاقة يف املباين مل تعطى ولكن ال يزال هنالك عدداً من الوسائل الرئ.  استهالك الطاقة
وأحد هذه الوسائل هو استخدام قيم مثلى لدرجات احلرارة الداخلية يف املبىن ضمن .  اهتماماً كافياً

 . نطاق الراحة احلرارية وتعطي التوفري األعلى للطاقة الكهربائية
الل الضبط األمثل ملنظم  ويهدف مقترح البحث احلايل إىل تقليل أمحال التكييف يف املباين من خ

 .درجات احلرارة
إجياد الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة يف املباين املكيفة الذي يقع ضمن نطاق الراحة -١

احلرارية ويعطي التوفري األعلى للطاقة الكهربائية خالل السنة باستخدام الظروف املناخية ملنطقة 
 .الرياض

ب حتت الوضع األمثل ملنظم درجات احلرارة ، واليت مقارنة األمحال السنوية واليت حتس-٢
ختتلف من شهر إىل شهر ، مع األمحال السنوية اليت حتسب لدرجة حرارة ثابتة على مدار السنة  

 .ولعدة قيم خمتلفة

١٠/٤٢٦ 
 انتهى البحث
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٤٠,٠٠٠ 
 

يوسف بن عبد اهللا    . د سنة
 السلوم

دراسـة معملـية وحتليلية     
للتنــبؤ مبقاومــة الضــغط 

ق للخرسـانة املدعمة برقائ   
 املواد البوليمرية املركبة

 هناك حاجة شديدة للتنبؤ مبقاومة األعمدة اخلرسانية املسلحة   :א
بعد تدعيمها برقائق املواد املركبة يف معادالت التصميم لتلك األعمدة ، وميكن إجناز      

 برقائق املواد  ذلك من خالل التنبؤ مبقاومة الضغط للخرسانة العادية بعد تدعيمها 
هناك حاجة ملحة لبحث عن أفضل أمنوذج .  املركبة واعتبار ذلك يف تلك املعادالت

رياضي شامل للتنبؤ مبقاومة الضغط للخرسانة املدعمة أو املقواة برقائق املواد املركبة يف 
 .أجل استخدامه يف معادالت التصميم لألعمدة اخلرسانية املسلحة  

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

 .املعملية هلذه الدراسة  
 
 

١١/٤٢٦ 
 
 

 



                                                                        

 ١٠٢

 אא-٥
انتهت مشاريعهم البحثية   الذين  ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية   (  من الباحثني    عدد قام

 . املركز يف مركـز البحوث ، بإعداد التقارير النهائية هلا ، وتقدميها إىل إدارة               املسـجلة 
 ذلك مث تنشر بعد     - حسـب رغبة الباحثني   -وجتري عملية حتكيم لبعض هذه البحوث       

 ضحتوو  . تبعاً لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها الس العلمي للجامعة            
 كما  ،هذه التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجعة للمصادر العلمية ذات العالقة             
 إجراءأـا حتـوي أيضاً وصفاً تفصيلياً للطرق واألساليب اليت استخدمها الباحثون يف              

 توصيات  وأخرياًالبحث ، وكذلك النتائج اليت توصلوا إليها والتحليالت اليت قاموا ا ،             
واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير النهائية للبحوث اليت انتهت يف هذا           . تلك البحوث 
  - :هـ موزعة حسب األقسام بالكلية١٤٢٦/١٤٢٧العام اجلامعي 

א  א
 م رقم التقرير العنوان الباحثون

تطوير برامج حاسوبية وتأليف كتاب عن  منصر عبد احلميد حريقه. د.أ
 مناذج التخزين

١ ١٨/٢٧/ ١٣ -ص

 سعيد حممد درويش. د.أ
 علي بن حممد السمحان. د

حتديد املثلي ملتغريات عظمة الفخذ 
 الصناعية

٢ ٥١/٢٦/٢٧ -ص

 



                                                                        

 ١٠٣

א  ١٣/١٨/٢٧-ص:  מ
א  .تطوير برامـج حاسوبية وتأليف كتاب عن مناذج التخزين :א

 منصر عبد احلميد حريقة. د. أ:א
 :א

إن الغرض من هذا املشروع هو تقدمي نظام متطور يستخدم احلاسب كمساعد يف      
وقد  . حلل مشاكل التحكم يف املخزون   ) أي يب إس (اختاذ القرار يسمى حالّل مشاكل التخزين      

صمم هذا احلالّل ليكون تباديل التفاعل سهـل ومتآلف مع املستخدم، ويشتمل على نظام               
ر يغطي معظم النماذج الرياضـية اليت درست يف مقرر التخزين، يعمل             يساعد على اختاذ القرا   

وهذا النظام سوف يعفي الطلبة من احلسابات الشاقة يف  ). على الشاشة(باستخدام القائمة 
.  حـل مناذج التخزين ويساعدهم على اكتشاف قدرات وحدود مناذج التخزين املختلفة       

وأيضاً   . ريس مناذج التخزين املختلفة بكفاءة أفضل     ويقدم هذا النظام فرصة ساحنة للمشرفني لتد      
فإن هذا النظام سوف يساعد املشتغلني يف هذا اال على اختاذ القرارات املناسبة عند مواجهة                

إضافة إىل أنه سيعمل ككتيب تعليمـات الستخدام الربامج احلاسوبية     . مشاكل التخزين  
يف نظام   ) املوجودة ( التخزين املرمزة     اً لنماذج  املختلفة، سيقـدم الكتاب املرافق وصفاً تفصيلي    

ويوصي باستخدام هذا    . واليت يظهر بعضها ألول مرة على هيئة كتاب دراسي     ) أي يب إس(
الكتاب كمرجع مرافق لكتاب التحكم يف املخزون أو مرجعاً أساسياً للمقررات املتقدمة يف         

 .مرحلة البكالوريوس و املاجستري يف مناذج التخزين     
 



                                                                        

 ١٠٤

א  ٥١/٢٦/٢٧ص:  מ
א  .حتديد املثلي ملتغريات عظمة الفخذ الصناعية :א

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

    :א
وصلة عظمة الفخذ تتكون من كرة و جتويف وهذا التصميم ميكنها باإلضافة     

وعملية إحالل وصلة .  هيل حركته يف اجتاهات متعددة  إيل محل وزن اإلنسان من تس  
عند كسرها يف حادث أو بسبب كرب       (عظمة الفخذ هي استبدال هذه الوصلة الطبيعية 

وتعترب هذه العملية من العمليات اهلامة الستعادة حركة اإلنسان      . بأخرى صناعية) السن
 .  وختفيف آالمه  

ارة عن كرة صناعية من الصلب   واجلزء الصناعي املستخدم يف هذه العملية عب
.  مثبتة علي عمود من الصلب وحموره ينحرف عن حمور الكرة مبسافة معينة كأو السريامي

أما التجويف فيصنع عادة من البالستيك وميكن استبداله بعد عدة سنوات وفقا لنشاط  
.    وتكوينه اجلسمي ض ويف الطبيعة فان حجم الكرة خيتلف باختالف عمر املري    .  املريض

 ة املتغريات اخلاصة بأبعاد  الوصل مبالرغم من ذلك فان األطباء ال يدخلون يف حسابا 
 .  لتتناسب مع عمر املريض 

    إن وصلة عظمة الفخذ هلا شكل غري بسيط مما يصعب عملية متثيلها بالطرق املعتادة     
صر   ومن حسن احلظ فانه ميكن منذجة وحتليل األجزاء املعقدة بطريقة العنا  , للتصميم

 تشمل   ةإن اهلدف من هذا البحث هو إجراء دراسة بارا متري  .احملدودة مبنتهى الدقة 
املتغريات اخلاصة بوصلة عظمة الفخذ واليت تؤثر علي املتانة واملوثوقية هلذه الوصلة دف   

 .الوصول إيل املتغريات اليت تناسب األعمار السنية وطبيعة جسم ووزن املريض
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ث مع منذجة عظمة الفخذ املستعاضة من اجل الوصول إيل أمثلية        يتعامل هذا البح 
واهلدف املرجو من هذا البحث هو الوصول إيل املتغريات املثلي هلذه    . األبعاد هلذه الوصلة 

الوصلة املستعاضة لتناسب املتغريات العمرية والوزنية للمرضي دف إطالة عمر هذه  
وخلص هذا البحث . ب عدم أمثلية األبعاد الوصلة وتقليل مراجعة املرضي للطبيب بسب

إيل توصيات ختص متغريات تصميم الصلة املستعاضة مثل كمية احنراف حمور  العمود   
 . الشباب وكبار السن ,  لألطفالةومساكة املادة الالصق 

الكرة   ( وقد أوصي هذا العمل بتجميع الكرة مع احنراف حمور العمود  بطريقة عكسية   
يف عمليات   األطفال وكبار السن مع استخدام أقصي )   األصغر الكربى مع االحنراف

أما للشباب فان التركيبة املثلي تشمل املقاسات    . مسك مسموح به للمادة الالصقة 
 .  املتغرياتعاملتوسطة جلمي
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א  א
 م رقم التقرير العنوان الباحثون

 للخوارزميات الرياضية بناء دوائر إلكترونية  بندر بن عبد اهللا املشاري. د
 بواسطة دوائر متكاملة  

 ١ ١٨/٢٣/٢٦ -ر

 حممد أبو العال. د.أ
 بندر بن عبد اهللا املشاري. د

تصميم وتنفيذ أجهزة التوقيت التجارية عالية  
 الدقة ومنخفضة التكلفة 

 ٢ ٢١/٢٤/٢٦ -ر

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

بط مناطق اململكة بشبكات حتليل مستقبل ر
 كهربائية وطنية موحدة 

 ٣ ٣١/٢٤/٢٦ -ر

 حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د
 أمحد بن نصر كداشي. م

املفاعالت : " تأليف كتاب باللغة العربية بعنوان
 "النووية

 ٤ ٣٣/٢٤/٢٦ -ر

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ
 عادل عبد النور عبد النور. د
 نبيل حممد احليدر. م

سني اجلودة واألداء ملصادر التغذية الكهربائية  حت
دراسة تبطيقية على أحد -يف شركة سابك

 مواقع سابك 

 ٥ ١٣/٢٥/٢٧ -ر

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

دراسة تأثري النتؤات املوصالت الدقيقة ذات  
 الطاقة على إيار العوازل السائلة 

 ٦ ١٥/٢٥/٢٧ -ر

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

تعزيز صور الكامريات احلرارية قليلة التكلفة  
 والغري مربدة 

 ٧ ٢١/٢٥/٢٧ -ر

 عبد الرمحن إبراهيم العولة. د.أ
 رزق سيد محودة  . د.أ

توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بدون تلوث  
 املولد احلثي املربوط بالشبكة : النوع

 ٨ ٢٤/٢٥/٢٧ -ر

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

مخود اإلشعاع الكهرومغناطيسي يف مواد العزل   
 احلرارية املستخدمة يف املباين 

 ٩ ٢٦/٢٥/٢٧ -ر

 حممد إنعام احلق. د
 عبد الرمحن إبراهيم العولة. د.أ

مشكالت طول الكبل بني احملرك احلثي 
 وطرق عالجهاوالعاكس اإللكتروين 

 ١٠ ٤٥/٢٥/٢٧ -ر

منوذج رقمي متوسط القيمة للمحاكاة السريعة    حممد بن صاحل النمي. د
ألنظمة التبديل العاملة يف ظرف اإلشارة غري 

 املتصلة 

 ١٢ ٤/٢٦/٢٧ -ر

 عتيق أمحد خان. د
 شجاع أمحد عباسي. د.أ
 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.أ

 بناء مكونات إلكترونية لربجميات حساب
 اإلحصائيات ذات الدرجة العالية

 ١٣ ٧/٢٦/٢٧ -ر
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א  ١٨/٢٣/٢٦ -ر:  מ
א  بناء دوائر إلكترونية للخوارزميات الرياضية بواسطة دوائر متكاملة      :א

 بندر بن عبد اهللا املشاري.  د:א
    :א

ر إلكترونية عالية الكثافة  يف هذا املشروع مت إجراء دراسة مقارنة لبناء دوائ   
باالستعانة حبزم برجمية وأدوات تطوير     ) VHDL(باستخدام لغة تصميم العتاد املعروفة 

ففي البداية مت مراجعة آلية التصميم املتبعة ومقارنة أداء أدوات التصميم املختلفة . العتاد
اسة املقارنة أن ولقد توصلنا من خالل هذه الدر. باستخدام ألواح تطوير خمتلفة التركيب

كما مت  .  حزمة التصميم من شركة منتور قرافكس مع حزم أخرى تتفوق على غريها
يتفوق على الوسائط  ) فريتكس (التوصل إىل أن العتاد املصنع من شركة زايلنكس   

ومن أجل الوصول هلذه النتائج مت القيام بعدد من عمليات    . األخرى اليت مت استخدامها 
تلفة من مراحل التطوير كما مت تطوير مؤشرات أداء رقمية تسهل  احملاكاة يف مراحل خم 
بناء على النتائج اليت مت التوصل هلا مت اختيار خوارزمية ضرب  . من عملية املقارنة

املصفوقات لبناءها على عتاد فريتكس وباستخدام حزم التصميم الربجمية من شركة منتور       
 . ليل النتائج من خالل احملاكاة كما مت القيام بتح ) FPGA-Advantage(قرافكس 
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א  ٢٤/٢٦ /٢١-ر:  מ
א تصميم وتنفيذ أجهزة التوقيت التجارية عالية الدقة ومنخفضة    :א
 . التكلفة

 حممد أبو العال . د. أ :א
 بندر عبد اهللا املشاري . د     

    :א
سية يف األنظمة الصناعية كما أن هلا   تعترب أجهزة التوقيت من الوحدات الرئي  

,  أنظمة اإلضاءة باملنازل و الشوارع  : استخدامات عديدة يف حياة اإلنسان اليومية و نذكر منها    
ولقد استفادت أجهزة التوقيت  .. اخل.أنظمة الري , أنظمة اإلنذار ضد السرقات و احلريق  

لتوقيت وإضافة مزايا عديدة  احلديثة من تكنولوجيات اإللكترونيات الرقمية لتحسني دقة ا  
و تعد هذه املزايا مع       . أخرى مثل إمكانية الربجمة املسبقة على مدى اليوم و األسبوع والشهر       

رخص السعر و قلة استهالك القدرة الكهربية من املواصفات اهلامة عند اختيار و شراء أجهزة       
 . التوقيت

أمريكي إىل عدة مئات الدوالرات     وتتـراوح أسعار أجهزة التوقيت من حوايل مخسون  دوالر           
و اجلدير بالذكر انه ال يوجد منتج حملى من أجهزة          . وذلـك طبقا ملزاياها و قدراا الكهربائية      

 . التوقيت على الرغم من سهولة تصميمها و تصنيعها باإلمكانيات و اخلربة احمللية
زايا إضافية حملية حبيث  و اهلدف الرئيسي من هذا املشروع البحثي هو تطوير جهاز توقيت ذو م      

ميكن تصنيعه وتسويقه داخل اململكة بأسعار أقل بكثري من سعر مثيله املستورد خبربة من    
واملبدأ األساسي لبناء الدائرة اإللكترونية اخلاصة جبهاز التوقيت املقترح تعتمد على     . اخلارج

ى قيما متغرية على نطاق  استخدام املكثف التباديل املتوايل كعنصر توقيت قابل للربجمة و يعط   
 .  واسع جدا

 ولكن كان هناك صعوبة يف تنفيذها نظرا    ١٩٩٣و قد طرحت هذه الفكرة ألول مرة عام 
للمساحة الكبرية اليت كانت تلزم لبناء دائرة التحكم مما جيعل اجلهاز غري منافس إذا أخذنا   
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 البوابات    توجيا مصفوفاومع استحداث تكنول   . احلجم واستهالك القدرة الكهربية يف االعتبار   
 واحلاسبات الدقيقة املدجمة أمكن إعادة التفكري يف إمكانية التصميم مرة     FPGAاملنطقية املربجمة  

 اليت ميكن  ب من األساليتوتعد هذه التكنولوجيا .أخرى و حتقيق األهداف املذكورة سابقا  
تنافس املستورد من حيث     استخدامها يف الدول النامية لبدأ صناعات إلكترونية حملية ميكن أن         

 .  األداء و السعر
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א  ٢٤/٢٦ /٣١-ر:  מ
א  حتليل مستقبل ربط مناطق اململكة بشبكات كهربائية وطنية موحدة    :א

 عبد اهللا حممد الشعالن. د. أ:א
   القاضي  عبد العظيمحممد. د.     أ

    :א
 بفضل اهللا مث بفضل الدعم املتواصل  –يف اململكة لقد خطى قطاع الكهرباء 

 خطوات واسعة حنو التطور والرقي –والسخي من حكومة خادم احلرمني الشريفني   
بدأت أوالً بصهر وتوحيد الشركات املعزولة واملستقلة يف املناطق إىل ما كان يعرف قريباً          

ذلك توحيد تلك بالشركات السعودية املوحدة للكهرباء يف كل منطقة ، مث تال  
الشركات إىل ما يعرف اآلن بالشركة السعودية للكهرباء حيث يفترض أن تقدم هذه          
الشركة خدمات أكثر اعتمادية وأقل تكلفة ، ولقد مت ربط املنطقتني الشرقية والوسطى  
خبط نقٍل عمالق ذي جهد فائق كما أن هناك مشروع ربط بني القصيم وحائل وبني     

ورة متهيداً لربط كافة مناطق اململكة يف املستقبل بشبكة وطنية موحدة القصيم واملدينة املن
على غرار الدول املتقدمة والصناعية تنقل الطاقة الكهربائية بني منطقة وأخرى وبني نظام  

وبعد  .  فهاي كهربائي وأخر حيث جيود أداء تلك األنظمة وتتحسن خدماا وتقل تكال 
  االقتصاديةوفوائد الربط الكهربائي من الناحيتني هذا االستعراض املوجز ألهم مزايا 

والفنية فإن الباحثون يأملون القيام بدراسة الربط الكهربائي بني مناطق اململكة نظراً ملا       
تشغيلية لألنظمة الكهربائية من جهة  ستوفره مثل تلك الدراسة من تكاليف رأمسالية و

 أن اكتملت البنية األساسية  وحتسن مستويات أدائها من جهة أخرى ، وخباصة بعد 
لألنظمة الكهربائية يف مملكتنا الغالية وأصبحت اخلطوة التالية هي التفكري جدياً يف ربطها   

 .عرب شبكات وطنية موحدة 
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א  ٢٤/٢٦ /٣٣-ر:  מ
א  "املفاعالت النووية  : "تأليف كتاب باللغة العربية بعنوان  :א

 د الرمحن آل الشيخحممد عب. د :א
 أمحد بن نصر كداشي.       م

    :א
املواضيع األساسية لفهم    " مبادئ املفاعالت النووية   : " عنوانيتناول هذا الكتاب ب  

حيتوي هذا الكتاب على  . ةتقنية املفاعالت النووية وكيفية استخدامها إلنتاج الطاقة الكهربائي 
 التدرج يف    منوضوع هام ميكّن الطالب والباحث ملها جمموعة من الفصول خصص كل من 

ولقد . واستيعاا اقتناء املعلومات واملفاهيم اليت بنيت عليها النظريات واملعادالت الرياضية    
  وليخدم اجتهدنا يف تبسيط أسلوب هذا الكتاب ليكون مناسباً لشرائح عديدة من القراء،           

ثرة املعادالت الرياضية يف بعض الفصول    رغم ك . املثقف بشكل عام واملتخصص بشكل خاص   
نتمىن أن   حرصنا على تقدميها بشكل شيق وغري ممل للقارئ  و  لقد ,لشرح بعض املفاهيم
 . نكونا قد وفقنا يف ذلك

. مقدمة عامة تناولنا فيها أساسيات الفيزياء النووية      : يتكون هذا الكتاب من مثانية فصول أوهلا      
نظرية ل الفصل الثالث فيتطرق     أما. نيوترون وتفاعالته مع املادة   ختص الفصل الثاين بتعريف ال    وأ

.  وعملية االنشطار املتسلسل   القابلة لالنشطار االنشـطار الـنووي واملواد االنشطارية واملواد        
يتطرق الفصل اخلامس   و. يتناول الفصل الرابع موضوع دورة النيوترونات يف املفاعالت النووية        

يتناول الفصل السادس عملية    . ات و توزيع طاقاا أثناء هذه العملية      إىل عملـية دئة النيوترون    
خيتص و. انتشار النيوترونات احلرارية داخل املفاعل مث تأثري عواكس النيوترونات حول املفاعل            

الفصل السابع بنظرية زمر النيوترونات لالنتشار ابتداء بنظرية الزمرة الواحدة فنظرية الزمرتني مث             
أما الفصل الثامن واألخري من هذا الكتاب فيتناول موضوع         . لنيوترونات املتعددة نظـرية زمر ا   

 وكيفية توفري الكتلة احلرجة باستخدام عواكس النيوترونات حول         ،للمفاعل األبعـاد احلرجة  
 .قلب املفاعل
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א  ٢٥/٢٧ /١٣-ر:  מ
א -ئية يف شركة سابكحتسني اجلودة واألداء ملصادر التغذية الكهربا :א

 دراسة تطبيقية على أحد مواقع سابك   
 حممد عبد العظيم القاضي . د. أ :א

 عادل عبد النور بن عبد النور.      د
 نبيل حممد عبد الرمحن احليدر.      م

    :א
يتسم نظام التغذية الكهربائية بشركة سابك ، كما هو احلال بالنسبة للشركات        

وبسبب هذا التعقيد يتزايد االهتمام جبودة التغذية الكهربائية   .  ى املماثلة بالتعقيدالكرب
واحلرص على خلوها من املشاكل كالتذبذب واالخنفاض املفاجئ يف اجلهد وعدم  
االنتظام يف التردد وغريها مما يؤدي إىل انقطاعات كهربائية يف املصانع واملنشآت اليت      

رها واحداً من أكرب املشتركني يف اخلدمة الكهربائية اليت      متلكها شركة سابك باعتبا
وجدير بالذكر أن النمور املطرد يف أنظمة القوى .  تقدمها الشركة السعودية للكهرباء 

الكهربائية باململكة خالل العقدين املاضيني كلن استجابة حتمية لتوسع البين األساسية    
 هو احلال واملشاهد يف مجيع أحناء العامل    وكما .  خلطط التنمية وازدياد عدد املشتركني   

 على الطاقة – ومن بينهم سابك –فقد أصبح اعتماد كبار املستهلكني الصناعيني   
الكهربائية ظاهرة معروفة إىل احلد الذي أصبح معه أي انقطاع أو توقف يف اخلدمة  

يئة على هؤالء   الكهربائية أمراً خطرياً ملا لتلك االنقطاعات من آثار وتبعات اقتصادية س
ومن املعروف أن بعض هذه االنقطاعات كفيل بأن يسبب أضراراً عدة        .  املستهلكني

على أداء املعدات الكهربائية وأجهزة التحكم داخل الشركة ، وبالتايل يصبح حتليل آثار   
االنقطاعات الكهربائية ودراسة حتسني الوظائف املختلفة ألنظمة التغذية أمراً ضرورياً    

 لتاليف األضرار اليت قد تسببها الشبكة اخلارجية للشركة ولكن كذلك للسعي ليس فقط



                                                                        

 ١١٣

لتحسني األداء والعمل على تطوير اإلنتاجية من خالل جعل املعدات تعمل يف أحسن  
 .  الظروف املمكنة

يهدف هذا البحث إىل حتري مدى وطبيعة االنقطاعات الكهربائية من خالل      
 اململكة العربية السعودية ، ومن مث ودراسة وحتليل آثار     إجراء استبيان يف شركة سابك يف  

االنقطاعات الكهربائية على جودة وكفاءة نظم التغذية الكهربائية للمصانع اليت متتلكها  
وقد مت يف هذا املشروع استخدام أساليب حماكاة حاسوبية متقدمة  .   شركة سابك

رات األداء املختلفة اخلاصة   لدراسة منط ومدى االنقطاعات الكهربائية وحساسية مؤش  
بنوعية التغذية الكهربائية بالنسبة لآلثار النامجة عن تلك االنقطاعات الكهربائية واليت قد  

 . تنجم عن اضطرابات ومشاكل يف الشبكة اخلارجية لشركة الكهرباء  



                                                                        

 ١١٤

א  ٢٥/٢٧ /١٥-ر:  מ
א ت الطاقة على اهنيار     دراسة تأثري النتؤات املوصالت الدقيقة ذا    :א

 . فولتية العوازل السائلة   
 عبد العزيز عبد اهللا السليمان. د.  أ:א

 حممد إقبال قريشي.                 د
    :א

يعرض هذا البحث التجرييب تأثري جهد التيار املتناوب باإلضافة إىل قطبية كل من    
 والتيارات الناجتة عن خشونة معدنية بسبب وجود   نبضات اجلهد العايل ذات املدى القصري 

.  أقطاب مضغوطة يف آلة ذات جهد عال ومملوءة بزيوت معدنية أو سليكونة عازلة للكهرباء          
.   كما مت يف هذا البحث حماكاة اخلشونة على األقطاب املكهربة مع تشكيلة من األقطاب احلادة        

دامه بطريقة ناجحة، بينما متت مالحظة     أيضا مت إنشاء مولد نبضات قصرية املدى، ومت استخ     
التيارات املولدة من ثغرة القطب باستخدام نظام بصري ضاليل التصوير، وتوضح النتائج دور       
قطب اجلهد يف ايار التيار املتناوب يف حني أن تأثريات أشكال موجة اجلهد املستخدم على     

  حيدث ايار الزيت العازل حتت       .بدء التفريغ وتوليدها وتسارعها مث تقييمها بشكل مستفيض     
تقريبا، يف  % ٧٠جهد تردد القوى عند قطبية سالبة مع احتمال االيار للزيوت املعدنية بنسبة     

حني حيدث العكس يف حالة الزيوت السيليكونية، وقد مت توضيح أسباب هذا األداء املتعارض،     
 قطبية موجبة، بينما مت كما مت اكتشاف ثالث حاالت مميزة للتفريغ الضئيل تنبعث حتت  

اكتشاف هياكل تفريغ كثيف حتت القطبية السالبة، ويتولد التفريغ املوجب بتسارع صويت إىل              
فوق صويت بينما حيدث العكس مع التفريغ السالب، وغالبا ما يتم التحكم يف هياكل البطانة    

 ومهية على منو   كذلك مت يف هذا البحث اختيار جمسم حقيقي لديناميكا     . املوجبة إلكترونيا  
التفريغ الكهربائي السالب واياره،  ولقد أكدت النتائج التجريبية يف هذا البحث أن السبب   

 . وراء ذلك يكمن يف تبخر غشاء السائل   



                                                                        

 ١١٥

א  ٢٥/٢٧ /٢١-ر:  מ
א تعزيز صور الكامريات احلرارية قليلة التكلفة والغري مربدة:א

  حممد السويلمعبد اهللا.  د:א
 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د.      أ

    :א
 العاملة يف نطاق األشعة حتت احلمراء أو ما   تعترب أجهزة االستشعار احلراري  

 عليها جمازاً الكامريات احلرارية من التقنيات احلديثة الفعالة  لالختبارات الالإتالفية  قيطل
يهدف هذا البحث إىل تطبيق بعض .  الوقائية يف الصناعةيف جمال تطبيقات الصيانة  

الربجميات احلديثة ملعاجلة الصور لتحسني أداء الصور احلرارية الرديئة امللتقطة بواسطة  
و باخلصوص بناء أنسب     .  الكامريات احلرارية  التجارية قليلة التكلفة و عدمية التربيد  

 احلرارية الغري مربدة باستخدام  شرائح  تقنيتني لتعزيز الصور املتحصلة من الكامريات  
 .الربجميات املصفوفية فائقة الكثافة 



                                                                        

 ١١٦

א  ٢٥/٢٧ /٢٤-ر:  מ
א املولد  : توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بدون تلوث النوع   : א

 احلثي املربوط بالشبكة   
 عبد الرمحن إبراهيم العولة. د.أ :א
 ق سيد محودةرز. د.      أ   

    :א
نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح ، كثر حديثاً استخدام اآللة احلثية    

كمولد غري متزامني ، ولكن لوحظ أن جودة القدرة الكهربائية الناجتة من هذه املولدات     
حلثي يهدف هذا البحث إىل دراسة أداء املولد ا.  ، وهذا بسبب سرعة الرياح املتغرية 

سيتم تطوير منوذج رياضي    .  املربوط بالشبكة وذلك عند ربطه مبغري إلكتروين بالشبكة 
شامل للمولد احلثي املربوط بالشبكة بواسطة املغري اإللكتروين ، هذا النموذج يأخذ يف   
االعتبار اإلنفصاالت الناجتة عن عملية التبديل اليت يقوم ا املغري باإلضافة إىل السلوك         

ستتم إجراء حماكاة باستخدام احلاسب وكذلك     .  طي للفيض املغناطيسي يف املولد  غري اخل
دراسة أداء األنظمة املقترحة حتت ظروف تشغيل خمتلفة ، باإلضافة إىل عرض نتائج          

 .جتارب عملية للتحقق من صالحية هذا النظام



                                                                        

 ١١٧

א  ٢٥/٢٧ /٢٦-ر:  מ
א طيسي يف مواد العزل احلرارية املستخدمة        مخود اإلشعاع الكهرومغنا    :א
 يف املباين

 جميد عبد الرمحن الكنهل. د:א
 صاحل عبد اهللا الشبيلي  . د. أ

    :א
تتـناول هـذه الدراسـة قياس خواص العزل الكهرومغناطيسي لبعض املواد             

  وستجرى اختبارات    .العازلـة احلـرارية املنتشـرة االستعمال ضمن مواد البناء حملياً          
وستتضمن معدات القياس   .  يف معمـل املايكـروويف بقسـم اهلندسـة الكهـربائية          

مرسـل ومسـتقبل وهوائـيات يف نطـاق الترددات املستخدمة يف أنظمة االتصاالت              
، وسـيجري حتلـيل معلومات القياسات وأدواا لتحديد         ) اجلـوال  (GSMالـنقالة   

وستعرض النتائج املستخلصني يف    .  وادخـواص العـزل الكهرومغناطيسـي هلـذه امل        
تقريـر الـبحث والـيت يتوقع أن تكون ذات فائدة ملهندسي االتصاالت واإلنشاءات              

 .ومهندسي املواد واملهتمني بالبيئة الكهرومغناطيسية وصحة اإلنسان
 



                                                                        

 ١١٨

א  ٢٥/٢٧ /٤٥-ر:  מ
א اإللكتروين مشـكالت طـول الكبل بني احملرك احلثي والعاكس          :א

 وطرق عالجها
     حممد انعام احلق. د:א

 عبد الرمحن إبراهيم العولة. د.      أ
    :א

تزداد يوماً بعد يوم يف ) IGBT Inverter(إن استعماالت العاكس الترانزيستوري 
. تغرية السرعة التطبـيقات الصـناعية احملـتاجة للمحركات الكهربائية ذات التيار املتناوب م           

وكمـثال هلـذه التطبيقات حمركات املراوح واملضخات واحملركات املستعملة يف صناعة النفط         
ة التبـديل  ـسريع) IGBT(ُ تستخدم الترانسيستورات معزولة البوابة      .والورق وغريها الكثري  

)Switching(             س لتقلـيل الفقـد الناتج عن عملية الفتح وإالغالق املتعددة يف داخل العاك .
 العاكس  ةوهذا يؤدي بدوره إىل تصغري حجم مبددات احلرارة مما يؤدي إىل صغر حجم منظوم             

كما أن خاصية الترانزيستور معزول البوابة، وهي سرعة        . واحملـرك والذي يقلل التكلفة الكلية     
 التبديل، تؤدي إىل حتسني أداء العاكس واحملرك معاً يف زيادة عزم البدء وحسن أداء احملرك عند               

ومن جانب آخر هذا التحسن يف األداء يؤدي إىل ظهور مشكالت غري            . ةالسـرعات املنخفض  
ومن أبرز هذه املشكالت إمكانية     . مقصـودة نتيجة للتغري العايل يف نسبة تغري اجلهد مع الزمن          

حـدوث ارتفاع عاٍل يف قيمة اجلهد عند أطراف احملرك ناتٍج عن طول الكبل املوصل للمحرك                
ويهدف هذا  .  ذي قد يؤدي بدوره إىل فشل يف عزل ملفات احملرك الغايل الثمن           بالعـاكس وال  

كما يشمل البحث دراسة    . الـبحث إىل دراسـة هذه املشكلة ومن مث اقتراح حلول لتفاديها           
ويف سبيل حتقيق الغرض من البحث مت تصميم برنامج         . للعـوامل املؤثرة يف ارتفاع جهد احملرك      

 به، إلمتام الدراسة    ةواحلزم املربوط ) Matlab(نامج املشهور   حاسـويب خـاص باستخدام الرب     
 .وإثبات حتقيق املنظومة املقترحة النتائج املرجوة منها



                                                                        

 ١١٩

א  ٢٦/٢٧ /٤-ر:  מ
א منـوذج رقمي متوسط القيمة للمحاكاة السريعة ألنظمة التبديل         :א

 العاملة يف ظرف اإلشارة غري املتصلة
 حممد بن صاحل النمي. د:א

    :א
تشتمل األدبيات املنشورة على عدد من النماذج الرياضية لتمثيل أنظمة تضمني     
عرض النبضات العاملة يف ظرف اإلشارة غري املتصلة واليت ميكن استخدامها لغرض    

ويساعد النموذج الرياضي الذي  .  التحليل والتصميم ألنظمة إلكترونيات القوى
تخدم كأساس للمحاكاة احلاسوبية يف توفري الوقت والقطع الكهربائية اليت قد تتعرض     يس

يعرض البحث منوذجاً رياضياً متقطعاً جديداً  .  لتلف إذا كان التصميم غري مناسب 
باستخدام متوسط عرض النبضات ميكن استخدامه للمحاكاة الرقمية ألنظمة التبديل اليت  

ويقوم النموذج حبساب متوسط قيمة دالة اخلرج  .  تصلةتعمل يف ظرف اإلشارة غري امل 
بدقة وسرعة ، كما ميكنه حساب متوسط قيمة الدوال األخرى يف النظام بزيادة بسيطة     

ومن املعلوم لدى الباحثني يف أنظمة تضمني عرض النبضات أن األهم .  يف وقت احملاكاة
هي القيم  ) املتوسط (ذه القيم هو دراسة متوسط الدوال بدالً من القيم اللحظية لكون ه  

ولزيادة سرعة استخدام هذا النموذج ألغراض    .  املؤثرة على أداء األنظمة حتت الدراسة  
احملاكاة فقد مت تبين فكرة استبدال الدوال غري اخلطية بدوال متقطعة متثلها مع وجود نسبة  

 عند قيم نسبة  خطأ قليلة حداً تتناسب مع عدد احلسابات املختلفة للدوال غري اخلطية  
ومبقارنة هذا النموذج مع النماذج .  التشغيل واليت تعترب دالة التحكم يف أنظمة التبديل

باإلضافة  .  األخرى باستخدام عدد من األمثلة تبينت أفضليته من حيث الدقة والسرعة
على ذلك فإن النموذج ميكن استخدامه حملاكاة األنظمة اليت تعمل يف ظريف اإلشارة    

 . ة وغري املتصلة يف الوقت نفسه املتصل



                                                                        

 ١٢٠

א  ٢٦/٢٧ /٧-ر:  מ
א  بـناء مكـونات إلكترونية لربجميات حساب اإلحصائيات ذات          :א

 الدرجة العالية
 عتيق أمحد خان. د:א

 شجاع أمحد عباسي. د.أ
 صاحل بن عبد اهللا الشبيلي  . د.أ

    :א
ت خمتلفة لتطبيقات عديدة يف االتصاالت واهلندسـة   تستخدم خوارزميا

اإللكترونية والتحقيق أو التطبيق الربجمي هلذه اخلوارزميات باستخدام احلواسيب الرقمية  
معلوم ملدة ليست بالقليلة  ومع ذلك فقد تنبه الباحثون حديثا إىل أن التطبيق العتادى    

طبيق الربجمي املعتاد هلا وقد يسرت   لكثري من اخلوارزميات يتمتع بسمات مميزة عن الت  
تقنيات التصميم احلديثة باستخدام  مصفوفات الصمامات أو البوابات املربجمة ميدانيا     

(FPGA Chip)    التطبيق العملي لوضع هذه اخلوارزميات على رقاقة أو شرحية 
السيليكون  وقد اجتهت الكثري من أنشطة البحث والتطوير هلذا املنحى املرغوب فيه    
خاصة يف جماالت املعاجلة الرقمية لإلشارات والصور وغريمها حيث التطبيق العتادى  

 .  أسرع وأكثر موثوقية من التطبيق الربجمي 
و ما يقابلها  )  high order cross moments(    حتتل  العزوم التداخلية العالية الرتبة 

)  higher order cross spectra( من حتويل فوريري والطيف الداخلي ذي الرتبة األعلى 
مكانا مركزيا يف الطرق املتاحة لتصميم وحتليل  النظم واإلشارات وقد طبقت هذه    
اخلوارزميات باستخدام أدوات الربجمة للمعاجلات عامة االستخدام ولكننا طورنا تطبيقا     
عتاديا ذا سرعة عالية مما يؤدى إىل حتسن ملحوظ يف أداء كثري من أدوات معاجلة            



                                                                        

 ١٢١

ت الرقمية اليت تستخدم يف العديد من ااالت التطبيقية كالسونار والرادار   اإلشارا
والصوتيات والطب احليوي ومعاجلة إشارات الزالزل والطبيعة البالزمية والبصريات،  

 . على سبيل املثال ال احلصر 

 للبوابات املربجمة ميدانيا )Xilinx(وقد استخدمنا يف هذا البحث معاجل زلينكس 
الغرض واملمكن إعادة تشكيله للتطبيق العتادي للعزوم التداخلية مما حيسن       املخصوص 

 .كفاءة أداء وسرعة أدوات تصميم وحتليل  النظم واإلشارات  



                                                                        

 ١٢٢

א  א
 م رقم التقرير  العنوان  الباحثون

 خالد عبد الرمحن الصقري . د
 وحيد عطية املصري. د
 أمحد عيديد إبراهيم. د

ة هليدروديناميكية األنظمة دراسة معملي
الالتيوتونية ثالثية الطور يف مفاعالت 

 الفقاعات الدوارة

 ١ ٧/٢٠/٢٦ -ك

 سعيد حممد الزهراين . د.أ
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.أ
 قمر الدين حممد عاصف . د
 

أثـر اهلايدروديناميكا على أداء املهد املميع       
 .املستخدمة يف تقنية التغليف

 

٢٢/٢٢/٢٦ -ك ٢ 

  مالك إبراهيم األمحد.د
 عبد احلميد إجبار. د.أ

تطبيق تقنيات تكون العمليات لتصميم     
 حمطات معاجلة خملفات املياه

 ٣ ٢٥/٢٤/٢٦-ك

استنباط ديناميكية مفاعل كيميائي باستخدام     عماد الدين مصطفى كمال. د
 البيانات املعملية

 ٤ ٤٢/٢٥/٢٦-ك

 عماد الدين مصطفى كمال. د
 صريوحيد عطية امل. د

استنباط خواص الفقاعات يف املفاعالت 
 الثنائية الطور باستخدام البيانات املعملية  

 ٥ ٤٨/٢٥/٢٦-ك

دراسة هيدروديناميكية مفاعالت الفقاعات   وحيد عطية املصري. د
حسابات  : باستخدام احلزم الرياضية اجلاهزة

 ديناميكية املوائع 

 ٦ ٧/٢٤/٢٧-ك

 كامل حممد وقيع اهللا  . د.أ
 د إبراهيم احلميزي خال. د
 سعيد حممد الزهراين . د.أ

تطوير برامج حاسوبية لكتاب أساسيات 
 اهلندسة الكيميائية 

 ٧ ٤١/٢٥/٢٧-ك

حتطيم املواد اهليدروكاربونية احملتوية على    إيناس معني الناشف. د
ذرات كلور باستخدام سوبر أوكسيد     

 البوتاسيوم يف السوائل األيونية   

 ٨ ١/٢٦/٢٧-ك

املستخدم ملعمل حماكاة نظم  : تأليف كتاب  لدين مصطفى كمالعماد ا. د
 التحكم يف العمليات الكيميائية   

٥٥/٢٦/٢٧ -ك ٩ 



                                                                        

 ١٢٣

א  ٢٠/٢٦ /٧-ك:  מ
א دراسة معملية هليدروديناميكية األنظمة الالنيوتونية ثالثية الطور يف  :א

 مفاعالت الفقاعات الدوارة
  الرمحن الصقريخالد عبد.  د:א

 وحيد عطية املصري. د
 أمحد عيديد إبراهيم . د

  :א
مت عمل دراسة معملية لألداء اهليدروديناميكي ملفاعلني من نوع الدفع الغازي   

اهلدف من هذا العمل هو دراسة وتطوير عالقات .  لتر ١٣٥ لتر و١٧١اخلارجي حبجم 
يف اجلزء األول .  اهلابط ملفاعالت الدفع الغازيرياضية لكل من العمود الصاعد والعمود

يف اجلزء الثاين من الدراسة مت . من الدراسة مت استخدام املاء من الصنبور كوسط نيوتوين
كما مت دراسة تأثري إضافة ألياف الورق إىل   .  استخدام حماليل الزانثان كوسط ال نيوتوين  
مت حساب الكسر الغازي يف العمود الصاعد،   . حماليل الزانثان لتمثيل األنظمة الالنيوتونية 

والكسر الغازي يف اهلمود اهلابط وسرعة تدوير السائل يف العمود الصاعد والعمود 
كما مت استخدام نسبة مساحة  . اهلابط، وذلك كدالة يف السرعة الظاهرية للغاز الداخل 
ن اعتماد الكسر مت التعبري ع. املقطع لكل من العمود الصاعد واهلابط كمعامل للتكبري

الغازي يف العمود الصاعد على العمود اهلابط يف االنظمة املختلفة اليت مت دراستها 
 .بعالقات رياضية مناسبة

 



                                                                        

 ١٢٤

א  ٢٢/٢٦ /٢٢-ك:  מ
א أثـر اهلايدرودينامـيكا على أداء املهد املميع املستخدمة يف تقنية            :א
 .التغليف

  الزهراينسعيد حممد. د.أ :א
 أمحد أبا سعيد احلاج. د.أ
 قمر الدينحممد عاصف . د

    :א
 سيتم تصميم نظام عملي يعتمد على تكنولوجيا املهد املميع لتغليف أنواع     

).   سابك(خمتلفة من األمسدة املصنعة بواسطة الشركة السعودية للصناعات األساسية  
 يف حترر األمسدة باستخدام أغشية بلومريية عرب     اهلدف الرئيس هلذا املشروع هو التحكم

إن التحكم يف حترر السماد      . دراسة مستفيضة ألثر اهلايدروديناميكا على أداء املهد املميع   
يساعد يف رفع كفاءة األمسدة و تقليل اآلثار السالبة املترتبة على الكميات الكبرية    

أيضاً   . هد املميع يف عملية التغليفستتم دراسة أحوال التشغيل املختلفة للم . املستخدمة
سيتم تطوير مناذج مبسطة لعملية حترر السماد الستخدامها يف حتسني أداء املهد املميعة   

 . املستخدمة يف عمليات تغليف األمسدة للتحكم يف عملية حترر األمسدة 



                                                                        

 ١٢٥

א  ٢٤/٢٦ /٢٥-ك:  מ
א   حمطات معاجلة خملفات املياهتطبيق تقنيات تكون العمليات لتصميم :א

 مالك إبراهيم األمحد.  د:א
 عبد احلميد أجبار. د.     أ

    :א
إن القدرة على تطوير طرق جمدية اقتصادياً ملعاجلة خملفات املياه يعترب خطوة يف     

ر أنواع إن اختيا.  االجتاه الصحيح من أجل حتقيق هدف ترشيد استهالك املياه باململكة  
املعاجلة والتكنولوجيا املناسبة يعترب حتدياً كبرياً نظراً لكثرة البدائل والعمليات املشتركة       

يهدف هذا املشروع إىل تطبيق تقنيات تكوين العمليات اليت أثبتت جناحاً يف     .   املتوفرة
 العمليات الكيميائية يف حل مسائل معاجلة خملفات املياه وذلك عن طريق تطوير منهجي  

إنه عن طريق معرفة خصائص املياه املراد       .   الختيار البدائل املثلى ملعاجلة هذه املياه 
معاجلتها وحتديد مستويات املعاجلة املرغوبة فإنه سيتم استخدام تقنيات تكوين العمليات       
الستخالص كل البدائل ادية وبعد ذلك اختيار احلل والوحدات املشتركة اليت حتقق    

 . مثلىتكلفة اقتصادية



                                                                        

 ١٢٦

א  ٢٥/٢٦ /٤٢-ك:  מ
א   استنباط ديناميكية مفاعل كيميائي باستخدام البيانات املعملية:א

 عماد الدين مصطفى كمال. د :א
    :א

تستمد    . هذا البحث يتطرق إىل دراسة متثيل بيانات معمليه بنموذج رياضي جترييب        
 عملية تفاعل كيميائي يف الطور السائل تتم داخل مفاعل اخللط املستمر           البيانات املعملية من  

حيث يتفاعل كل من هيدروكسيـد الصـوديوم و اثيل اسيتايت إلنتاج أسيتات الصـوديوم          
البيانات املعملية حتتوي على التركيز املوالري هلديروكسيـد الصـوديوم          . و الكحول اإليثيلي  

تنبط من قراءات التوصيل األيوين و كذلك على قياس معدل           و اسيتات الصوديوم و اليت تس    
تعمل األجهزة الكهربية على جتميع القراءات املعملية مبعدل كل ثانيه و إرساله          . التدفق للقيم 

يركز البحث على متثيل العالقة بني التركيز       .  إىل احلاسب اآليل عرب كرت جتميع املعلومات  
  عدل التدفق باستخدام ثالثة أنواع من النماذج الرياضية   املوالري هلديروكسيد الصوديوم مع م  

األفضل يف متثيل التركيز    )  ARX(و قد أحملت النتائج إىل أن النموذج  . التجريبية املعروفة 
.    املوالري و لكن خواصه الديناميه سيئه و غري مقبولة يف حاله استخدامها يف عمليات التحكم         

زيادة حجم هيكل النموذج املقترح و لكن أوضحت دراسة       و ميكن حتسني اخلواص الديناميه ب  
كما  . التحقق املعاكس إىل أن هذا النموذج قد يؤدي إىل استجابة ديناميه غري مستقرة

غري جمدي بسبب عدم استقرارية      ) ARMAX(  أوضحت الدراسة إىل أن استخدام النموذج     
أما . بط معامالت حجم اهليكل االستجابة الزمنية و للحصول على استقرارية البد من دقة ض  

فقد وجد أنه غري مناسب لتمثيل البيانات املعملية و ذلك ألن   ) OEM(بالنسبة للنموذج   
قراءات تدفق املدخالت غري منشطة بشكل كايف و ذلك يعين أن السلوك الدينامي للمدخالت           

ات حبيث  البد أن تكون على شكل موجات دوريه من أجل تنشيط االستجابة الزمنية للمخرج       
 .   جتعل القراءات املعملية غنية باملعلومات    



                                                                        

 ١٢٧

א  ٢٥/٢٦ /٤٨-ك:  מ
א  استنباط خواص الفقاعات يف املفاعالت الثنائية الطور باستخدام :א

 البيانات املعملية
 عماد الدين مصطفى كمال.  د :א

 وحيد عطية املصري.  د
    :א

 طريقة منتظمة الستخدام القياسات الصوتية املعملية من اجل توصيف     مت تقدمي
فقد استخدمت عمليات اإلحصاء الرياضي املبين على فكرة     . خواص فقاعات اهلواء

.  جتاوز خط الصفر لتحري عدد و تردد املوجات الصوتية الصادرة من حركة الفقاعات   
. رتباط الذاتية للقياسات املعمليةو حلساب التردد بدقه أعلى  فقد استخدمت عالقات اال 

أستفيد من حتري تردد املوجات يف حساب قطر الفقاعات و أستفيد من حتري عدد      
كما مت دراسة ظاهرة االنتقال من    . املوجات يف حساب التوزيع احلجمي للفقاعات

و قد أوضحت دراسة املوجات الصوتية .  التوزيع املتجانس إىل التوزيع غري املتجانس   
جود توزيع حجمي ضيق النطاق للفقاعات يف حالة النظام املتجانس وهذا  على و

كما    . يتماشى مع ما هو مسجل يف املراجع العلمية اليت تستخدم مناذج سرعة االنزالق       
استخدم املتوسط  التربيعي للضغط الناتج من املوجات الصوتية حلساب الفراغ اجلزئي   

. سابات تطابقا كبريا مع القـراآت املعملية  املشغور من قبل الفقاعات و قد أظهرت احل
و ميكن االستنتاج أن املسابر الصوتية مفيدة كأجهزة قياس متواصلة أثناء عمليات      
التحكم  بأعمدة الفقاعات خصوصا عند ظروف التشغيل املعتدلة و عند ظهور الرغوات  

  . اليت قد  تعيق عمل أجهزة القياس االعتيادية 



                                                                        

 ١٢٨

א  ٢٤/٢٧ /٧-ك:  מ
א دراسة هيدروديناميكية مفاعالت الفقاعات باستخدام احلزم     :א

 حسابات ديناميكية املوائع   : الرياضية اجلاهزة 
 وحيد عطية املصري. د :א

    :א
يصف هذا التقرير احلالة املستقرة واملتغرية للحسابات اهليدروديناميكية لعمود    

حيتوي عمود الفقاعات على تدوير داخلي للمائع مع موزع غاز  . يالفقاعات املعمل
استخدم شبكة رباعية . متت الدراسة على جمموعة من السرعات الغازية السطحية . حلقي

النتائج احلسابية هلا  . السطوح حلل معادالت نافري ستوك باستخدام برنامج سي أف اكس   
 .مقارنات طيبة مع النتائج املعملية 



                                                                        

 ١٢٩

 ٢٥/٢٧ /٤١-ك:  אמ
א   تطوير برامج حاسوبية لكتاب أساسيات اهلندسة الكيميائية:א

 كامل حممد احلسن وقيع اهللا            .د.أ :א
 خالد إبراهيم احلميزي                     .د
                     سعيد حممد الزهراين.د.أ

    :א
ملشروع كتابة وتطبيق برامج حاسوبية حلل املسائل اليت يتطلب حلها يشمل هذا ا

أساسيات اهلندسة الكيميائية والذي قام بتأليفه نفس     "استخدام احلاسوب يف كتاب  
 FORTRAN 90, MATLAB ANDسوف تكتب هذه الرباجميات بلغات . املؤلفني

EXCELL. ،   عمليات الكيميائية  وسيتم أيضاً استخدام حزم حماكاة مناسبة حملاكاة ال
 . املعقدة واملوجودة يف الكتاب

 
    

  

 
 
 
  
 
 
 



                                                                        

 ١٣٠

א  ٢٦/٢٧ /١-ك:  מ
א  حتطيم املواد اهليدروكاربونية احملتوية على ذرات كلور باستخدام :א

 سوبر أو كسيد البوتاسيوم يف السوائل األيونية
 إيناس الناشف. د :א

    :א
ن عملية نقل وختزين و التخلص من املخلصات الكيميائية اخلطرة واليت تتضمن         إ

الفنل الثنائي متعدد الكلور ، سداسي كلور البرتين ومعظم املواد العضوية احملتوية على ذرات            
  .(TSCA)كلور ختضع لقانون مراقبة املواد السامة    

لعديد من الصناعات البتروكيميائية         إن هذه املخلفات الكيميائية تنتج كمنتجات ثانوية يف ا       
إن    .  املنتشرة يف اململكة العربية السعودية أو تستخدم كمذيب يف العديد من الصناعات احمللية          

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

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

لوحيدة للتخلص من هذه   أفران خاصة وعلى درجات حرارة عالية جداً الوسيلة القانونية ا   
 .  املواد

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

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

 . مع أيونات السوبر أوكسايد الناجتة عن ذوبانه يف تلك السوائل     
حتطيم املواد اهليدروكاربونية احملتوية على ذارات كلور باستخدام سوبر أوكسيد البوتاسيوم    -٢

 .ة وحتويلها إىل مواد غري ضارة باإلنسان والبيئة يف السوائل األيوني  



                                                                        

 ١٣١

 

א  ٢٦/٢٧ /٢٥-ك:  מ
א املستخدم ملعمل حماكاة نظم التحكم يف العمليات :  تأليف كتاب :א
 الكيميائية 

 عماد الدين مصطفى كمال. د :א
    :א

الذي ) يب سي الب(يات التحكم   مت إعداد دليل املستخدم لربنامج خمترب عمل   
يعتمد على الربنامج اهلندسي ماتالب و يعىن مبحاكاة العمليات الكيميائية لدراسة    

يهتم  . يتكون الكتيب من مثانية أبواب و ملحقان. سلوكها الدينامي و التحكم فيها
و أما الباب  .  الباب األول بتقدمي كل من برنامج ماتالب و مسيولنك و يب سي الب   

 كأساس للدراسات ماين فيستعرض سبع عمليات تصنيع كيميائية و اليت ستستخدالث
و يف الباب الثالث يتم تقدمي األسس النظرية و املعادالت الرياضية اخلاصة     . التجريبية

فيما خيص حتليل حساسية االضطرابات يف حالة . بالتحكم و ديناميكية العمليات 
ما خيتص الباب اخلامس و السادس بعرض الدروس    االستقرار فتناقش يف الباب الرابع بين 

كما خيصص الباب السابع ملعاجلة  . اخلاصة بالتحليل الدينامي للدائرة املفتوحة و املغلقة
عمليات التحكم متعددة املتغريات و الباب الثامن لعمليات التحكم املتقدمة مثل الدوائر  

 .املركبة و التغذية األمامية 
 

 
 



                                                                        

 ١٣٢

א  א
 م رقم التقرير  العنوان  لباحثونا

 عبد اهللا حممد القرين  . د
 علي بن سعيد الغامدي  . د.أ

نظام معلومات جغرايف فضائي ديناميكي 
 شامل لتحديد املواقع املرورية اخلطرة 

 ١ ١٠/٢٢/٢٦-د

 حممد إقبال خان. د
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د

ية    من املواد البوزولن  باالستفادةأداء اخلرسانة 
 املتوفرة يف اململكة العربية السعودية

 ٢ ٣٣/٢٣/٢٦-د

نظرية  األخطاء وضبط األرصاد باملربعات   عبد اهللا الصادق علي . د.أ
 الصغرى   

 ٣ ٢٣/٢٤/٢٦-د

 مبادئ:"تألـيف كتاب اللغة العربية بعنوان        عصمت حممد احلسن . د.أ
 "املساحة املهنية و القانونية

 ٤ ٩/٢٥/٢٦-د

أثر تقلبات أسعار حديد التسليح على زيادة   د اهللا احلمادإبراهيم عب. د
 كلفة البناء

 ٥ ١٨/٢٥/٢٦-د

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

دراسة : نظام مراقبة عن بعد للجسور 
 جدوى

 ٦ ٢٢/٢٥/٢٦-د

دعمة سلوك البالطات اخلرسانية املسلحة امل طارق محود املسلم. د
 باملواد البوليمرية املقواة باأللياف املركبة

 ٧ ٣١/٢٥/٢٦-د

 ٨ ١٢/٢٣/٢٧-د خواص اخلرسانة عالية األداء  حممد إقبال خان. د
أعلـى نسـبة حلديـد التسليح السعودي         حممد شاذيل احلداد . د

املسـموح ـا يف تقييم عواض اخلرسانة        
 املسلحة

 ٩ ٢٤/٢٤/٢٧-د

العالقة بني الفحص البصري وقياسات    نصورعبد اهللا إبراهيم امل. د
 الوعورة يف تقييم حالة الرصف 

١٠ ٢٨/٢٤/٢٧-د

سلوك جمموعة اخلوازيق يف التربة املتماسكة  عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د
 حتت معدالت حتميل خمتلفة  

١١ ٦/٢٥/٢٧-د

أثر إضافة ألياف البويل أليفني مع اخللطة  صاحل حامد السيد . د.أ
 ية على اخلواص اهلندسية للخرسانةاخلرسان

١٢ ٥/٢٦/٢٧-د



                                                                        

 ١٣٣

 م رقم التقرير  العنوان  لباحثونا
 عيسى املغوري شقري. د
عبد الرمحن القريشي   . د
 )مدينة امللك عبد العزيز(
 عماد سليمان احلميضي. د

 دراسة نقل و سريان واسطة االرتكاز يف  
 مناذج زجاجية ممثلة للكسر اهليدروليكي  

١٣ ٢٩/٢٦/٢٧-د

أمساء األشياء والعلم   : يب عنوانهكتاب عر ظاهر بن علي القرين . د.أ
 اإلعجاز العلمي العظيم   : والتقنية 

١٤ ٤٦/٢٦/٢٧-د

 حممود الباز الشورجبي    . د.أ
 علي بن سعيد الغامدي  . د.أ

دراسة استطالعية عن حتسني وتطوير  
مستوى السالمة املرورية على الطرق داخل   

 جامعة امللك سعود

١٥ ٤٨/٢٦/٢٧-د

عداد برنامج للنمذجة اآللية السابقة للتحليل إ عبد احلميد شريف. د.أ
بواسطة طريقة األجزاء املتناهية مع إعادة 

 الترقيم األمثل لنقاط النموذج

١٦ ٤٩/٢٦/٢٧-د

 



                                                                        

 ١٣٤

א  ٢٢/٢٦ /١٠-د:  מ
א  نظام معلومات جغرايف فضائي ديناميكي شامل لتحديد املواقع :א

 املرورية اخلطرة
 عبد اهللا حممد القرين. د :א

 علي بن سعيد الغامدي. د.أ

    :א
يهدف هذا البحث إىل تصميم وتنفيذ نظام معلومات متحرك وشامل لتحديد   

مت ذلك باستخدام نظم حتديد املواقع   . املواقع املرورية اخلطرة يف أجزاء من مدينة الرياض  
حيث مت إنشاء . ونظم املعلومات اجلغرافيةالعاملية وباستخدام صور األقمار االصطناعية  

االقتصادية وكذا اهلندسية  / االجتماعيةاألساسيةقاعدة معلومات حتتوي أهم العوامل 
. الالزمة للتحليل املكاين من أجل استقصاء بعض األسباب الرئيسة للحوادث املرورية

يالت اإلحصائية ستفيد هذه القاعدة يف بناء رصيد معلومايت يمكِّن من إجراء التحل 
 .مستقبال من خالل رصد تاريخ تلك املواقع وحوادثها

 
 
 
 
 



                                                                        

 ١٣٥

א  ٢٣/٢٦ /٣٣-د:  מ
א  من املواد البوزولنية املتوفرة يف اململكة   باالستفادة أداء اخلرسانة  :א

 العربية السعودية  

 حممد إقبال خان. د :א
 عبد الرمحن حممد احلزميي. د

    :א
حول منطقة ) احلرات(تنتشر يف اململكة العربية السعودية حقول البازلت   

اليت من املمكن أن تستخدم   الدرع العريب حيث حتتوي على مواد البوزوالن الطبيعي، و 
اهلدف من هذا البحث هو التحقق من أداء   . جزئياً بدالً من مادة اإلمسنت يف اخلرسانة    

 سيتم دراسة اخلواص اهلندسية و.  من هذه املواد البوزولنية الطبيعيةةباالستفاداخلرسانة 
اخلواص املتعلقة بدميومة اخلرسانة من خالل استخدام نسب خمتلفة لكمية البوزوالن بدالً   

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



                                                                        

 ١٣٦

א  ٢٤/٢٦ /٢٣-د:  מ
א  نظرية  األخطاء وضبط األرصاد باملربعات الصغرى     :א

 عبد اهللا الصادق علي. د.أ :א

    :א
من املعروف أن كل القياسات حتتوي على أخطاء من نوع معني بعضها       

 لعدد اخلاطئ اإلدخالمصدره أخطاء قياسية كبرية مثل القراءة غري الصحيحة للعداد أو  
البعض اآلخر يكون مصدره منتظماً   .   لقراءة معينةاخلاطئيف حل املعادالت أو التسجيل 

مثل األخطاء املوجودة أصالً يف اجلهاز أو تلك الناجتة عن جو الغرفة أو العوامل الطبيعية  
كذلك ميكن هلذه األخطاء أن تنتج عن مصادر عشوائية مثل تأثري الذبذبات ورجع  .. اخل
جزاء أو مكونات اجلهاز وللحصول على احلل الصحيح ملسألة هندسية ال بد من فهم  أ

هذه األخطاء وطبيعتها وأنواعها وطرق معاجلتها ومن مث تقليل تأثريها على احملصلة   
 الطرق النظرية إحدىنظرية ضبط األخطاء هي     .  النهائية موعة القياسات اهلندسية 

الكتاب املقترح يقدم هذا العلم اهلندسي اهلام   .  دفالقوية والفاعلة لتحقيق هذا اهل 
لطالب اهلندسة واملهندسني العرب بلغة عربية علمية مبسطة وبطريقة عملية علمية سهلة 

وحسب علم املؤلف  .  مع الشرح الوايف والكثري من األشكال والصور والتمارين احمللولة
 من املؤمل أن يكون هذا الكتاب    وعليه .   ال يوجد كتاب باللغة العربية يف هذا العلم   

واملهندسني املمارسني ) واهلندسة املدنية خصوصاً(مرجعاً مفيداً لطالب اهلندسة 
والباحثني الذين جيرون جتارب عملية حتتوي على قياسات مباشرة أو غري مباشرة تتطلب  

 .نتائجها كميات على درجة عالية من الدقة  



                                                                        

 ١٣٧

א  ٢٥/٢٦ /٩-د:  מ
 املساحة املهنية و    مبادئ:" تألـيف كـتاب اللغة العربية بعنوان         :אא
 "القانونية

 عصمت حممد احلسن. د.أ :א
    :א

تعتـرب األرض هـي املصدر الرئيسي ملصادر الثروة من ماء وغابات ونباتات             
ائب يف الكثري   كما وأن األراضي املنتجة واألراضي السكنية ختضع لنظم الضر        . ومعـادن 

وبذلك فإن البيانات   . مـن بلـدان العـامل ممـا جيعلها تشكل عامالً مهماً يف ميزانياا             
واملعلومات األرضية تلعب دوراً رئيسياً يف عمليات التخطيط وحتسني التعامل مع مصادر            

وعليه فإن األراضي يف معظم الدول ختضع لنظم تعرف         .  الثروة األرضية والتحكم فيها   
لسجل العقاري اهلدف منه تثبيت ملكية األرض سواء لألفراد أو للدولة ويقوم            بـنظم ا  

ولذلك فإن من   .  مهندس املساحة بلعب دور بالغ األمهية يف أعمال تسجيالت األراضي         
الضروري لطالب هندسة املساحة وملهندسي املساحة الذين يزاولون املهنة أن يلموا إملاماً            

نة وبقوانني تسجيالت األراضي وبالوسائل والتقنيات      واسـعاً مبتطلـبات ممارسـة امله      
وختلو املكتبة العربية متاماً من     .  املسـاحية الـيت تستخدم يف أعمال تسجيالت األراضي        

كتاب يشرح هذه األساسيات، فأرجو أن يكون هذا الكتاب لبنة لبناء مكتبة عربية تسد              
ن الباب األول منها عبارة     وقد قسمت هذا الكتاب إىل سبعة أبواب، كا       .  هـذا الفراغ  

عن تعريف مبهنة هندسة املساحة ومتطلبات مزاولتها وكيفية االرتقاء، وقدمت يف الباب            
الـثاين نـبذة عن احلقوق وامللكيات وتطورها التارخيي، ويف الباب الثالث عرفت نظم              
 السـجل العقـاري املختلفة وإجيابيات وسلبيات كل منها، ويف الباب الرابع مت اختيار             
وتقدمي نظم السجل العقاري يف اململكة العربية السعودية وبعض الدول العربية واألجنبية            
الـيت لعـبت دوراً يف تطـور هذه النظم، ويف الباب اخلامس مت شرح تقنيات املساحة                 



                                                                        

 ١٣٨

املسـتخدمة يف مسـح امللكيات والعقار، وتعرضنا لطرق إجياد مساحة العقار يف الباب              
ع واألخري مث شرح طرق جتزئة العقار وبعض املسائل التقنية          السـادس، ويف الباب الساب    

 .املساحية اليت تواجه مهندس املساحة
وأخـرياً أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعاىل وأن ينفع به               
كـل من يطلع عليه من طلبة العلم إنه السميع ايب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى                 

 .آله وصحبه أمجعني



                                                                        

 ١٣٩

א  ٢٥/٢٦ /١٨-د:  מ
א  أثر تقلبات أسعار حديد التسليح على زيادة كلفة البناء :א

 إبراهيم بن عبد اهللا احلماد . د :א

    :א
ميثل قطاع البناء والتشييد، قطاعا اقتصادياً رئيسياً، يف دول اخلليج العريب ، وقد عاىن       

تشييد يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج من عدم وجود قاعدة قطاع البناء وال
بيانات دقيقة بأسعار أو كلفة املشاريع اإلنشائية مبا فيه رصد واستقراء مؤشرات عديدة       
ملواد البناء وأجور العمالة وكلفة امتالك أو استئجار املعدات اخلفيفة والثقيلة املستخدمة   

 .  بالتشييد
 أسعار كلفة البناء بسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح إىل لقد أدى ارتفاع

مطالبة الكثري من املقاولني بالتعويض عن فروق األسعار والذي أثر على رحبية املقاول، يف     
 Lump Sum حني يتمسك كثري من املالك بعقد التشييد النمطي من نوع املقطوعية 

Contractبات مالية وقضايا مكلفة ماديا     مما أدى إىل نشوء نزاعات تعاقدية ومطال
وتستغرق وقت طويل؛ والذي بدوره يسبب خسارة اقتصادية لالقتصاد الوطين ومن مث  

 .ال بد من أجياد طرق للتعامل معها  
ويف سبيل معاجلة مشكلة تضخم أسعار مواد البناء خصوصا أسعار حديد 

لبناء يف املشاريع  التسليح، يهدف هذا البحث، إىل مسح مكتيب عن ظاهرة تضخم مواد ا  
اإلنشائية وطرق التعامل معها وكيفية تطبيقها يف حالة ارتفاع أسعار حديد التسليح،    
وبذلك تقدم حلول عملية يف تقييم املطالبات املالية، أو عند استخدام الوساطة أو غريها 

يرصد التقرير تقلبات أسعار حديد التسليح حمليا     . لفض املنازعات أو عند التحكيم 
 . ليا ويقدم منوذج رياضي استقرائي ألسعار حديد التسليح على املدى القصري   ودو



                                                                        

 ١٤٠

حيوي هذا التقرير على مقدمة توجز فحوى التقرير، ومسح للدراسات السابقة  
يف جمال التعامل مع التضخم يف الدول املتقدمة، مث يستعرض أسعار حديد التسليح حمليا    

ار حديد التسليح على املدى القصري كأحد  ودوليا، ويقدم منوذج رياضي استقرائي ألسع   
وينتهي التقرير بتوصيات عامة لتبنيها حمليا     .  أدوات التعامل مع التضخم مستقبال
 .وتوصيات أخرى إلكمال هذا البحث 



                                                                        

 ١٤١

א  ٢٢/٢٥/٢٦-د:  מ
א  دراسة جدوى:  نظام مراقبة عن بعد للجسور :א

 كة عالء سراج مالئ.  د:א
 خالد عبد اللطيف السيف. د
 حممد حممد املدين . د.أ

    :א
تعتمد معاينة ومراقبة معظم اجلسور احلديدية يف الوقت احلايل على طرق يدوية  

وتكون هذه املعاينات معتمدة على األشخاص، وحىت حتت   .  وتقليدية يف حتصيل البيانات
ويتوفر . مدة على خربة املعاين بالدرجة األوىل  الظروف املثلى تكون هذه البيانات معت

 . حاليا أنظمة تسجيل بيانات ونظم حتكم ذات تكلفة اقتصادية معقولة 
يتم من خالل هذا العمل دراسة جدوى تطوير واستخدام نظام مراقبة عن بعد للمراقبة 

ات حيث يقترح يف نظام املراقبة عن بعد التقاط البيان. املستمرة للجسور احلديدية 
حيث يتم حتويل . باستخدام جمسات موضوعة على مواقع حمددة وحرجة باجلسر 

اإلشارات إىل صورة رقمية ويقوم معاجل حاسويب بإجراء احلسابات الضرورية وجتهيز    
وميكن إجراء عملية النقل املستمر للبيانات   . GPRSالبيانات لنقلها باستخدام تقنية  

.    للمراقبة له عنوان ثابت بشبكة اإلنترنت     إىل خادم يف مركز   GSMباستخدام شبكة 
وميكن معاجلة البيانات وختزينها يف اجلهاز املضيف لتكون متوفرة الحقا للعرض  

 .والطباعة



                                                                        

 ١٤٢

א  ٣١/٢٥/٢٦-د:  מ
א سلوك البالطات اخلرسانية املسلحة املدعمة باملواد البوليمرية  :א

 املقواة باأللياف املركبة
 طارق محود املسلم.  د:א

    :א
تعترب احلاجة لصيانة وإعادة تأهيل أي عناصر متضررة يف البنية التحتية بازدياد        

مثال ذلك رفع كفاءة اجلسور لكي تتحمل أمحال أكرب من .  كبري على مستوى العامل 
اصر اخلرسانية  الذي صممت من أجله مما جيعل احلاجة ماسة لتقوية وإعادة تأهيل العن

 من هذه احلاجة قامت هذه الدراسة ببحث مدى فعالية استخدام طرق  انطالقا.  وغريها 
خمتلفة تعتمد على استخدام املواد البوليمرية املقواة باأللياف الزجاجية لتقوية البالطات   

تركز هذه الدراسة على استخدام طريقتني للتقوية ، األوىل وهي استخدام     .  اخلرسانية
ضبان البوليمرية املقواة باأللياف الزجاجية يف تقوية البالطات اخلرسانية وذلك عن  الق

والطريقة الثانية وهي تقوية البالطات  .  طريق زراعتها خارجياً يف مناطق الشد للبالطات   
اخلرسانية خارجياً باستخدام الصفائح البوليمرية املقواة باأللياف وذلك عن طريق لصقها      

حيث مت معرفة كفاءة هذه الطرق للتقوية وذلك بعد       .  رجي للخرسانةعلى السطح اخلا
اختبار العينات وتسجيل سلوكها وذلك عن طريق قياس التغري يف اإلزاحة مع األمحال 
 .املبذولة على البالطات اخلرسانية وقياس الزيادة يف مقدار قوة التحمل قبل وبعد التقوية

 
 



                                                                        

 ١٤٣

א  ١٢/٢٣/٢٧-د:  מ
א   خواص اخلرسانة عالية األداء:א

 حممد إقبال خان.  د:א
   :א

إن اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد خواص اخلرسانة عالية األداء و املشتملة على غبار  
سيتم خالل هذه الدراسة حتديد اخلواص اخلاصة باملتانة و القوة و بالتحديد ما   .  السيلكا

ة األكسجني خالل اخلرسانة و مسامية اخلرسانة واليت مت جتهيزها باستخدام    يتعلق بنفاذي
وسيكون يف الدراسة تركيز   .  غبار السيلكا من نسب خمتلفة من نسبة املاء إىل مواد الربط  

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



                                                                        

 ١٤٤

א  ٢٤/٢٤/٢٧- د: מ
א عوارض  أعلى نسبة حلديد التسليح السعودي املسموح هبا يف تقييم :א

 اخلرسانة املسلحة
 حممد شاذيل احلداد.  د:א

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

يتم اختبار ثالث جمموعات من اثنا عشر    س.  يف تصميم عوارض اخلرسانة املسلحة
.   لنسب التسليح املتوازنة٠،٧٥،١،٥،٠،٣عارض حبجم كامل ونسب حديد تسليح 

كل جمموعة تتكون من زوجني من العوارض تكون فيها نسبة القص اإلمسي إىل القص 
 . ١,٣و١) ٧ u /٧ u( العضوي 



                                                                        

 ١٤٥

א  ٢٨/٢٤/٢٧-د:  מ
א  ني الفحص البصري وقياسات الوعورة يف تقييم حالة الرصفالعالقة ب :א

 عبد اهللا إبراهيم املنصور. د. أ:א

    :א
مدينة الرياض من خالل إدارة التشغيل و الصيانة يف أمانة مدينة الرياض بدأت 

يات يف يف تطبيق نظام إلدارة صيانة رصف شبكة الطرق، النظام مت إنشائه ملواكبة التحد  
نظام إدارة صيانة رصف الطرق   . احملافظة على شبكة الطرق العاملة يف مدينة الرياض

املسح :  لغرض تقييم حالة الرصف  لشبكة الطرقيبمبدينة الرياض يطبق عدة أسال
احلقلي للتقييم، قياسات وعورة الرصف، قياسات احلمل اإلنشائي و قياسات معامل    

لتقييم حالة الرصف ملدينة الرياض تضمن تطوير املقياس    نظام املسح احلقلي  . االنزالق
احلضري لعيوب الرصف، هذا املقياس يتم حسابه اعتماداً على القياسات احلقلية ألنواع      

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة  . العيوب الرصفية، ومقادير الشدة و مساحة االنتشار  
ق إال أا طريقة مكلفة جداً و تعطي بيانات تفصيلية عن احلالة الوظيفية لشبكة الطر 

دف هذه الدراسة لتقييم قراءات مقياسني رئيسيني من       .  تستهلك زمناً طويالً إلجنازها   
مقاييس حالة الرصف يف عدد من عينات مقاطع شبكة الطرق الرئيسية والفرعية مبدينة      

سح الرياض، و مها املقياس احلضري لعيوب الرصف املعتمد على أسلوب التقييم بامل   
اعتماداً على    . احلقلي مع مقياس وعورة الرصف املعتمد على  األسلوب اآليل يف التقييم    

نتائج العالقة مت تطوير مناذج إحصائية لتقدير مقياس العيوب احلضري بناء على قراءات        
مقياس وعورة الرصف مع األخذ يف االعتبار عدد من املتغريات مثل تصنيف الطرق و     

 مقياس الوعورة  يف حتديد حالة الرصف طأن استخدام وارتبا. أنواع عيوب الرصف 
يوفر احلاجة للقيام باملسوحات احلقلية السنوية لتقدير حالة الرصف على مستوى شبكة    



                                                                        

 ١٤٦

الطرق وبالتايل يقلل من التكاليف و الوقت الالزم لتنفيذ خطط الصيانة و حتديد 
 .األولويات

ياس احلضري لعيوب الرصف و قيم مقياس النموذج اإلحصائي الذي يربط بني قيم املق
.   وعورة الرصف مت تطويره و اختباره بواسطة عدد من االختبارات اإلحصائية األساسية      

على التنبؤ بقيم مقياس ) IRI (أثبتت هذه اإلحصائيات مالئمة مقياس الوعورة العاملي  
 .، وخصوصاً على مستوى الشبكة  )UDI (العيوب احلضري 

و عدد ) IRI(رات االرتباط اإلحصائية بني مقياس الوعورة العاملي  أشارت نتائج اختبا
من أنواع العيوب السطحية إىل وجود عالقة ملحوظة بني مقياس الوعورة وبعض أنواع 
العيوب حبيث ميكن اعتبار هذه العيوب عيوب مرتبطة بوعورة الرصف، وباألخص  

عض أنواع عيوب الرصف،   عيوب اهلبوطات و الترقيعات، وبالنتيجة نفسها اعتربت ب   
 .  عيوب غري مرتبطة بوعورة الرصف، مثل عيوب التشققات و التخدد    



                                                                        

 ١٤٧

א  ٦/٢٥/٢٧-د:  מ
א  سلوك جمموعة اخلوازيق يف التربة املتماسكة حتت معدالت حتميل خمتلفة:א

 عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د :א
    :א

ع سلوك اخلوازيق املنفردة وجمموعة اخلوازيق حتت قوى الضغط    لقد لقي موضو
والرفع الرأسية واملائلة واألفقية االهتمام األكرب لكثري من الباحثني خالل العقود القليلة    

. ولكن الدراسات حول تأثري معدل التحميل على قوة حتمل اخلوازيق تعترب قليلة. املاضية
نشورة حول تأثري معدل التحميل على قوة حتمل   وعند مراجعة الدراسات واألحباث امل

وتبني هذه الدراسات   . ساسات الضحلة والعميقة فإننا جندها قليلة جداً أو شبه نادرة األ
وغالباً ما تستخدم      .القليلة بأن معدل التحميل له تأثري على قوة حتمل اخلوازيق املنفردة 

يلها خيتلف عن سلوك اخلوازيق    اخلوازيق كمجموعة، وسلوك جمموعة اخلوازيق عند حتم 
. املنفردة وذلك بسبب التفاعل احلادث بني اخلازوق والذي جبانبه يف جمموعة اخلوازيق      

ولذلك فإنه من املستحسن واملفيد دراسة تأثري معدل التحميل على قوة حتمل جمموعة 
بة  واهلدف الرئيس من هذا البحث هو دراسة سلوك جمموعة اخلوازيق يف التر   .اخلوازيق

ومت اختبار اخلوازيق يف املعمل باستخدام   . املتماسكة حتت معدالت خمتلفة من التحميل 
ومتت دراسة تأثري عدد اخلوازيق . مناذج خمتلفة من اخلوازيق يف عددها واملسافة بينها  

كما متت   . وكذلك املسافة بينها على قوة حتمل هذه اخلوازيق لقوى الضغط الرأسية 
وقد أوضحت نتائج هذا   .حميل على كفاءة جمموعة اخلوازيق دراسة تأثري معدل الت

.  البحث أن قوة حتمل اخلوازيق لقوى الضغط الرأسية تزداد بازدياد معدل التحميل هلا 
وميكن متثيل العالقة بني قوة حتمل اخلوازيق لقوى الضغط الرأسية ولوغاريتم معدل 

 بناًء     ٠,٥٩١ و  ٠,٠٧٨بني وقد تراوحت قيمة ميل هذا اخلط  . التحميل خبط مستقيم
وقد وجد أن ميل اخلط يزيد  . على عدد اخلوازيق يف جمموعة اخلوازيق واملسافة بينها



                                                                        

 ١٤٨

بازدياد عدد اخلوازيق يف اموعة ومل يكن هناك تأثري ملحوظ على قيمة امليل عند        
 .اختالف املسافة بني اخلوازيق يف اموعة

وازيق مل تتأثر بشكل ملحوظ بتغري معدل      كما أوضحت النتائج أن كفاءة جمموعة اخل   
ولكن الكفاءة تزيد بازدياد املسافة بني اخلوازيق يف اموعة وتنقص بازدياد         . التحميل

ومتت مقارنة قيم كفاءة جمموعة اخلوازيق من هذه الدراسة  . عدد اخلوازيق يف اموعة
ع القيم اليت مت حساا   مع تلك القيم املذكورة يف األحباث األخرى املنشورة، وكذلك م   

من بعض املعادالت النظرية اخلاصة بكفاءة جمموعة اخلوازيق، ووجد أن القيم قريبة من        
 .بعضها البعض



                                                                        

 ١٤٩

א  ٥/٢٦/٢٧-د:  מ
א  أثر إضافة ألياف البويل أليفني مع اخللطة اخلرسانية على اخلواص          :א

 اهلندسية للخرسانة 
  حامد السيد صاحل. د. أ:א

    :א
البويل ألوفني  يسوقون تلك املادة يف    املوزعون احملليون واملصنعون الدوليون ملادة

 أا إجنازا متقدماً وحالً جذرياً ملشاكل اخلرسانة حبيث  للمملكة مدعنياألسواق احمللية 
ك مقاومتها أن إضافتها للخرسانة حيسن تقريباً كل خواصها اهلندسية مبا يف ذل       

  أي للتشرخ،مقاومة االنثناء، الدميومة، صالبة اللدونة وقوة مقاومة الصدمات وبدون    
علماً بأنه   . اعتبار لتأثر تلك التحسينات بالظروف اجلوية أو التشغيلية احمليطة باخلرسانة  

التوجد مصادر حيادية عن أثر إضافة ألياف البويل الوفني على اخلرسانة املعرضة لظروف         
يف هذه الدراسة املقترحة مت .  ة قاسية كما هو موجود يف اململكة العربية السعوديةجوي

تنفيذ برنامج اختبار مكثف ملعرفة أثر إضافة مادة البويل الوفني على االنكماش اللدن   
وانكماش اجلفاف ومعامل كسر االحنناء والقوة ومعامل املرونة للخرسانة عند تعرضها    

م فيها أو للظرف الفعلية ملدينة الرياض ست عينات انكماش     إما لظروف معملية متحك 
لدن واثنيت عشرة عينة انكماش جفاف واثنيت عشرة عينة لقوى االحنناء وستة وثالثون   

 وذلك ملتابعة وحتديد أثر إضافة مادة  ةعينة أسطوانية مت صبها كجزء من هذه الدراس  
ومعامل كسر االحنناء حتت تأثري    البويل الوفني على االنكماش اللدن وانكماش اجلفاف 

نصف تلك العينات متت معاجلتها  . قوى االحنناء والقوة ومعامل املرونة للخرسانة
ومتابعتها حتت الظروف املعملية املتحكم فيها والنصف اآلخر مت معاجلته ومتابعته حتت    

ة مادة   وقد بينت الدراسة بأن إضاف .  الظروف اجلوية احلارة واجلافة يف مدينة الرياض 
البويل الوفني للخرسانة يؤدي إىل إلغاء التشققات الناجتة عن  االنكماش اللدن وانكماش 



                                                                        

 ١٥٠

اجلفاف ولكن ال أثر هلا حمسوس على قوة مقاومة االحنناء، قوة مقاومة الضغط، أو  
على أية حال فإن درجة تأثري إضافة مادة البويل الوفني على . معامل املرونة للخرسانة

سية للخرسانة ميكن أن تتأثر وبصورة كبرية بكمية أو نسبة إضافتها   اخلواص اهلند
ومن هنا فإن قرار إضافة مادة البويل الوفني   . وبنسب مكونات اخللطة اخلرسانية

للخرسانة أو عدمه جيب أن يكون مبنياً على نتائج اختبارات لعينات منتجة خبلطات  
راد تنفيذه وأن تعرض العينات لنفس     خرسانية مماثلة لليت يراد استخدامها للمشروع امل

الظروف اجلوية يف منطقة املشروع ولكن جيب عدم بناء ذلك القرار على املعلومات    
 .املتوفرة عن املادة يف منشورات الشركة املصنعة  



                                                                        

 ١٥١

א  ٢٩/٢٦/٢٧-د:  מ
א مناذج زجاجية ممثلة  دراسة نقل و سريان واسطة االرتكاز يف  :א

 ر اهليدروليكي  للكس
 عيسى املغوري شقري. د  :א

 )مدينة امللك عبد العزيز(عبد الرمحن القريشي . د
 عماد سليمان احلميضي. د

 :א
ولقد مت استخدام هذه . يعد الكسر اهليدروليكي واحد من أهم تقنيات تنشيط اآلبار

ومن أهم  .  متوسطة النفاذية  - إىل -خفضةالتقنية بشكل مكثف لتنشيط أدائية املكامن من      
عوامل إجناح عملية الكسر اهليدروليكي اختيار أحسن وضع لواسطة االرتكاز والعوامل           

 .املؤثرة عليها مثل مبحث السريان، ترسيب احلبيبات واخللط
فحص ومقارنة مناذج زجاجية صغرية مستطيلة وبيضاوية الشكل      : يهدف هذا البحث إىل 

وباستخدام هذه النماذج فإن نقل  .  نقل سوائل يف الفالق اهليدروليكيحملاكاة عملية 
واسطة االرتكاز بواسطة السوائل النوتونيه والغري نيوتونية مع التحكم يف اختالف الكثافة  

وسيأخذ يف االعتبار كالً من عوامل   . سوف تدرس خمربياً وباستخدام برامج احملاكاة  
دم جتانس وخشونة سطح الفالق، ومعدل التدفق  ع اللزوجة، الكثافة ، عرض الفالق، 

     .لسوائل الكسر



                                                                        

 ١٥٢

א  ٤٦/٢٦/٢٧-د:  מ
א اإلعجاز : أمساء األشياء والعلم والتقنية    : كتاب عريب عنوانه :א

 العلمي العظيم 
 ظافر بن علي القرين. د.أ :א

 :א
 عنه يف إجناز أعماله كلها دون أدىن    أصبح همّ اإلنسان أن جيعل اآللة تنوب 
وبالرغم من التطور العظيم الذي حدث يف هذا املنحى ، ظل العجز مالزماً  .  تدخل منه

للعقل البشري يف جوانب حمددة ، ويبدو أن العجز سيظل مالزماً له مهما بلغ من قدرة   
ومن .  فلن يستطيع أن جيعل اآللة تعمل عمله كله رغم ما يعتوره من قصور وعجز
 . األمثلة على هذا عجز احلاسب اآليل أن ينجز اخلريطة الرقمية ويفسرها أتوماتيكياً   

يهدف هذا الكتاب إىل دراسة أهم العقبات اليت تقف حجر عثرة يف سبيل اإلنسان 
عندما يطمع يف أن جيعل اآللة حتل حمله يف صناعة اخلريطة ، ويف تفسريها ، ويف ما ماثل 

.االت العملية األخرىذلك من أعمال يف ا



                                                                        

 ١٥٣

א  ٤٨/٢٦/٢٧-د:  מ
א دراسة استطالعية عن حتسني وتطوير مستوى السالمة املرورية            :א

 على الطرق داخل جامعة امللك سعود  
  حممود الباز الشورجبي. د.أ  :א

 علي بن سعيد الغامدي. د.      أ
 :א

ث يف تأثري زيادة حجم احلركة املرورية على احملاور       تتركز مشكلة البح   
والتقاطعات الرئيسية داخل جامعة امللك سعود على مستوى السالمة املرورية وخصوصاً 

 .خالل ساعات الذروة مما قد ينتج عنه وجود اختناقات مرورية عالية
خالل حتقيق دف الدراسة عموماً إىل حتسني البيئة املرورية يف منطقة اجلامعة ، من 

 -:األهداف التالية
 .حتقق األمان لكل من املشاة وسائقي املركبات    -
 .حتديد املشكالت املؤثرة على السالمة املرورية  -
وضع احللول املناسبة واملؤدية إىل حتسني مستوى األداء املروري داخل جامعة امللك -

.سعود



                                                                        

 ١٥٤

א  ٤٩/٢٦/٢٧-د:  מ
א مج للنمذجة اآللية السابقة للتحليل بواسطة طريقة  إعداد برنا:א

 األجزاء املتناهية مع إعادة الترقيم األمثل لنقاط النموذج
 عبد احلميد شريف. د. أ:א

    :א
التقرير يصف تطوير برنامج إعالم آيل للنمذجة اآللية بواسطة طريقة األجزاء        

الربنامج يشمل  . لنقاط النموذج  وتوفري رسومات هندسيةاملتناهية مع ترقيم آيل و مثايل  
النمذجة تتم . عدة تقنيت توليد األجزاء املتناهية لألشكال اهلندسية البسيطة أو املعقدة   

منذجة املساحات البسيطة الشكل تتم . بواسطة عناصر على شكل مثلثات أو رباعيات 
أما بالنسبة لألشكال  . املتناهية بطرق يتحكم فيها مستعمل الربنامج يف أبعاد األجزاء 

لتقسيم أي شكل إىل  " دولوناي"أو طريقة " اجلبهة الزاحفة"املعقدة فالنمذجة تتم بطريقة 
الربنامج يسمح بالقيام بعدة تعديالت على النموذج مثل شطب بعض األجزاء      .  مثلثات

ستعمال أو تغيري إحداثيات بعض النقاط و هذا يسمح بتوليد مناذج معقدة حىت مع ا  
الربنامج يقوم يف النهاية بإعادة ترقيم مثالية لكل نقاط النموذج و    .  التقنيات البسيطة

ذلك جلعل مصفوفة النموذج مثالية فيما خيص خزا يف ذاكرة احلاسب أو بعدد      
 .العمليات احلسابية الضرورية

سطة طريقة الربنامج ينتج يف النهاية كل املعلومات اهلندسية الظروريه يف منذجة بوا   
 .األجزاء املتناهية  



                                                                        

 ١٥٥

א  א
 م رقم التقرير  العنوان  الباحثون

 سامر عبد اهللا السعيد  . د
 ماهر محدي الصاحب. د

تشخيص شرخ يف عمود ذي مقطعني حيمل 
 كتالً مركزة

 ١ ١٩/٢٥/٢٦-م

 عبيدة حممد زيتون . د
 سعيد حممد درويش. د.أ

ة من بوليمرات  تقسية سطحية لألنابيب املصنع
 شركة سابك باستخدام مدافع املياه الرأسية   

 ٢ ٢٠/٢٥/٢٦-م

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

الصفائح الذكية عند تعرضها للتمدد أو القص من قبل 
 املشغل امليكانيكي الكهربائي اإلجهادي

 ٣ ٢٣/٢٥/٢٦-م

 احلرارة ملائع التحكم يف حركة وانتقال  سهيل حممود كيوان . د
 اضطرايب يسري فوق درجة معكوسة  

 ٤ ٤٤/٢٥/٢٦-م

قياس االهتزازات اليت تنشأ من سريان مائع     أسامة جاسم الدريهم . د
 التربيد واملتولدة يف أنابيب املبادالت احلرارية  

 ٥ ٢٦/٢٣/٢٧-م

 مسعد عبده فوده . د
 بسام أمحد البسام. د

ن طريقة حتكم إلحداث نقاط ساكنة يف أماك 
 معينة من منشأ يهتز

 ٦ ٩/٢٦/٢٧-م

 سامي علي الصانع . د.أ
 حممد فؤاد زيدان  . د.أ

ختفيض احلمل احلراري خالل جدران املباين 
باستخدام قيم مثلى لدرجات حرارة اهلواء    

 الداخلية 

 ٧ ١٠/٢٦/٢٧-م

حتليل منذجي خلصائص تدفق املادة واحلرارة   خالد بن ناصر العمار . د
 يف واختالف يف املقطع عرب أنبوب ذو جتاو

 ٨ ٢٠/٢٦/٢٧-م

التحكم والتقييم للمعلقات التفاعلية البطيئة مع      حممد حممد املدين  . د.أ
 رؤية مسبقة للطريق 

 ٩ ٥٢/٢٦/٢٧-م
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א   ١٩/٢٥/٢٦-م: מ
א    تشخيص شرخ يف عمود ذي مقطعني حيمل كتالً مركزة:א

 السعيد  سامر عبد اهللا . د :א
 ماهر محدي الصاحب.       د

    :א
  لتمييز موقع   مستندة على منوذج رياضي     بسيطة  مت اقتراح طريقه   يف هذه الدراسة  
مت االستعانة     . مركَّزةَ كتلَ يحملُ Euler-Bernoulli عمود من نوع  يف رِخوعمِق ش

  االهتزاز    منوذج رياضي يِصف    شتقاق ال  طريقِة النمِط املُفترضِ  ومبعادلِة الغرانج  
مت استخدام .  يف خط املنتصف للعمود  املُركَّزةَ   كتلَ ال مت تثبيت  ّ.موِدلعل املستعرض

ِ    أوضحت .  املُقترحِ  الرياضي  الثالثية األبعاِد لتحقيق النموذجِ   العناصر احلدية تاِئجن 
  لتمييز موقع املُقترحةُالطريقة  ستعملُ ت.  نتاِئِج النموذج الرياضي   معااتفاقا جيدق يالتحق

 حتريك  الناجم عن والسليِم املشروخ  لعمود بني تردِد ا لفرِق االتغري يف  رِخوعمِق ش
مت  يف هذا العمِل،  . موِدعل يف ا رِخ وعمِق شموقع، لتخمني  العمود على طول  كتلةموقِع

حصلَ عليه ِمن    الذي   للعموداألوِلطبيعي  تردد الال م باستخدا املُقترحةفحص الطريقة 
 الثاِينطبيعي تردد ال ال م مت فحص الطريقة باستخدا أيضاً.  العناصر احلديةاملخربي ِوالعمِل 
 .العناصر احلديةحصلَ عليه ِمن  الذي  للعمود



                                                                        

 ١٥٧

א  ٢٠/٢٥/٢٦-م:  מ
א ك  تقسية سطحية لألنابيب املصنعة من بوليمرات شركة ساب :א

 باستخدام مدافع املياه الرأسية   
 عبيدة حممد عبد الرمحن زيتون.  د:א

 سعيد حممد حسن درويش. د.أ
    :א

التقسية السطحية   هذا البحث يقدم دراسة معملية لدراسة تأثري التربيد على 
يد   حيث يتم الترب  ) .أو بوليمرات شركة سابك  (للمواسري املصنعة من البالستيك 

 . باستخدام صف من النافورات الرأسية املتدفقة على ماسورة أفقية 
واهلدف من البحث هو الوصول إيل احلالة املثلي للتقسية السطحية واليت تعطي 
اعلي متانة ممكنة هلذه األنابيب وذلك بتحديد توزيع درجات احلرارة و معامل انتقال       

احملوري و السطحي للماسورة حتت احلرارة على سطح املاسورة يف كل من االجتاه     
وتقنية تربيد األسطح باستخدام نافورات  . أحوال خمتلفة من السريان و الشكل اهلندسي 

السائل هي أسلوب شائع للحصول على معدل تربيد مرتفع بني السائل و السطح 
ا مبراجعة األحباث السابقة اتضح أن معامل انتقال احلرارة يكون مرتفعا جد  .  املصطدم به

عند نقطة االصطدام و يقل إىل النصف تقريبا على بعد يساوى ضعف أو ثالث أمثال       
واهلبوط احلاد النتقال احلرارة بعيدا عن نقطة  . قطر النافورة من نقطة االصطدام

هذا التغري الكبري يف درجة . االصطدام يؤدى إىل تغيري كبري يف درجة حرارة السطح  
الجهادات احلرارية املتبقية جراء عملية تربيد املواسري  حرارة سطح املاسورة يؤثر على ا 

 . أثناء اإلنتاج  
  يف هذا البحث مت إجراء دراسة معملية لدراسة انتقال احلرارة بني صف من  

حيث مت تسخني   . PVCالنافورات الرأسية و ماسورة أفقية مصنعة من البالستيك أو أل



                                                                        

 ١٥٨

ة، واستخدم املاء الساخن لضمان تغري  املاسورة عن طريق ماء ساخن يتدفق داخل املاسور 
وبردت املاسورة مبجموعة من  . درجة احلرارة يف االجتاه احملوري كما يف احلالة احلقيقية 

ومت قياس درجة حرارة السطح يف االجتاه احملوري و    . النافورات املتساقطة على املاسورة 
رة و كذلك درجة احمليطي و درجات حرارة املاء عند الدخول و اخلروج من املاسو 

 . حرارة ماء النافورة قبل و بعد التصادم



                                                                        

 ١٥٩

א   ٢٣/٢٥/٢٦-م:  מ
א الصفائح الذكية عند تعرضها للتمدد أو القص من قبل املشغل            :א

 امليكانيكي الكهربائي اإلجهادي  
 أمحد عادل خضري      . د.  أ:א

 أسامة جاسم الدريهم.       د
    :א

لقد مت إجياد منوذج حتليلي و حل صحيح و دقيق للصفائح املستطيلة و املكونة  
. من رقاقات ليفية  اليت توضع عليها املشغالت الكهروإجهادية ذات التمدد أو القص 

يعتمد النموذج على نظرية التشوه القصي من الدرجة العليا، نظرية التشوه القصي من   
هذه الصفائح الرقاقية متلك حافتني . ة الصفائح الكالسيكيةالدرجة األوىل و نظري

متضادتني و مثبتني بتدعيم بسيط واحلافتني األخريني ميكنها أن تتخذ أي تثبيت مقترح     
لقد طبقت طريقة ليفي متالزمة مع طريقة حالة   . حر، حمكم أو بسيط : من شروط احلافة

قدمت أمثلة رقمية .  شروط حافة خمتلفهالفراغ إلجياد حلول حتليلية الحنناء الصفائح ذات
لقد قمنا  . لصفائح من نوع ليفي لشروط احلافة وضع عتيها رقاقات كهروإجهادية

بتحري صحة النموذج املقترح و مالءمته الستخدام املشغالت الكهروإجهادية القصية       
استخدمت صفائح مكونة من ست رقاقات لعرض احللول التحليلية . يف الصفائح الذكية

لقد تولّد عن املشغالت الكهروإجهادية .  رقميا و لتحري السلوك الساكن للصفائح
و هذه النتائج   . القصية تشوهات جديدة و غري متوقعة لصفائح ذات شروط حافة خمتلفة

تقدم إقتراحات واعدة و قيمة الستخدام هذه الصفائح بشكل فعال يف التطبيقات      
لرقاقة الليفية و زاوبة الرقاقة الكهروإجهادية على لقد مت حبث تأثري زاوية ا  . اهلندسية

 .احنراف الصفائح 



                                                                        

 ١٦٠

א  ٤٤/٢٥/٢٦-م:  מ
א التحكم يف حركة وانتقال احلرارة ملائع اضطرايب يسري فوق درجة          :א
 معكوسة 

 سهيل  حممود كيون. د :א
    :א

 يف  املميزة   معكوسة واحدة من املسائل لة حركة املائع فوق درجة أتعترب مس 
 الرياضي القادر على النموذج إىلجمال ديناميكا املوائع االضطرابية وعلية فان الوصول    

 دلك فان للموضوع  قيد إىل باإلضافة.   إجنازاًالتنبؤ خبصائص انتقال احلرارة يعترب 
 بوجود األنابيبخل البحث تطبيقات هندسية متعددة وخصوصا يف جمال انتقال املوائع دا

لقد   . وحركة اهلواء داخل ااري يف شبكات التكييف والتربيد  األنابيب بأقطاراختالف 
 اجلدار املقابل على موضوع مائع من نافث  إدخال تأثريمت خالل هذا البحث دراسة 

 املائع من النافث هو إدخال  هدف إن. لدرجة معكوسة على حركة املائع وانتقال احلرارة
.  التقاء املائع مع جدار الدرجة   إعادة كم خبصائص حركة املائع وخصوصا يف موقع   التح

 االلتقاء يلعب دورا هاما يف التحكم بانتقال  إعادةومن املعروف بان التحكم مبوقع 
 عدة عوامل تأثريحيث مت خالل هدا البحث دراسة .  املائع املتحرك  إىلاحلرارة من و 

من هده العوامل عوامل مرتبطة حبركة املائع مثل رقم      . رةعلى حركة املائع وانتقال احلرا  
رينولدز و كمية املائع املنطلق من النافث وعوامل مرتبطة بالشكل مثل ارتفاع الدرجة 

 حركة   أاهذا وقد مت اعتبار حركة املائع داخل الشكل املطروح على   . وموقع النافث
 معدة لدراسة حركة املوائع املضطربة    رياضية خمتلفة مناذج اضطرابية لذلك فقد مت دراسة  

ومن خالل   . الرياضي املناسب للتنبؤ حبل مثل ا ملسالة قيد البحث   النموذج إىلللوصول 
 استخدام النافث  إن حل املعادالت اليت حتكم حركة املائع وقانون حفظ الطاقة لقد تبني    

على سبيل   . رارية   احلوخصائصه واضحا على حركة املائع   تأثريايف مواقع حمددة يؤثر   



                                                                        

 ١٦١

املثال لقد مت االستنتاج بان وجود نافث يزيد من معامل انتقال احلرارة ويزيد من فقدان   
 اقترب موقع النافث من الدرجة كلما ازداد معامل انتقال احلرارة واقترب  الضغط وكلما

 تغيري سرعة  إنكما وقد تبني .  التقاء املائع مع جدار الدرجة من الدرجةإعادةموقع 
املائع اخلارج من النافث يؤثر على خصائص احلركة حراريا وفيزيائيا مما جيعل تغيري سرعة     

 ميكن من خالهلا التحكم يف حركة وانتقال احلرارة ملائع    اليت الطرائق أهمالنافث من 
 مت التعامل معها خالل  أخرى عوامل وهناك. اضطرايب يسري فوق درجة معكوسة 

     .قم رينولدز وعوامل مرتبطة بالشكل مثل ارتفاع الدرجة تغيري ر تأثريالدراسة منها 
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א  ٢٦/٢٣/٢٧-م:  מ
א قياس االهتزازات اليت تنشأ من سريان مائع التربيد واملتولدة يف      :א

 أنابيب املبادالت احلرارية  
 أسامة جاسم الدريهم . د :א

    :א
 القيام بتطوير أسلوب قياس االهتزازات اليت تنشأ من  يهدف هذا البحث إىل

حيث تعتمد التقنية .  سريان موائع التربيد واحلاصلة يف أنابيب مبادالت حرارية 
 إجهادي انفعالاملستخدمة يف عملية القياس على أجهزة إحساس مصنعة من مواد ذات 

يسعى البحث إىل  و.  قياس الغري قابلة للتأثر بتغري درجة احلرارة يف حميط ال كهربائي و 
إجياد منوذج رياضي يقلد اإلشارة الكهربائية املتولدة يف أجهزة إحساس مثبتة على    

  املتذبذب، حيث يصور النموذج الرياضي العالقة بني إشارة جهاز اإلحساس و األنبوب
ويتكون العمل يف هذا املشروع من جزء عملي  .  األنبوبمقدار الذبذبات احلاصلة يف 

 . التأكد من صحة ودقة النموذج الرياضي لغرض



                                                                        

 ١٦٣

א  ٩/٢٦/٢٧-م:  מ
א   طريقة حتكم إلحداث نقاط ساكنة يف أماكن معينة من منشأ يهتز   :א

 مسعد عبده فوده. د :א
 بسام أمحد البسام. د

    :א
 أماكن يتم حتديدها يف منشأ  اهلدف من هذا املشروع هو منع االهتزازات القسرية يف 

 لقد استحدثت طريقة حتكم .على شكل كمرة أو قضيب باستخدام التحكم العقدي
وحتدد القوة الالزمة  . المتصاص االهتزازات القسرية عند نقاط خمتارة من منشأ مهتز    

للتحكم من معرفة اإلزاحة والسرعة عند نقطة تأثري هذه القوة أو أي نقطة أخرى على     
 دوال جرين يف  تولقد استخدم.  يوضع عندها جمث لقياس اإلزاحة و السرعة  املنشأ

إجياد حل عالقي صحيح لقوة التحكم ، كما مت عمل دراسة حتليلية التزان النظام حتت    
لقد مت دارسة إجياد عدة عقد عند أماكن     . الدراسة وإجياد الصيغة املثلى لقوة التحكم 

ها نستطيع حصر االهتزازات يف جزء من املنشأ دون       يتم اختيارها مسبقاً من املنشأ و من    
األجزاء األخرى أو جعـل املنشأ يف حالة سكون كليا و ذلك يف حالة توافق تردد        

و لقد طبقت الطريقة املقترحة على   . القوة املؤثرة مع أحد الترددات الطبيعية للمنشأ  
بيت اجلاسئ الكمرات ذات التثبيت التقليدي مثل الكمرات البسيطة وذات التث 

كذلك مت دراسة إمكانية ا جياد عقدة أو أكثر بواسطة استخدام خامد        .   والكابويل
قد يكون ماص االهتزازات    . يتم توصيله باملنشأ   )  كتلة و زنربك(  الديناميكيتاالهتزازا

يف كلتا    .  متصل بالكمرة عند العقدة املراد إحداثها أو عند نقطة أخرى بالكمرة   
كما مت  . اد حل عالقي منه نستطيع أجياد قيمة الكتلة و ثابت الزنربكاحلالتني قد مت ا جي

 . تدراسة احلاالت اليت توجد فيها قيود على سعة اهتزازة كتلة خامد االهتزازا 
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א  ١٠/٢٦/٢٧ -م:  מ
א  ختفيض احلمل احلراري خالل جدران املباين باستخدام قيم مثلى   :א

 اء الداخلية لدرجات حرارة اهلو
 سامي بن علي أمحد الصانع .  د. أ :א

 حممد فؤاد زيدان.  د.            أ
    :א

يتناول املشروع البحثي احلايل دراسة ترشيد استهالك الطاقة يف املباين من خالل  
واء ختفيض انتقال احلرارة خالل جدران املباين باستخدام قيم مثلى لدرجات حرارة اهل  

ومت احلصول يف هذا البحث على توفري كبري يف الطاقة الكهربائية مع االحتفاظ  .  الداخلية
مبستوى عال من الراحة احلرارية وذلك من خالل وضعيات مثلى ملنظم درجات احلرارة   

يتم فيها تثبيت درجة احلرارة إما على مدار السنة أو على مدار الشهر  ) الثرموستات(
 thermal( ومت حساب األمحال احلــرارية العابرة  .  الرطوبة النسبيةكدالة متغرية مع  

transmission loads  (    باستخدام أمنوذج النتقال احلرارة مبين على طريقة احلجم
وأجريت الدراسة على جدار ذي .  احملدود والذي مت التحقق من دقته يف دراسات سابقة

جية وباستخدام الظروف املناخية ملنطقة  تركيبة منطية به عازل حراري على جهته اخلار     
وحسبت أمحال التربيد والتدفئة العابرة خالل اجلدار على مدار السنة كل على .  الرياض

واختريت درجات احلرارة .  حدة وبتكاليف خمتلفة عند حتليل كلفة الطاقة املستهلكة 
 thermal( ية على خريطة الراحة احلرار ) comfort zone(الداخلية ضمن نطاق الراحة 

comfort chart (     لكل من الصيف والشتاء حبيث يكون ترشيد استهالك الطاقة الناتج
وتراوحت الرطوبة  .  عن محل التكييف اخلاص باجلزء العابر خالل اجلدار اكرب ما يكون   

خالل هذه الدراسة، ) ضمن نطاق الراحة  %   ( ٧٠و   %   ٣٠النسبية الداخلية ما بني   
م  يف حالة º  ٢٤,١م  و  º  ٢١,٦ت حرارة اهلواء الداخلية بني يف حني تراوحت درجا



                                                                        

 ١٦٥

م  يف حالة التثبيت الشهري º  ٢٦,٢م  و º  ٢٠,١التثبيت السنوي للثرموستات وبني 
ويف حالة التثبيت السنوي للثرموستات أظهرت نتائج الدراسة بأن احلمل .  للثرموستات

  ١٠ينخفض حبوايل  )   yearly cooling transmission load( العابر السنوي للتربيد  
وعلى   .  م  ترفع ا درجة حرارة الثرموستات ضمن نطاق الراحة احلرارية  º  ١لكل  %  

يف احلمل العابر السنوي للتدفئة فأن الوفر الكلي  %  ١٤الرغم من زيادة مقابلة حبوايل  
بتة وباستخدام قيم ثرموستات مثلى مث .  مº ١لكل  % ٤يف كلفة الطاقة السنوية هو 

فمثال يكون اموع السنوي  ,  شهريا مت احلصول على نسبة توفري أعلى من ذلك بكثري   
عند استخدام  )  transmission load( للحمل العابر )  تربيد مضافا إليه تدفئة(الكلي  

وميثل هذا )    سنة٢م/كيلوواط ساعة ( ٢٥,٢٧قيم الثرموستات املثلى املثبتة شهريا هو 
و    %   ٢٦,٨طاقة مقارنة بالتثبيت السنوي للثرموستات ما بني     توفريا يف كلفة ال

وقد كانت أمحال الذروة العابرة      .  حسب قيمة درجة احلرارة املثبتة سنويا %  ٣٣,٦
)peak transmission loads   (        عند استخدام قيم الثرموستات املثلى املثبتة شهريا هي

وميثل هذا نسبة ختفيض يف .   الشتاء يف ٢م/  واط٤,٤٩ يف الصيف  و ٢م/ واط٦,٩٣
 %    ٢٥,٦و   %   ١٣,٥أمحال الذروة مقارنة بالتثبيت السنوي للثرموستات ما بني   

يف الشتاء حسب قيمة درجة احلرارة    %    ٣١,٩و     %   ١٥,١يف الصيف و ما بني     
متحفظة تعترب هذه النسب املئوية لتخفيض كلفة الطاقة وأمحال الذروة   .    املثبتة سنويا

باعتبار أن قيم درجات احلرارة املثبتة سنويا هي أساسا قيم خمتارة حبيث تعطي أعلى        
 .توفري ممكن للطاقة على مدار السنة مع االحتفاظ مبستوى عال من الراحة احلرارية



                                                                        

 ١٦٦

א  ٢٠/٢٦/٢٧-م:  מ
א و   حتليل منذجي خلصائص تدفق املادة واحلرارة عرب أنبوب ذ:א

 جتاويف واختالف يف املقطع   
 خالد بن ناصر العمار.  د:א

    :א
مت منذجة مائع يف , )�-k( إبسيلون -باستخدام منوذج السريان املضطرب كي 
وقد مت دراسة تأثري التجاويف على   . حالة مضطربة عرب أنبوب متضايق و ذو جتاويف  

بني من النمذجة تكون دوامات على جدار  وقد ت. خصائص السريان وانتقال احلرارة
وأن أطراف التجاويف ساعدت بفعالية على زيادة حدة االضطراب يف           , التجاويف
وكذلك تبني أن وجود األنابيب .  عرب األنبوبةمما أدى إىل زيادة انتقال احلرار , السائل

 . يزيد من اخنفاض الضغط عرب األنبوب 



                                                                        

 ١٦٧

א  ٥٢/٢٦/٢٧-م:  מ
 التحكم والتقييم للمعلقات التفاعلية البطيئة مع رؤية مسبقة للطريق        :אא

 حممد حممد املدين. د. أ:א
    :א

 مشتمال على عالقة االرتباط بني   األمثللقد مت حبث أسلوب لتصميم التحكم  
م تعليق بطيء     لنظااألمثلمدخالت العجالت األمامية واخللفية لتطبيقه على التصميم 

والذي يتكون من حمرك هيدرولكي حمدود التردد مثبت على التوايل مع نابض      الفعالية
سليب ومثبتان معا على التوازي مع مثبط سليب واشتمل احلل على استخدام منوذج مركبة  

 ذي سبع درجات حرية ومعرض ألربعة من مدخالت الطريق العشوائية   األبعادثالثي 
 واخللفية ، ومت األماميةعة مع تضمني عالقة االرتباط بني العجالت عند العجالت األرب

 .  عالقة االرتباطنال يتضمكذلك مقارنة أداء هذا النظام مع نظام مماثل 



                                                                        

 ١٦٨

 
א א א  

 م رقم التقرير  العنوان  الباحثون
 عيسى حممد شقري. د
 عماد سليمان احلميضي. د
 حممد موسى عمرو. د
 عبد الرمحن علي القريشي .د
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  (

 )والتقنية

اإلزاحة اإلمتزاجية وال إمتزاجية للزيت  
 بالغاز يف األوساط املسامية  

 ١ ١٦/٢٥/٢٦-ن

 حممد مفضل حسني. د
 عماد سليمان احلميضي. د

عمل منوذج رياضي الستقصاء عمر 
 الفشل ألنابيب التبطني أثناء احلفر املائل  

 ٢ ٣٢/٢٥/٢٦-ن

حتسني أداء البنتونايت احمللي يف سوائل    عماد سليمان احلميضي. د
 احلفر بإضافة املواد قليلة التكلفة

 ٣ ٢٥/٢٥/٢٧-ن

 حممد موسى عمرو . د
 فهد صاحل املبدل. د

تفاعالت األمحاض يف مفاعل القرص  
 الدوار   

 ٤ ٢٧/٢٥/٢٧-ن

 



                                                                        

 ١٦٩

א  ١٦/٢٥/٢٦-ن:  מ
א  اإلزاحة اإلمتزاجية وال إمتزاجية للزيت بالغاز يف األوساط املسامية :א

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

    :א
 % ٥٥ إىل  ٣٥ إنتاج   إن عمليات إنتاج الزيت اخلام األولية والثانوية تساهم يف    

وهذه النسبة تعتمد على ظروف املكمن و االستراتيجية املتبعة يف         . من املخزون البترويل 
تعترب طرق اإلنتاج     .  و عادتا تتأثر هذه النسبة بالعامل االقتصادي   الزيت  خالصاست

 . يا احملسنة أو الثالثية هي املفتاح لزيادة املخزون من البترول الذي ميكن إنتاجه اقتصاد    

دف هذه الدراسة إىل استقصاء ومقارنة عمليات الغمر بالغاز املذاب وغري املذاب      
وهذا التقييم مت مبقارنة    . وتقيم أداء عمليات الغمر املتتابع للغاز واملاء يف عينات صخرية    

إنتاجية الزيت يف حالة الغمر املستمر بالغاز ويف حالة الغمر املتكرر بالغاز املذاب وغري     
 بوصة حيث ٢ قدم وقطر ٢استعمل يف التجارب صخر البرييا الرملي بطول    .باملذا

كلوريد الصوديوم  % ٣مت تشييعه بسائل الديكان ومتت عملية الغمر مباء ماحل حيوي     
 .وغاز ثاين أكسيد الكربون السائل النقي  

بالغاز غري    أشارت النتائج إىل أن الغمر بالغاز املذاب قد أدى إىل إنتاجية أكثر من الغمر   
 . بعد الغمر باملاء  املتبقيمن الزيت  % ٦٠ إىل ٥٠املذاب تعادل 

ولتقييم كفاءة عملية الغمر بالغاز مت استخدام عامل استهالك الغاز وعامل    
اإلنتاج الثالثي واعتمادا على هذين العاملني تبني أن عملية الغمر بالغاز واملاء املتتابع هي    

املتتابع     يف حالة الغمر.  الغمر بالغاز املذاب وغري املذابالطريقة األفضل يف كال حاليت



                                                                        

 ١٧٠

 ١ مليون قدم مكعب من الغاز لكل ١١بالغاز املذاب كان مقدار معامل استهالك الغاز   
 . برميل من الزيت املنتج 

 مليون قدم مكعب  ٢١أما يف حالة الغمر املستمر بالغاز املذاب فكانت القيمة    
 .  الزيتمن الغاز لكل برميل منتج من 

وأيضا ىف حالة الغمر بالغاز املذاب كانت قيمة معامل اإلنتاج الثالثي متقاربة 
 . بالغاز واملاء املتتابع   لكل من الغمر بالغاز املستمر و الغمر 



                                                                        

 ١٧١

א   ٣٢/٢٥/٢٦-ن:  מ
א  عمل منوذج رياضي الستقصاء عمر الفشل ألنابيب التبطني أثناء :א
 احلفر املائل

 حممد مفضل حسني.  د:א
 عماد سليمان احلميضي. د

    :א
 هي من أهم التطورات يف جمال عمليات  CWDتقنية تبطني البئر أثناء احلفر 

احلفر وميكن تقليل تكلفة حفر اآلبار باستعمال هذه التقنية بسبب كسب الوقت الناتج 
ولكن يصاحب هذه العملية بعض  .  للحفر عن التغلب على كثري من مشاكل املصاحبة   
إن فشل أنابيب التبطني أثناء احلفر حيدث   . الفشل يف أنابيب التبطني نتيجة لسوء التصميم

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

.  دراسة قابلية تطبيق تقنية التبطني أثناء احلفر يف العمليات احلقلية يف دول اخلليج العريب     
إجياد    .  استنتاج عالقة رياضية حلساب تركيز اجلهد احمللي عند وصالت أنابيب التبطني 

عمل دراسة حقلية وذلك .  منوذج رياضي بسيط لتقييم عمر الفشل ألنابيب التبطني   
 . ستقصاء العوامل املؤثرة على عمر الفشل ألنابيب التبطني أثناء احلفر يف اآلبار املائلة    ال



                                                                        

 ١٧٢

א  ٢٥/٢٥/٢٧-ن:  מ
א  حتسني أداء البنتونايت احمللي يف سوائل احلفر بإضافة املواد قليلة التكلفة       :א

 عماد سليمان احلميضي.  د:א
 :א

مث يتم   .   مايكرون٤٥ن البنتونايت احمللي ستطحن إىل أحجام تقل عن    عينات م
حتضري سوائل حفر بتراكيز خمتلفة من البنتونايت احمللي واملستورد مث سنقوم باختبار هذه           

.   املعلقات بقياس لزوجتها ومقدار فقدها للسوائل بواسطة الترشيح ومعدل القاعدية  
عتماداً على املواصفات املعتمدة من املعهد ومن مث عمل مقارنة بني هذه السوائل ا 

 . األمريكي للمواصفات

لتحسني مواصفات سوائل احلفر احملضرة من البنتونايت احمللي سنحتاج إىل إضافة بعض 
 وهذه املواد قليلة الكلفة وبالتايل Bentonite extenders CMC   املواد احملسنة مثل و

 . احملليال تؤثر على الكلفة القليلة للبنتونايت



                                                                        

 ١٧٣

א  ٢٧/٢٥/٢٧-ن:  מ
א  تفاعالت األمحاض يف مفاعل القرص الدوار :א

 حممد موسى عمرو . د  :א

  فهد بن صاحل املبدل.  د
    :א

أثناء       يف هذا املشروع مت دراسة حماليل املبلمرات كمواد تضاف إىل األمحاض لزيادة مدة التفاعل 
ومت تقسيم املشروع إىل قسمني حيث حيتوي القسم األول على اجلزء   . باألمحاضمعاجلة الطبقات 

النظري والذي يتطرق إىل املراجع املتوفرة اليت تظهر أمهية استخدام املواد املضافة كعوامل مبطئة    
يف هذه الدراسة مت . ليةلتحسني عملية املعاجلة باألمحاض، بينما يركز اجلزء الثاين على التجارب املعم

بعد حتضري احملاليل مت قياس . استخدام حملولني خمتلفني من حماليل املبلمرات وثالث أنواع من األمحاض
 اللزوجة للتأكد من مالئمة حماليل املبلمرات مع األمحاض وقد متت القياسات عند درجات خمتلفة من

رت النتائج بأن حماليل األمحاض مل تتأثر   أظه.  القص وامللوحة واحلرارة وكذلك تركيز األمحاض
باإلضافة إىل ذلك  .   Xanthan بينما تأثر احمللول بوجود مادة البلمرةPAAباستخدام مادة البلمرة 

مت مراقبة التفاعل الذي حيصل بني العينة الصخرية واحملاليل املكونة من املبلمرات  واألمحاض حتت 
دم يف هذا التفاعل عينات صخرية أصلية من مكامن سعودية  اهر لقياس زمن التفاعل وقد استخ

  إىل  PAAلقد تبني بأن إضافة مادة . وحتتوي هذه العينات بشكل رئيس على مادة الكربونات 
 غري PAAاألمحاض مل يسبب أي تأخري يف التفاعل مقارنة باألمحاض اخلالصة ، لذلك اعترب ال 

 إطالة ملحوظة يف التفاعل وذلك بزيادة Xanthanتخدام بينما نتج عن اس. مناسب كمبطئ للتفاعل 
دلت  .    يف جتارب القرص الدوار عند درجات ضغوط خمتلفةXanthanمدة التفاعل وهلذا مت اعتماد 

 ينتج عنه زيادة يف وقت التفاعل مع العينات الصخرية   Xanthanالنتائج بشكل واضح بأن وجود 
ميكن أضافتها إىل   Xanthanصخور مما يدل على أن مادة  وذلك بتقليل حدة التفاعل مع عينات ال 

باإلضافة إىل ذلك مت إخضاع . حماليل األمحاض كمبطئ وذلك لتحسني التفاعل مع طبقات املكمن
 . Xanthanالعينات ملسح إلكتروين جمهري قبل وبعد التفاعل إلظهار فعالية مادة 



                                                                        

 ١٧٤

א   -٦ א   א

 على - باإلضافة إىل دورها كمؤسسة تعليمية وحبثية      -لـية اهلندسة    تعمـل ك   
زيادة االرتباط بني اجلامعة واتمع واملسامهة يف إجياد أفضل احللول العلمية للمشكالت            
اهلندســية اليت تواجــه بعض اهليئات احلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة، ممـا           

. اعات الصناعية وقطاعات اخلدمات األخـرى    يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية يف القط      
 .وهذا بـدوره يسهم بشكل  فعال يف التطور االقتصادي واالجتماعي يف اململكة 

ويقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقدمي خدمات استشارية أو 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       

 .االختبـارات و الفحوصات علـى عينات ترد إليها من عدة جهات وطنية   
   

  الفنية واحللقات واجلزء التايل يوجز بعض البحوث والدراسات واالختبارات 
لصاحل جهات حكومية وغري ) أو اليت مت اجنازها حديثاً(الدراسيـة اليت جترى حالياً 

 ): القطاع اخلاص(حكومية 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 ١٧٥

א− א  א

 اجلهة املستفيدة املوضوع
اجلهة املقدمة 
 اإلسم للخدمة

دراسة حاالت التعرض 
ألخطار ااالت 
م املغناطيسية يف النظ

 الكهربائية

الشركة السعودية 
 للكهرباء

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

حممد عبد العظيم القاضي .د.أ
)باحث رئيس(  
 عبد احلميد العوهلي. د

حتري فرص توفري 
الطاقة الكهربائية يف 

املواقع الصناعية املباين و
 االتصاالت لشركة
 السعودية

شركة االتصاالت 
 السعودية

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

حممد عبد العظيم القاضي . د.أ
)باحث رئيس(  
 عبد العزيز ااهد. د.أ

تقومي خيارات التوسع 
 بالطاقة الكهربائية

بالشركة الوطنية للتنمية 
 )نادك(الزراعية 

قسم اهلندسة  شركة نادك
 الكهربائية

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ

دراسة ظروف 
 وأوضاع سوق الطاقة

للقطاعني السكين 
 كوميواحل

وزارة املياه والكهرباء 
مع مكتب األجناز (

 )لالستشارات

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ

تطوير التوعية العامة 
ذات الوسائط املتعددة 
ومادة علمية وبرامج 

 لترشيد الطاقة

وزارة املياه والكهرباء 
مع مدينة امللك عبد (

 )العزيز للعلوم والتقنية

هلندسة قسم ا
 الكهربائية

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ



                                                                        

 ١٧٦

 اجلهة املستفيدة املوضوع
اجلهة املقدمة 
 اإلسم للخدمة

إعـداد قاعدة بيانات    
علمـية لدراسة وحتليل    
ــومات  ومعاجلــة املعل
ــرباء  ــة للكه الدوري
ومركباا واإلنقطاعات  
الكهربائية اإلضطرارية  

 يف اململكة

وزارة املياه والكهرباء          
مع مدينة امللك عبد         (

 )العزيز للعلوم والتقنية         

قسـم اهلندسة   
 لكهربائيةا

 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ

طرق ومتطلبات 
التأريض والترابط 
 لشبكة التوزيع

الشركة السعودية 
 للكهرباء

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

 عبد الرمحن علي العريين . د.أ
 نذر حسني مالك . د.أ
 حممد إقبال قريشي . د
 حممد عبد العظيم القاضي. د.أ

دليل التركيبات 
طبقا الكهربائية 

للمواصفات القياسية 
الدولية الكهروتقنية 

IEC 

اهليئة العربية 
 السعودية

للمواصفات 
وشركة  واملقاييس

 .شنايدر إلكترك
 

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

 عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ

ترمجة (القاموس العريب 
للمصطلحات الفنية 

 )والعلمية

 .جامعة الدول العربية
 

قسم اهلندسة 
 بائيةالكهر

 عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ

املصطلحات 
الكهروتقنية مع 

 تعريفاا

اهليئة العربية 
السعودية 

للمواصفات 
 واملقاييس

 

قسم اهلندسة 
 الكهربائية

 عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ



                                                                        

 ١٧٧

 اجلهة املستفيدة املوضوع
اجلهة املقدمة 
 اإلسم للخدمة

النمذجة الرياضية 
وحماكاة فرن االختزال 

 املباشر للحديد

قسم اهلندسة  سابك
 الكيميائية 

 خالد احلميزي . د
 سعيد الزهراين . د.أ
 مصطفى سليمان. د

التحليل الدينامي 
والتحكم ملفاعالت 

 دميرة االيثلني

قسم اهلندسة  سابك
 الكيميائية 

 خالد احلميزي . د
 مصطفى سليمان. د

حتليل العرض والطلب 
على املياه للعشرين سنة 

 القادمة

مركز األمري سلطان 
ألحباث املياه

 قسم اهلندسة
املدنية

عبد العزيز الطرباق. د.أ  
عبد العزيز العثمان. د.أ  

ــال   ــراجعة األعم م
والتصــاميم النشــائية 
ملشـروع كلية اتمع    
جبامعـة حائل لوزارة    

 التعليم العايل

جامعة امللك سعود قسم اهلندسة 
املدنية

عالء سراج مالئكة . د  

مشروع استخدامات 
املواد املركبة ألعمال 

يةاهلندسة املدن  

قسـم اهلندسة    شركة بوينج
 املدنية 

 صاحل بن حامد السيد  . د.أ
 طارق بن محود املسلم. د
 يوسف بن عبد اهللا السلوم . د

مشروع بوابة إدارة 
املعرفة إلدارة األقسام 

األكادميية جبامعة امللك 
 سعود

وكالة اجلامعة 
للدراسات والتطوير 

واملتابعة

قسم اهلندسة 
املدنية

  القرينعوض بن علي. د

دراسة تصميم مشاريع 
كليات اتمع التابعة 
 لوزارة التعليم العايل

وزارة التعليم العايل قسم اهلندسة 
املدنية

عوض بن علي القرين. د  



                                                                        

 ١٧٨

 اجلهة املستفيدة املوضوع
اجلهة املقدمة 
 اإلسم للخدمة

مراجعة خمططات 
شبكات املياه والصرف 

واطفاء احلريق ملباين 
كلية اتمع جبامعة 
حائل وكلية العلوم 

مبجمع املباين اجلامعية 
وزارة التعليم (حة بالبا
)العايل  

وزارة التعليم العايل قسم اهلندسة 
 املدنية 

وليد حممد زاهد. د  

رئيس فريق العمل 
اإلنشائي املكلف 
مبراجعة اجلامعات 

 اجلديدة

وزارة التعليم العايل قسم اهلندسة 
املدنية

 صاحل بن حامد السيد . د.أ
 يوسف بن عبد اهللا السلوم . د
 لمطارق بن محود املس. د

اختبار عينه من مواسري 
 احلديد املطيل

مديرية املياه مبنطقة 
حائل

قسم اهلندسة 
امليكانيكية

عبد احلكيم املاجد.د  
 

مدينة امللك عبد  تقنية األقمار الصناعية
العزيز للعلوم و 

 التقنية

قسم اهلندسة 

 خالد السيف. د  امليكانيكية

إنشاء مركز وطين 
لالختبارات غري 

 االتالفية

مدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم و 

 التقنية

قسم اهلندسة 

 خالد السيف. د  امليكانيكية

منظومات التكييف 
 جبامعة البنات

قسم اهلندسة  جامعة امللك سعود
 امليكانيكية

 حممد زيدان. د.أ

تركيب املربد السابع 
 مبحطة التربيد

قسم اهلندسة  جامعة امللك سعود

 امليكانيكية

 انحممد زيد. د.أ



                                                                        

 ١٧٩

 اجلهة املستفيدة املوضوع
اجلهة املقدمة 
 اإلسم للخدمة

تقييم الوضع احلاىل 
حملطة التربيد و ربط 
 املباىن اجلديد ا

قسم اهلندسة  جامعة امللك سعود

 امليكانيكية

 حممد زيدان. د.أ

 أعمال يفاالشتراك 
املواصفات السعودية 
 اخلاصة بتكييف اهلواء

ــعودية اهل ــئة الس ي
 للمواصــــفات

 واملقاييس

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية

 حممد فؤاد زيدان. د

معادلة الشهادات 
 اجلامعية

قسم اهلندسة  العايلوزارة التعليم 

 امليكانيكية

 زهري عبد اجلبار. د

رئيس جمموعة العلوم 
اهلندسية و الصناعية 

 ) جلنة استشارية(
 دراسة حفظ الطاقة

مدينة امللك عبد 
 العزيز للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 
 امليكانيكية

 عبد العزيز ااهد. د

ـ   امليكانيكــية الاألعم
 الســعودي الكــود يف

ــناء ــود  وللبـ الكـ
السعودي  امليكانيكـي 

 كود خفظ الطاقةو

اللجنة الوطنية للكود 
  للبناءالسعودي

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية

 عالء شبل. د
 حممد فؤاد زيدان. د
  عبدهأبوخليل . د

دراســـة تشـــعيل 
 ضاغطات التكييف

قسم اهلندسة  جامعة امللك سعود

 ةامليكانيكي

 عبد اهللا النحيط. د

 



                                                                        

 ١٨٠

א− א א א א  א
اجلهة املقدمة  اجلهة املستفيدة املوضوع

 للخدمة

 اإلسم

 حماضرة علمية عن املياه املعبأة 
 هـ١٤٢٦ رمضان ٢٥-٢٤

مركز أحباث املياه 
جامعة امللك عبد 

 العزيز

قسم اهلندسة 

 املدنية

 وليد زاهد . د

وكالة اجلامعة  ابة إدارة املعرفةالتعريف مبوقع بو
للدراسات والتطوير 

 واملتابعة

قسم اهلندسة 

 املدنية

عوض بن علي . د.أ
 القرين 

تاُثري البيئة الفضائية عن املواد 
 املكونة للهيكل

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

ميكانيكا املدرات لالقمار 
الصطناعيةا  

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

نظام توليد وختزين الطاقة يف 
 االقمار االصطناعية

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

الديناميكا والتحكم يف االقمار 
 االصطناعية

ينة امللك عبد العزيز مد
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

اساسيات نظام االتصاالت يف 
 االقمار االصطناعية

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

تصميم هياكل االقمار واختيار 
 املواد

 مدينة امللك عبد العزيز
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

االختبارات التاهيلية هلياكل 
 االقمار

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

قسم اهلندسة 

 امليكانيكية
 خالد السيف. د

 انظمة نشطة -التحكم احلراري
 وغري نشطة

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

ة قسم اهلندس

 امليكانيكية
 خالد السيف. د



                                                                        

 ١٨١

اجلهة املقدمة  اجلهة املستفيدة املوضوع

 للخدمة

 اإلسم

اهليئة السعودية  ساسيات وتقنيات تكييف اهلواءأ
 للمهندسني

قسم اهلندسة 
 امليكانيكية

 عبداهللا النحيط . د
 فؤاد زيدان . د
 عالء شبل. د
 ياسامة املصر.د

ترشيد و ادارة الطاقة ىف املنشآت اهليئة السعودية 
 للمهندسني

قسم اهلندسة 
 امليكانيكية

 يمة املصراسا. د
 عبيدة زيتون. 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

 .ةبإجراء اختبارات على أنواع خمتلفة من الكابالت من إنتـاج الشركات احمللي 
وبإجراء عدة اختبارات وتقدمي العون الفين واالستشاري لشركات صناعة      

 . احملوالت
عبد احلكيم املاجد من قسم اهلندسة امليكانيكية بإجراء اختبارات على أنواع  .  قام د-٢

 .خمتلفة من مواسري احلديد املطيل لصاحل مديرية املياه مبنطقة الرياض وحائل  
 

 
 

 



                                                                        

 ١٨٢

א -٧ א אא 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             

  .لفةاخلربات، و التعريف باالجتاهات احلديثة و البحوث القائمة يف ااالت اهلندسية املخت

 :و فيما يلي بيان بالندوات و احللقات و الدورات اليت أقيمت بالكلية 
كابالت اجلهد العايل  :"   حلقة علمية متخصصة بعنواننظم قسم اهلندسة الكهربائية   -١

ـ ١٤٢٦دة ــ ذو القع١٧-١٥رة ـالل الفتــخ،  "رية وملحقااـالبوليم   ه
رات يف ـملادة العلمية وتقدمي احملاض وقد قام بإعداد ا ، م٢٠٠٥ ديسمرب   ١٩-١٧املوافق 

حممد إقبال  . د ود نذر حسني مالك٠أ، د عبدالرمحن بن علي العريين ٠ة  أـذه احللقـه
 . قريشي

زل   ـواد ع ـم:" حلقة علمية متخصصة بعنواننظم قسم اهلندسة الكهربائية  -٢
ر  ـ ع اآلخـ ربي ١٩ -  ١٥رة ـخالل الفت،  "ايل وتطبيقاا واختباراا  ـد العـاجله

وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي   ، م ٢٠٠٦ مايو  ١٧-١٣ املوافق   هـ١٤٢٧
 د نذر حسني مالك٠أ، د عبدالرمحن بن علي العريين٠ة  أـذه احللقـرات يف هـاحملاض
 . حممد إقبال قريشي . دو
األداء احلراري ملواد    : "  حلقة علمية متخصصة بعنواننظم قسم اهلندسة امليكانيكية  -٣

املوافق هـ  ١٤٢٧ ربيع اآلخر ٢٤-٢٢، خالل الفترة  " يف جدران وأسقف املباين العزل
وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه احللقة   ، م٢٠٠٦ مايو  ٢٢-٢٠
 . فؤاد زيدان. د .أسامي الصانع و . د.أ

 



                                                                        

 ١٨٣

א- ٨ א  א
بتنظيم سلسلة من احملاضرات العلمية ، شارك          قام مركز البحوث ، باإلضافة إىل أقسام الكلية ،     

أساتذة (فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وبعض احملاضرين من خارجها        
وفيما يلي بيان باحملاضرات العلمية اليت مت   ) . متخصصون وخرباء من بعض اهليئات واملؤسسات 

 .إلقاؤها موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة   

 אא
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

ـ ٢٣/٨/١٤٢٦  ه
 

 حممد الناصر عزيز. د مهارات كتابة التقارير  
 صالح الدين بنداق. د

١ 

ـ ٢٠/١٠/١٤٢٦  ٢ عادل الشايع. د مهارات البحث العلمي ه
ـ ٤/١١/١٤٢٦  ٣ أشرف العدوي. م إدارة اجلودة يف شركة البابطني ه
ـ ١٨/١١/١٤٢٦  حممد الناصر عزيز. د مهارات اإللقاء ه

 صالح الدين بنداق. د
٤ 

ـ ٢٩/١/١٤٢٧  حممد الناصر عزيز. د مهارات كتابة التقارير   ه
 صالح الدين بنداق. د

٥ 

ـ  ٧/٢/١٤٢٧  ٦ حممد شرف عبد الفتاح. د التخطيط اإلستراتيجي ه
ـ ١٤/٢/١٤٢٧ فـوائد إنشـاء بيانات احلوادث يف         ه

 التخفيف من اإلصابات
 ٧ علي حسن. د

 ٨ عادل حممد الشايع. د مهارات البحث العلمي  هـ٦/٣/١٤٢٧
 ٩ عبد الرمحن الزامل. د جناحات شركات الزامل  ١٤٢٧هـ / ١٣/٣
 ١٠ سعيد درويش. د )ABET(اإلعتماد األكادميي   هـ١٨/٣/١٤٢٧

 عبد الغين بوراس. د تنظيم احلمل يف أفران الصهر الكهربائية  هـ٤/٤/١٤٢٧
١١ 

 ١٢ طارق احلسيين. د تطبيقات األف إي يف التصنيع  هـ١١/٤/١٤٢٧

 حممد الناصر عزيز. د مهارات كتابة التقارير هـ١٨/٤/١٤٢٧
 ١٣ صالح الدين بنداق. د



                                                                        

 ١٨٤

א  א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ٢٧/١٠/١٤٢٦  ١ د عليعادل أمح. د.أ ABET 2000االعتماد األكادميي  
نظم اخلدمات الرقمية العاملية وجمال اإلرسال       هـ١٨/١١/١٤٢٦

 املتاح
إبـراهيم بن عبد    . د.أ

شركة -الرمحن القاضي 
 االتصاالت السعودية

٢ 

ــزمي . د.أ البيانات املخفاة يف النظم املتعددة  هـ٣/١٢/١٤٢٦ ــوض خ ع
 األمسري

٣ 

لك عبد  تقنـية البالزما وتطبيقاا يف مدينة امل       هـ٢٧/٢/١٤٢٧
 العزيز للعلوم والتقنية

 أمحد احللو. د
مدينة امللك عبد العزيز    

 للعلوم والتقنية 

٤ 

 باسم سالمة . م السالمة يف التمديدات الكهربائية  هـ٢١/٢/١٤٢٧
 الفنار لألنظم الكهربائية

٥ 

أطـار عمل من تقنية املعلومات واالتصاالت        هـ٦/٣/١٤٢٧
 واملعرفة ألجل التمنية املستدامة

أبوبكــر ســلطان . د
استشاري تكنولوجيا  
املعلــومات لــربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي   
 لدى وزارة اخلارجية

٦ 

االجتاهـات احلديثة يف تقنية كابالت اجلهد        هـ٢/٣/١٤٢٧
 العايل

عبد الرمحن علي   . د.أ
 العريين 

٧ 

الربوت الذكي ملساعدة املعوقني بصرياً على       هـ٤/٤/١٤٢٧
 احلركة

 ٨ ريب علي وحيد غ. د

سعدي . رائد مهندس  املراقبة الذكية للطريق السريعة هـ١١/٤/١٤٢٧
 القرين

 – مركـز املعلومات    
 وزارة الداخلية

٩ 

 



                                                                        

 ١٨٥

א  א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ

هـ١٦/٨/١٤٢٦ س امبيدنس استرسكويب على .تطبيق أ 
 التآكل 

 ماهر العودان. د
١ 

هـ٢٠/١٠/١٤٢٦ توجه االستهداف اجلربي بواسة عملية  
 التكامل

 عبد العزيز املطلق. د
٢ 

هـ٤/١١/١٤٢٦  سعيد الزهراين. د.أ إدارة االسبستس القاتل العاملي 
٣ 

هـ١٨/١١/١٤٢٦ نظرة عامة على بعض تقنيات الفوضى  
 لتحليل النتائج التجريبية

عبد احلميد إجبار. د.أ
٤ 

هـ٢٩/١/١٤٢٦ تعليم اجلامعي والقطاع العالقة بني ال 
 الواقع واملأمول: اخلاص

 فهد اهلبدان. د
٥ 

تقدير املعامل احمللية للصناعات   هـ١٤/٢/١٤٢٦
 البتروكيميائية

 كامل وقيع اهللا. د.أ
٦ 

هـ٢٨/٢/١٤٢٦ : اهلندسة الكهروكيميائية اخلضراء 
التحديات والفرص وبعض النماذج من  

 الدراسات 

 فرج عبد السالم. د
٧ 

هـ١٣/٣/١٤٢٦  منصور اهلزاع. د الكربون متعدد املروفس 
٨ 

هـ٢٧/٣/١٤٢٦  حامد مصطفى. د اهلندسة الكيميائية حتت الظروف الصعبة 
٩ 



                                                                        

 ١٨٦

א  א
 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة   التاريــخ

هـ٢٤/٧/١٤٢٦  ١ حممد حممد املدين. د اعداد كتالوج املقرر الدراسي    
هـ٢٧/١٠/١٤٢٦ التحكم يف تركيب وتبلل السطوح ثنائية   

 الطور املتناهية الصغر 
 ٢ يوسف اليوسف. د

هـ٤/١١/١٤٢٦ تقدير : تصـميم املـنظومات امليكانيكية    
 املخرجات

 ٣ حممد حممد املدين. د

هـ١٨/١١/١٤٢٦  ٤ حممد حممد املدين. د نشاطات تقدير الربنامج 
هـ٢٦/٣/١٤٢٧ أ  قرب أقل زمن للتحكم يف تصميم منش  

 مرن
 ٥ مسعد عبده فوده. د

 
א א א  

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
كيفية إعداد وكتابة املشروع باستخدام  هـ١٤/٨/١٤٢٦

 (M.S.Office)برنامج 
 ١ أمحد جاويش. د

كيفية تصميم الصور املتحركة لعرض       هـ٢١/٨/١٤٢٦
 احملاضرات بربنامج العرض   

(M.S. Power Point) 

 ٢ أمحد جاويش. د

مناذج توصيف املكامن وعمليات التسيري   هـ٢٦/١٠/١٤٢٦
 داخل األرض 

 ٣ حممد العمودى. م

عارف الكيالىل/ السيد السمات اجليولوجية إلستكشاف املنطقة  هـ٢٩/١٠/١٤٢٥ ٤ 
تكنولوجيا سوائل حفر أبار النفط والغاز   هـ٢٠/١/١٤٢٧

 الطبيعي 
 ٥  أمحد النمرحممد.  م

كيفية استخدام الصور املتحركة لعرض   هـ٢٧/١/١٤٢٧
 احملاضرات بربنامج العرض 

(M.S. Power Point 
 

 ٦ أمحد جاويش. د



                                                                        

 ١٨٧

 م احملاضــر عنـــوان احملاضــرة التاريــخ
املقدمة ايل تفسريات تقييم الطبقات   هـ٥/٢/١٤٢٧

 النفطية
  

 ٧ إبراهيم شوقى/ السيد

 مقياس التقنيات احلديثة  هـ٥/٢/١٤٢٧
 

 ٨ ديف نوابور/ السيد

 املفتاح لتحسني إنتاجية حقول النفط  هـ٤/٣/١٤٢٧
 

 ٩ عبد البارى العريفي. م

 



                                                                        

 ١٨٨

מ-٩ א א א א
 א

يقـوم بعـض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث علمية نظرية أو تطبيقية،                   
 دف إجياد حلول مناسبة لبعض      التقنية ، بـدعم مـن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و           

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         

 .ةالبحوث اليت يقومون بإجرائها، موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلف
 

א  א
، نايف العبادي و أمحد     يعبد الرمحن مشبب األمحر   .  د أمحد شوقي بوالت،    . د.أ - ١

 .شاهني
 .استغالل طاقة الرياح يف ضخ املياه اجلوفية باململكة -

سعيد .  عبد العزيز حممد التميمي، د. ، دعبد الرمحن مشبب األمحرى. د - ٢
  حممد حسن درويش و شويش املطريي

 . الواقع و التطلعات–نظم التصنيع املتقدمة يف الصناعات اهلندسية السعودية  -
א  א

 .عبد اهللا بن حممد الشعالن.  د.حممد عبد العظيم القاضي و أ  . د .أ-١
 .دراسة انقطاعات اخلدمة الكهربائية على بعض كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية   -
جميد بن عبد الرمحن  .  عبد الفتاح أمحد شتا و د  .   ، دإبراهيم حممد الشافعي  .  د-٢

 الكنهل
 .تقومي تعرض االنسان االت الترددات الراديوية ألجهزة االتصاالت الالسلكية   -



                                                                        

 ١٨٩

حممد إقبال قريشي ،      .  نذر حسني مالك ، د  .  د. عبد الرمحن بن علي العريين ، أ   .  د .أ-٣
 ر األنام صد.  عثمان نذير و م .  حممد نبيه الساعايت ، د   . د
اختبار واختيار مواد العزل البوليمرية لصناعات اجلهد املتوسط لسد احتياجات        -

 الصناعات احمللية املتالئمة مع الظروف البيئية     

א  א
 أمحد أباسعيد ، احلسيين حممد عسريي. د.سعيد حممد الزهراين ، أ. د.أ-١
 ). الفركتوز(إستغالل وتصنيع التمور إلنتاج سكر الفواكه      -

א  א

 يوسف السلوم. طارق املسلم و د. دصاحل السيد ، د.أ-١
رفـع الكفـاءة الزلزالية لوصالت األعمدة بالعوارض يف املباين اخلرسانية القائمة            -

 .باستخدام املواد املركبة
א  א

 املهريى .حممد حممد املدىن د. خالد السيف د.مسعد عبده فوده ،  د   .د-١
 .اعداد خرائط الضوضاء ملدينة الرياض -
 هشام بن عباس  .دسامر السعيد و  .د املاجد  بن عبد الرمحنعبداحلكيم. د -٢
 .تشخيص شرخ يف عمود  حيمل كتال مركزة باستخدام حتليل اإلشارات-
هشام بن   .د  حممود سليمان و  ، إيهاب الدنف  ، عبداحلكيم بن عبدالرمحن املاجد  -٣

 عباس
 

 



                                                                        

 ١٩٠

אא  א
 عيسي شقري. د-١
 حتسـني اسـتخالص الزيت من املكامن السعودية عن طريق احلقن بثاين أكسيد              -

   .الكربون

 حممد موسي عمرو.  عبد الرمحن القريشي د .  دعيسي حممد شقري  .  د  -٢
 .سامي يف األوساط امل ثاين أكسيد الكربون  اإلزاحة اإلمتزاجية وال إمتزاجية للزيت ب    -
 عيسى حممد شقري . عبد الرمحن القريشي و د .  د-٣
عالقات جديدة للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغازات اهليدروكربونية باستخدام شبكات     -  

 .اخلاليا العصبية االصطناعية وخوارزم التوقع الشرطي املتتابع      
 عبد الرمحن القريشي . عمر املسند و د . مساعد ناصر العواد ، د    . د .أ-٤
 االجتهادات املوضعية وعدم جتانس اخلواص على النفاذية النسبية وتشبع         تأثري- 

 . األطراف لصخور بعض مكامن النفط الغاز السعودية   



                                                                        

 ١٩١

א-١٠ מ א א א
א א  א

بدعم من يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث وطنية تطبيقية   
وتشرف عمادة البحث العلمي باجلامعة على تلك     .  صندوق التعليم العايل للجامعات

وفيما يلي أمساء الباحثني وعناوين البحوث اليت يقومون بإجرائها     .  املشاريع البحثية 
 : موزعة تبعاً لألقسام األكادميية املختلفة  

 
א  א

 حممد زكي رمضان . د-١
 .ء األقنعة الواقية والظروف املناخية الصعبة على صعوبة التنفستأثريات ارتدا-
 منصر حريقه  . د .حممد ناصر عزيز و أ   .  د-٢
 .نظام مساند للقرار لتقييم أداء الصيانة يف الصناعة السعودية وسبل التحسني       -
 سعيد درويش.  عبد الرمحن بن مشبب األمحري و د  .  د-٣
 .سعودية  يف اململكة العربية ال CIMتقييم تنظم  -
 عبد الرمحن بن مشبب األمحري . عبد العزيز التميمي و د  .  د-٤
 . قياس أداء نشاطات التصنيع يف الصناعات السعودية  -
 حممد ناصر عزيز   . عبد الرمحن بن مشبب األمحري و د  .  د-٥
 .حتديد قيم االنتاجية مع تكلفة الصيانة وتكلفة جودة اإلنتاج     -
 نصر حريقه م . د.عادل بن حممد الشايع و أ .  د-٦
منوذج متكامل لتخطيط االنتاج والصيانة التوقفية للصناعات ذات العمليات         -

 .املستمرة
 



                                                                        

 ١٩٢

א  א
 حممد عبد العظيم القاضي. د.عبد اهللا حممد الشعالن و أ. د. أ-١
 .ختطيط استراتيجيات إدارة األمحال وترشيد الطاقة الكهربائية-
 عبد اهللا حممد الشعالن . د.اضي  و أحممد عبد العظيم الق. د. أ-٢
 .تصحيح معامل القدرة ألنظمة القدرة الكهربائية يف اململكة-
 صاحل الفريح. خالد احلازمي و د. عبد القادر الفنتوخ ، د. سعد احلاج بكري ، د. د.أ-٣
 .تقنيات املعلومات يف خطة التعليم العايل بعيدة-
 عادل أمحد علي. د-٤
 . ستيعابية وحتسني األداء لشبكة اجلوال بشركة االتصاالت السعوديةتقييم الطاقة اال-
جميد بن عبد الرمحن . عبد الفتاح أمحد شتا و د. حممد عبد املنعم أبو العال ، د.د.أ -٥

 الكنهل
 للقياس عن بعد sتصميم وحدة إرسال واستقبال تعمل يف النطاق الترددي -

 .باالقمار االصطناعية الصغرية
صاحل بن عبد . د.حممد عبد املنعم أبو العال ، أ.د. بن عبد الرمحن الكنهل ، أجميد. د-٦

 عبد الفتاح أمحد شتا. اهللا الشبيلي و د
 مشوش سريع ذو طيف منتشر-
. د.عبدالعـزيز بن عبد اهللا السليمان و أ. د.حسـام الدين عبد اهللا طلعت ، أ. د.أ-٧

 عادل عبد النور 
 .درة الكهربائيةحتسني استقرارية شبكات الق-



                                                                        

 ١٩٣

א  א
 .عماد الدين مصطفى. د.عبد احلميد اجبار و أ. د.خالد احلميزي ، أ. د.أ-١
 .األمثلية التشغيلية لوحدة خمربية جلهاز التحلية بالتناضح العكسي-

א  א
 راجح زيد الزيد. د-١
 . مقاومة القص يف العوارض اخلرسانية املسلحة العريضة    -
 عبد العزيز بن عمر اجلاسر  . وليد بن حممد زاهد و د  .د-٢
تأثري عملية اخللط امليكانيكي البطيء على فاعلية املرشحات الرملية الثالثية      -

 .املستخدمة يف معاجلة مياه الصرف 
 حممد املدين.  د .خالد السيف و أ. عالء مالئكة ، د.  د-٣
 .دراسة جدوى: نظام مراقبة عن بعد للجسور-
 حممد إقبال خان . طارق املسلم و د.  يوسف السلوم ، د. صاحل السيد ، د  . د . أ-٤
تصنيف وأداء مواد إصالح اخلرسانة املستخدة للتمرمي عايل األداء يف الظروف  -

 . البيئية احمللية 
 يوسف السلوم  . صاحل السيد و د .  د.طارق املسلم ، أ .  د-٥
الزلزالية يف املباين باستخدام الصفائح  تقوية احلوائط غري احلاملة ملقاومة التأثريات   - 

 .املركبة



                                                                        

 ١٩٤

 

א  א
 خالد السيف .  د  و حممد فؤاد زيدان .  د،   شبل  الدينعالء.  د-١
 .دراسة معملية للتحكم ىف السريان منوذج لكثبان رملية ذات شكل هاليل  -
 عبيده زيتون   .  أسامة أمحد املصري و د . د-٢
 .حمطات التوربينات الغازية  استرجاع احلرارة يف -
 أمحد حجازى .د و حممد حممد املدين .  د-٣
 دراسة حتليلية وتصميم وإختبار جممع مشسى على شكل قطع مكاىفء مع جهاز     -

التوجيه الشمسى، ميكن إستخدامه إلعذاب املياه املاحلة ىف الناطق اجلافة ىف اململكة   
 .العربية السعودية  

 عالء مالك . د الد السيف خ. د  ،حممد حممد املدين .  د-٤
 . دراسة ميدانية لتقييم الكبارى املعدنية ىف الرياض     -
 حممد فؤاد زيدان . سامي علي الصانع و د  . د-٥
السماكة املثلى للعازل احلراري يف أسطح املباين يف اململكة العربية السعودية حتت           -

 .ظروف دورية وثنائية األبعاد  
 عالء مالئكة . ين و دحممد املد.  د. خالد السيف ، أ . د-٦
 . دراسة ميدانية لتقييم اجلسور احلديدية يف مدينة الرياض   -
 

א א  א
 عماد سليمان احلميضي. عبد الرمحن القريشي ، د. عيسى حممد شقري ، د. د-١ 

 .دراسة نقل وسريان واسطة اإلرتكاز يف مناذج زجاجية ممثلة للكسر اهليدروليكي-



                                                                        

 ١٩٥

 عماد سليمان احلميضي. عبد الرمحن القريشي ، د. سى حممد شقري ، دعي. د-٢
دراسة رقمية وخمتربية لتحديد أقل ضغط المتزاج ثاين أكسيد الكربون بالنفوط -

 .السعودية
 خالد أمحد عبد الفتاح. د-٣
 .تنبؤ حمتوى املاء فيث الغاز الطبيعي احلامض-
 ميضيعماد بن سلمان احل. حممد موسي عمرو ، د.  د-٤
 .زيادة انتاج الزيت باستخدام التنشيط باملوجات الصوتية-
 حازم الضمور. حممد ابن زقوطة ، د.  د-٥
 .التقيم والتنبوء: عدم التجانس املكمين يف حقول النفط-
 مساعد العواد. د. أ-٦
 .مقدمة هلندسة البترول والغاز الطبيعي-
 حممد ابن زقوطة. حازم الضمور ، د. د-٧
للمكامن الرملية  ) النفاذية النسبية والضغط الشعري       (لبتروفيزيائية   اخلواص ا-

 .الكتيمة احلاملة  الغازية  ذات النفاذية املتدنية    
 امحد جاويش. عماد احلميضي ، د.  د-٨
دراسة بوليمر جديد مستخلص ذو فاعلي عالية قي التطبيقات املختلفة عند ظروف -

 .املكامن النفطية
 عماد احلميضي. د-٩
 .حتسني أداء البنتونايت احمللي يف سوائل احلفر بإضافة بعض املواد قليلة التكلفة-
 
 
 
 



                                                                        

 ١٩٦

א-١١ א  אא
 

   يقـوم  أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف على رسائل املاجسـتري و الدكتوراه             
 وقد بلغ عدد طلبة الدراسات العليا       الـيت جيريها طالب الدراسات العليا يف أقسام الكلية        

هـ ١٤٢٦/١٤٢٧املقيدين بالكلية يف اية الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعــي      
  . )طالبا٣٤٨ً(

 اليت متت مناقشتها يف العـام اجلامعـي       و فـيما يلـي بيان بعناوين الرسائل       
تبعاً لألقسام  ، و كذلك أمساء الطـالب و املشرفني عليها ، موزعة            هـ ١٤٢٦/١٤٢٧

 .األكادميية املختلفة
  

א  א
 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية

عبد الرمحن بن مشبب . د ماجستري
 األمحري

 شوكت علي . م
 

نظـام تدعـيم القرار     
(DSL) الختــيار 

تقنـية التصنيع املتقدم    
(AMT)  

١ 

  



                                                                        

 ١٩٧

א  א
ملشرفونا الدرجة العلمية  م عنوان الرسالة الطالب 

حممد عبد العظيم . د. أ ماجستري
عبد اهللا . د. القاضي و أ

 حممد الشعالن

سليمان الرميح.م  
 
 

ــتمادية  ــومي االع تق
ــط  ــاءة يف خ والكف
الـربط الكهربائي بني    
دول جملـس التعاون    
 لدول اخلليج العربية

 

١ 

صاحل بن عبد اهللا . د.أ ماجستري
الشبيلي

أداء معاجل كشف اإلنذار     دبن ناصر املرشمساعد .م
ط الكاذب لثابت متوس  

اخللـية يف بيئة الضجيج     
 الطبيعي اللوغارمتي

٢ 

ن بــعبدالـرمحن   .د.أ ماجستري
 خالد اجلربي

حتليل تعمية باستخدام    عيسى حسني جمممي  . م
 النظم واإلشارات  

٣ 

كنذر حسني مال. د.أ ماجستري
حممد القاضي. د.أ

  مرزوق منصور هالل . م
 العرتي

ــامالت  ــر املع تقدي
احلــرارية لكــابالت 

 القدرة  

٤ 

د عـوض بن خزمي     .أ ماجستري 
 األمسري

 فرحان بن عنيد العرتي . م
 

حتليل إخفاء املعلومات   
يف الوسـائط املتعددة    
ــيات  باســتخدام تقن
تقسيم الطيف اهلرمي   

 املثايل

٥ 

عـبد الرمحن بن    . د.أ دكتوراه 
 خالد اجلربي

حـل الرموز اخلطية      يعن اهللا حممد عبد اهللا 
ــتخدام  ــة باس العام
ــز   ــات الترمي معلم

 اجلانبية

٦ 

 



                                                                        

 ١٩٨

א  א
 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
 إبراهيم صاحل املعتاز. د ماجستري

 البشري األمني حممد. د
    

  للمياه و  األمثل اإلنتاج اهللا حممد النملة عبد. م
 حمطات  الكهـرباء يف  

حتلـية املياه بالتبخري    
 الومضي

 

١ 

 وحيد عطية املصري. د ماجستري
 حامد حممد مصطفى. د

 

 عبد اهللا سعد الدغيثر. م
 

تقيــيم األداء وعــوامل 
التصـميم ملزيل الرذاذ    
ــراج   ــلكي يف أب الس

 الفقاعات

٢ 

 وحيد عطية املصري. د ماجستري
صاحل عبد اهللا الشبيلي. د

اسـة معملية هليدرو    در فؤاد حممد موسى. م
ميكــية أبــراج  نادي

ــحلة  ــات الض الفقاع
ــوير  ــتخدام التص باس

الطبقي بالسعة    الشعاعي
 الكهربائية

٣ 

 يوسف صاحل الصغري. د ماجستري

 حممد البشري األمني. د

 

ــززات و   تركي عبد الرمحن السماري. م ــأثري املع ت
األشكال على أداء حمفز    
عملية نزع اهليدروجني   
ــ ــدة يف حت  ولباألكس

 األيثان لألثيلني

٤ 

عماد الدين مصطفى . د ماجستري
 كمال

    خالد احلميزي . د

ــفي  سعد عماش الشمري. م ــتنباط الوص الس
ــتعددة   ــيات م للعمل
ــوحدة   ــتغريات ل امل
ــتخدامه  صــناعية الس
ــتحكم  ــوذج ال يف من

 التنبئي
 

٥ 



                                                                        

 ١٩٩

 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
 فهد صاحل املبدل. د ماجستري

 وحيد عطية املصري. د
التتابع األمثل للتقطري يف      العتييبسلطان عيد حممد. م

عملـية فصل خليط من     
 اهليدروكربونات

٦ 

 فهد صاحل املبدل. د ماجستري
             

 

إزالـــة املـــركبات  اهللا الزامل حممد عبد. م
اهليدروكربونية املتطايرة  
من املياه بطريقة االنتقال    
االمتــزازي يف أعمــدة 

 الفقاعات

٧ 

ــبار    سعد العريفيزعبد العزي. م بدلفهد صاحل امل. د ماجستري ــري و اخت حتض
ــية  ــازات زيوليت حف
متـبادلة االيـون مع     
ــتحويل   ــدن لل املع
االختياري للهكسان   

 احللقي

٨ 

 أعمــدةحماكــاة  سلطان صاحل اخلمشي. م وحيد  املصري. د ماجستري
ــدوراة  الفقاعــات ال
باسـتخدام ديناميكية   

 حسابات املوائع

٩ 

 الصغرييوسف صاحل . د ماجستري
 خالد املسيطري. د

ــر   فهد سعد الزمامي. م ــنيع املباش التص
ــيل  ــربونات امليث لك

 أكسيدالثنائي من ثاين    
 الكربون و امليثانول

١٠

 دأمحد أبا سعي. د ماجستري
 سعيد الزهراين. د

نزع اهليدروجني باالكسدة    حممد خلوفة آل مسفر. م
ــتاج  ــربوبان الن ــن ال م
الـربوبلني علي حفازات    

موليوبيدم - النيكل اكاسيد
 املدعمة

 

١١



                                                                        

 ٢٠٠

 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
 إبراهيم صاحل املعتاز. د دكتوراه

 حممد البشري األمني. د
تقدير تراكيز ملوثات    علي عمري مشاري. م

اهلـواء وأمناط تشتتها    
قـرب حمطات توليد    

 الطاقة الكهربائية يف 
متت . " مدينة الرياض   

 مناقشتها

١٢

 
א  א

 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
عبد اهللا إبراهيم . د.أ ماجستري

 املنصور
حممد فريد حمسن . م

 حواري
تطوير نظام إدارة صيانة    
ــة يف  ــرق احلدودي الط
 اململكة العربية السعودية

١ 

عبد الرمحن بن حممد . د ماجستري
 احلزميي

أمحد حممد عبد العزيز . م
 بن سليم

تـأثري مواد البوزوالن    
لي على  الطبيعـي احمل  
 خواص اخلرسانة

٢ 

حممد عبد الرحيم . د ماجستري
 عرفه

حممـد سـعيد مسفر     . م
 املالكي

دراسـة مقاومة القص    
يف الكمرات اخلرسانية   
املسـلحة باستخدام   

 احلديد السعودي

٣ 

عبد اهللا مزحل دحيم . م عبد احلميد شريف. د.أ ماجستري
 البقمي

حتليل املرونة واللدونة   
 يف املنشـآت بطريقة   

 العناصر احملددة

٤ 

إبراهيم حممد إبراهيم . م طالل عبيد الرفيعي. د.أ ماجستري
 شابل

تثبـيت تـربة سبخة     
ــتخدام  ــزان باس جي
اإلمسنت وغبار حرق   

 اإلمسنت

٥ 



                                                                        

 ٢٠١

 

א  א
 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
 حممود سيد سليمان. د.أ ماجستري

 دعبداحلكيم املاج. د
تـأثري تركيـز املذاب      عبد العزيز سامل الغامدي. م

علـى سـلوك الزحف     
ــيل   ــبائك احملال يف س
ــيوم ــدة لألملون -اجلام

ماغنسـيوم ولألملونيوم   
 ـ فضة

١

 أسامه أمحد املصري. د ماجستري
 عبيده زيتون. و د

منذجة التهوية يف أنفاق  عبد اهللا منصور الكثريي. م
 الطرق

٢

 سامى الصانع. د ماجستري
 حممد فؤاد زيدان  . د

قياس خواص مواد العزل  فهد صاحل القصمول  . م
 قيم وإجياداحلراري 

يوصى ا ملقاو مات 
 احلرارية جلدران املباىن

٣

االنتقال باحلمل احلرارى  يدرهم سعد بين عل. م عبيدة زيتون. د ماجستري
الطبيعى بني اسطوانتني 

 أفقيتني

 على ىف وجود زعانف
 ليةاالسطوانة الداخ

٤

 أمحد عادل خضري. د.أ ماجستري
  بن جاسمأسامه.  د

 الدريهم

اخلصائص الشكلية  عيسى حيىي دراج . م
للعوارض املتضمنة 

مشغالت متدد كهرو 
 إجهادية

٥

عبد العزيز عبد الرمحن . م خالد العمار . د ماجستري
 اجلريوي

دراسة عددية للسريان 
املضطرب وانتقال 
احلرارة ىف األنابيب 

 كهفة من الداخلامل

٦

 



                                                                        

 ٢٠٢

א א  א
 م عنوان الرسالة الطالب املشرفون الدرجة العلمية
دراسة احملتوى املائي املصاحب     أمحد خلف السعدي خالد أمحد عبد الفتاح. د املاجستري

 للغاز الطبيعي املنتج
١

 أمحد أمحد جاويش. د املاجستري
 حممد بن أساكا. د

تقييم منهجيات حتليل اإلنتاج     الرشيدانفيصل سعد 
وبيانات الضغط لآلبار املشققة    
هيدروليكـيا يف حقول الغاز     

 ذات النفاذية الضعيفة

٢

دراسة إلمكانية إجياد صخور     كمال هارون  مساعد ناصر العواد. د.أ املاجستري
رملية حملية مناسبة للدراسات    

 البترولية التطبيقية

٣

 
 
 



                                                                        

 ٢٠٣

א-١٢ אא אמ א
 א

 ،  بحوث يف االت العلمية   ال العديد من        قـام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر        
وحضـور العديد من املؤمترات ، وقد مت تقدمي األوراق العلمية باللغة اإلجنليزية وميكنك              

باللغة اإلجنليزية أو موقعنا على     اإلطالع على بيانات هذه األحباث من خالل تقرير املركز          
 .االنترنت

http://colleges.ksu.edu.sa/eng. 
 

 
 

 
 
 



                                                                        

 ٢٠٤

 א-١٣
يقوم بعض أعضاء هيئـة التدريس بالكلية بتأليف أو ترمجة بعض الكتب   

 : لفة أو املترمجة اليت متت طباعتها العلمية ، وفيما يلي بيانات عن الكتب املؤ 
 
 عادل عبد النور . د.أ

 ".مبادىء علم الذكاء االصطناعي:"تأليف كتاب
 مؤسسة امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : الناشر
 ٩٩٦٠-٦٧٧-٣٤-٠: ردمك

 
 عادل عبد النور . د.أ

 "مدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي" تأليف كتاب
  عبد العزيز للعلوم والتقنية مدينة امللك: الناشر
 ٩٩٦٠-٨٩٣-٤٩-٩: ردمك

 
 حممد عبد العظيم القاضي. د.بندر بن عبد اهللا املشاري و أ. عادل عبد النور ، د. د.أ

 "مهارات العرض واالتصال للعلماء واملهندسني: "تأليف كتاب
 مؤسسة امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : الناشر 
 ٩٩٦٠-٦٧٧-٣٨-٩: ردمك 

 
 
 
 
 
 



                                                                        

 ٢٠٥

א−١٤ א  א
 

حصل بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أومسة من الديوان امللكي   
وجوائز من جهات أخرى نظراً لإلجنازات العلمية اليت قاموا ا خالل العام اجلامعي 

 هـ١٤٢٧/ ١٤٢٦
األعمال اليت 
استحق عليها 
 اجلائزة

اجلهة املاحنة  جمال اجلائزة
 للجائزة

 اسم الفائز باجلائزة اسم اجلائزة

  املدنيةاهلندسة
أحباث اهلندسة  براءة اختراع

 املدنية
وسام امللك عبد    الديوان امللكي

ــن  ــز م العزي
الدرجــة مــن 

 الدرجة األوىل 

عبد العزيز بن إبراهيم النغيمش .د

البحث املسجل يف 
مدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم 
 والتقنيات 

 ٥٢-١٦- أت

مدينة امللك عبد  حبث علمي
العزيز للعلوم 

 والتقنية

شـهادة البحث   
 املتميز

 صاحل بن حامد السيد. د.أ
 يوسف بن عبد اهللا السلوم. د
 طارق بن محود املسلم. د

 هندسة البترول والغاز الطبيعي
املركز الثاين ألفضل 

 مقالة لطالب
ــة  SPEمؤمتر  مقالة علمية ــل مقال أفض

 لطالب
 ديب طارق ه. م



                                                                        

 ٢٠٦

א−١٥ א א  א
براءة    ) سابك(سجلت كلية اهلندسة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 :االختراع التالية
حصل املهندس عبدالوهاب واألستاذ الدكتور سعيد حممد الزهراين من قسم اهلندسة  -

 عن  USP 2004176657الكيميائية على براءة اختراع أوروبية سجلت حتت الرقم     
،  ) سـابك(حبثهم الذي أجري لصاحل الشركة السعـودية للصناعات األسـاسية  

 ". العمليات النازعة للهيدروجني من األوليفينات : "بعنوان
 
 
 
 
 
 


