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١-    

  
         إنطالقاً من جهود جامعة امللك سعود يف توفري اإلمكانات الالزمة لتنشيط 

ام ـالعلمي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف العالبحث 
، على دعـم البحوث العلمية و )م١٩٧٤/١٩٧٥(هـ ١٣٩٤/١٣٩٥اجلامعي

الدراسات التطبيقية و تشجيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد 
يع البحثية اليت من البحوث و الدراسات، األمر الـذي أدى إىل زيادة عدد املشار

 مشروعاً حبثياً ١٢٩ مشروعاً حبثياً عند إنشائه، إلـى ٢٥من ) سنوياً(يدعمها املركز 
    ).م٢٠٠٨-٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨/١٤٢٩خالل العام اجلامعي 

 اليت قام املركز بدعمها، خالل الفترة جدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية         و
ياً يف شىت جماالت اهلندسة النظرية و التطبيقية، انتهى  مشروعاً حبث٧٠٤املذكورة، يبلغ 

و يبلغ إمجـايل املبـالغ .  مشـروعا٦٥٢ًمنها حىت اية العام اجلـامعي احلـايل 
اثنان وثالثون مليون وتسعمائة وثالثة وسبعون ألف املنصـرفة علـى هذه املشاريع 

حىت اية ) سعـوديريال ٣٤ ,٥٢٨ ,٤٩٨( ريال سعودي وأربعمائة ومثان وتسعون
ات ـهـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه عليها من مصروف١٤٢٧/١٤٢٨العام املايل 

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

   

           



                                                    

  ٢

 البحثية اليت يقوم مركز البحوث بدعمهاويتمثل النشاط البحثي بالكلية يف املشاريع       
ومدينة امللك عبد ) سابك(واألحباث املدعمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية 

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

ويقوم أعضـاء هيئـة التدريس بنشـر نتائج حبوثهم يف اــالت واملـؤمترات                 
العلـوم  ( العلميـة و العامليـة، إىل جانب نشر بعضهـا يف جملـة جامعة امللك سعود             

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

 مـن تنظـيم احللقـات الدراسـية          البحثية بالكلية،  وهناك أوجه أخرى لألنشطة        
والدروات التدريبية ومن ألقاء احملاضرات العلمية ودعوة بعض األسـاتذة املتخصـصني            

  .لزيارة الكلية وغري ذلك

يقوم العديد من أعضاء هيئة التدريس بعمل ويف إطار التعاون مع اتمع      
املعملية لصاحل العديد من اجلهات احلكومية االستشارات والتقارير الفنية واالختبارات 

  .  والقطاع اخلاص

الل العام اجلامعي ـويستعرض هذا التقرير األنشطة  البحثية يف املركز خ         
) سابك( واألحباث املدعمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية هـ١٤٢٨/١٤٢٩

ة واألحباث املدعمة من صندوق التعليم واملدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقني
العايل واحملاضرات العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراه اليت متت مناقشتها ، واجلوائز 

  . بيانات إحصائية هلارابعةواليت يلخص اجلدول بالصفحة الالعلمية 
  



                                                    

  ٣

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

  .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

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

  

  و اهللا ويل التوفيق ،،
                      

  مديــر مركــز البحـوث   
  
  

  صاحل بن حـامد السيد. د.أ                            

  هـ ١٤٢٩  ذو القعدة 
   م٢٠٠٨    ديسمرب   



                                                    

  ٤

  هـ ١٤٢٨/١٤٢٩عي جدول األنشطة البحثية بالكلية خالل العام اجلام

  النشاط العلمي  م 
  اهلندسة
 الصناعية

  اهلندسة
 الكهربائية

اهلندسة 
 الكيميائية

اهلندسة 
  املدنيـة

اهلندسة 
 امليكانيكية

هندسة 
 البترول

 اموع

  ٨٥  ٦  ٢٢  ١٨  ٢٢  ١٢  ٥  البحوث اجلديدة باملركز  ١

التقارير النهائية للبحوث     ٢
  باملركز

٦٦  ٥  ١٣  ١٦  ١٦  ١٤  ٢  

 البحوث املسجلة إمجايل  ٣
  باملركز

١٢٩  ٨  ٣١  ٢٨  ٢٧  ٢٤  ١١  

  :أوجه التعاون مع اتمع   

  واالختبارات  الدراسـات  ٤
  الفنية

١٩  ٤  ٣  ١  ٢  ٧  ٢  

الندوات العلمية واحللقات   ٥
 الدراسية والتدريبية

-  ١  -  -  -  -  ١  

  ٢٥  ٢  ١٠  -  ٥  ٦  ٢  احملاضرات العلمية  ٦

البحوث املدعمة من مدينة      ٧
وم ـ العزيز للعل  امللك عبد 
  و التقنية

١٤  ٢  ٤  ١  ٣  ٢  ٢  

البحوث املدعمـة مـن       ٨
  صندوق التعليم العايل

٣٠  ٨  ١  ٩  ٢  ٢  ٨  

  :رسائل الدراسات العليا   ٩

    ٧  -  ١  -  ٦  -  -    دكتوراه-أ  

  ٣٢  ٢  ١٣  -  ١١  ١  ٥   ماجستري-ب 

ــشورة يف  ١٠ ــوث املن البح
  االت العلمية

٧٤  ١٢  ١٤  ١٤  ١٣  ٤  ١٧  

املعروضــة يف البحــوث  ١١
  املؤمتــرات العلمية

١٢٣  ١٠  ٢٦  ٣٧  ٢٣  ١٠  ١٧  



                                                    

  ٥

א -٢
  

 يف  - وهو أول مركز حبوث يف اجلامعة      -مت إنشاء مركز البحوث بكلية اهلندسة         
هـ  ، لتنشيط العمل البحثي ودعم الدراسـات النظريـة           ١٣٩٤/١٣٩٥العام اجلامعي   

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

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

  א ١- ٢

   :يتضم الكلية ستة أقسام أكادميية ه    

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

  .لبترول والغاز الطبيعيو قسم هندسة ا

اذ ـ بدرجة أست  ٧٨م  ـ ، منه  ٢٠٠   و يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية            
 بدرجة أستاذ مساعد ، باإلضافة إىل عدد كبري         ٥٢ بدرجة أسـتاذ مشارك و      ٧٠و

  .حملاضرين و املعيدين والفنيني و اإلداريني من ا

اإلضافة إىل الواجبات التدريسية و مهمة اإلرشاد األكادميي للطالب، وتطبيق          وب  
اخلطة العلمية كما أقرها جملس الكليـة، يقوم أعضاء هيئة التدريس بـإجراء البحـوث    

  .العلمية اليت تتناسب مع ختصصام واجتاهام األكادميية 



                                                    

  ٦

ؤهلني املتخصصني يف   و متثل هذه النخبة املتميزة من أعضاء هيئة التدريس امل           
ااالت اهلندسـية املختلفة الدعامة األساسية يف تنفيـذ وإجـراء الدراسـات            
والبحوث القائمة باملركـز، واليت تعود بالفائدة على اتمع، حيث يرتبط جزء           
من هذه البحوث والدراسات خبطط التنمية، أو متثل نتائجها حلوالً ملـشكالت            

  .املصاحل احلكومية واخلاصة فنية تواجه بعض اإلدارات و

   א ٢- ٢

إىل جانب مكتبة مركز البحوث و املكتبات العلمية باألقسام فإن مكتبـة              
دسي من كتب ـزيز باجلامعة ثرية مبقتنيات املؤلف اهلنـاألمري سلمان بن عبد الع    

و مراجع ودوريات علمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزين و غريها مـن              
ادة الكلية من خدمة استقصاء     ـانب استف ـة احلديثـة إىل ج   ـل التقني الوسـائ

و استرجاع كامل نصوص البحوث العلمية احملدثة و اليت تقدمها مكتبة األمـري             
  .سلمان بن عبد العزيز و مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

א ٣- ٢ א א א
 - القاعات الدراسية وصاالت الرسم  والورش باإلضافة إىل- تضم مباين الكلية 

 معمالً منها دوره يف تعليم و تأهيل ٥٧جمموعة متكاملة من املختربات و املعامل يؤدي 
 معمالً منها تساهم يف أعمال البحث العلمي، و مجيعها مزود بأحدث ٤٨املهندسني و 

اجلامعية و العليا فحسب، األجهزة العلمية و املعدات الالزمة، ليس للطالب أثناء دراسته 
و يعمل . و إمنا ألعضاء هيئـة التدريس إلجراء البحوث العلمية و الدراسات املختلفة

مركز البحوث من خالل دعمه للمشاريع البحثية املسجلة على تزويد املختربات واملعامل 
  .و الورش بالعديد من األجهزة و املعدات و الربامج احلاسوبية

 يف تقدمي العديد    - بصورة فعالة    -ات و املعامل بأقسام الكلية      و تساهم املخترب      
من اخلدمات العلمية والبحثية اليت ختدم القطاعات اخلدماتية و الـصناعية و اإلنـشائية،              



                                                    

  ٧

واملواصفات و املقاييـس، و غريها، مثل االختبـارات القياسـية و اختبـارات األداء              
بارات املواد، و كذلك إجراء الفحوصات      واختبارات الصالحية و الدقة للمعدات و اخت      

  .و التحاليل و القياسات و  الدراسات ومعايرة أجهزة القياس 

       أما بالنسبة لورش الكلية ، اليت تضم وحدات تشغيل وتشكيل املعادن ووصلها            
وربطها، وكذلك وحدات الصيانة واملعايرة ، فهي تستخدم  ماكينـات  تـشغيل              

دقيقة  يعمل عليها جمموعة من الفنيني املهرة ، مما يـسهم            ومعدات وأجهزة قيـاس    
بدرجة كبرية يف دعم النشاط البحثي، فال يكاد خيلو حبث تطبيقي مـن حاجـة إىل                

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

تربات املختلفة والورش الفنية الدقيقة وتـوفر  الفنـيني            وعليه ، فإن وجود املخ    
  .املهرة يعد ركناً أساسياً وركيزة قوية يعتمد عليها النشاط البحثي وخاصة التطبيقي

א ٤- ٢ א   :א

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

بتقدمي العديد من اخلدمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس والبـاحثني بالكليـة وقـد              
  :يلي تطورت خدمات اإلدارة لتشمل ما

اليت تتكون    و ، بالكلية ةصيانة معامل احلاسبات املركزي    اإلشراف على تشغيل و    - ١
، خيدمها عدد من اخلوادم الرئيسية     بشبكة حديثه و   متصلة   ة معامل حاسوبي  تةمن س 

  .و اليت يتم فيها تدريس تطبيقات احلاسب اخلاصة بالتخصصات املختلفة

 سـتة قسام املختلفة، و عددها     عضاء هيئة التدريس باأل   أشراف على معامل    إل ا - ٢
حيـث  معامل، وتقدمي الدعم لتشغيل هذه املعامل، و تزويدها باخلوادم املناسـبة،            



                                                    

  ٨

قـسام  ، باإلضافة إيل ربـط خـوادم األ        التطبيقات اخلاصة بكل قسم عليها     توضع
عضاء هيئة التـدريس بالكليـة مـن        أباخلوادم الرئيسية بالكلية، حىت يتمكن مجيع       

  .دارة احلاسب اآليلإاالستفادة من املوارد املتوفرة يف 

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

  .الشخصي

ة يو حتديد االحتياجات املـستقبل     ،اإلشراف فنياً على الشبكة احلاسوبية للكلية      - ٤
و نظم املعلومـات  اآليل لحاسب   ل دارة العامة اإللتوسعتها، باإلضافة إيل التنسيق مع      

  .يف هذا الشأن باجلامعة

ق الربط بني شبكة الكلية والشبكة الرئيسية باجلامعة ليتم االسـتفادة مـن             حتقي - ٥
 .الربيد اإللكتروين خدمات اإلنترنت و اخلوادم الرئيسية باجلامعة و

مت إنشاء و حتديث اخلادم املسئول عن الربنامج املضاد للفريوسات و الـذي مت               - ٦
ة ككل و كليه اهلندسة  و الذي خيدم اجلامع)Office Trend Micro(شراؤه للجامعة 

  . دقيقة٦٠خاصة و يتم حتديث قاعدة بيانات الفريوسات بشكل نظامي كل 
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א ٥-٢ א א א    א

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

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

  
  :كما يقوم مدير املركز أيضاً باملهام األخرى التالية

ريس بالكلية،   مشروعات البحوث اليت يقترحها أعضاء هيئة التد       يوصي بقبول  - ١
ورفعها لعمادة  ،  ) ريال ٣٠٠٠٠(و اليت ال تزيد ميزانيتها عن ثالثني ألف ريال          

  .البحث العلمي للموافقة على متويلها
ا عن مخسني ألف ريال ـ املشاريع اليت ال تزيد ميزانيتهيوصي بدعم  - ٢

 بتسجيلها عضو جملـس إدارة املركز بالقسم اليت أوصىو)  ريال٥٠٠٠٠(
  .املعين

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

  .البحث املعتمدة
متابعة املشاريع البحثية املسجلة يف املركز و التوصية لس اإلدارة بإيقــاف             - ٥

  .البحوث اليت يتبني عدم جديتها
 املركز يف اقتراح خطة البحوث السنوية و إعداد مشروع  و تتلخص مهمة جملس إدارة  

كما يقوم الس أيضا بإقرار مشاريع البحوث اليت يقترحها أعضاء . امليزانية الالزمة هلـا
  .هيئة التدريس بالكلية و املوافقة على متويلها
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و يضم املركز جهازاً فنياً متفرغاً ، يتوىل القيام بـدعم و مـساندة البحـوث              
راف عليها و املعاونة يف إجرائها ، باإلضافة إىل إمكانات فنية متكاملة للقيام بتقدمي              واإلش

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

  :و ميكن تقسيم إمكانات املركز على النحو التايل

א :     א

يئة التدريس يف مشاريعهم البحثية املسجلة باملركز خنبة يقوم مبعاونة أعضاء ه  
من الباحثني و مساعدي الباحثني من محـلة درجات البكالوريوس و املاجستري 

  .والدكتوراه يف ااالت اهلندسية املختلفة

א: א א
بعة املشتريات يتوىل اجلهاز الفين و اإلداري باملركز أعمال أمانة املركز و متا  

وامليزانية وأعمال السكرتارية و النسخ باللغتني العربية و اإلجنليزية، كما يقوم بأعمال 
الرسم و الطباعة والتصوير الفوتوغرايف و تصوير الشرائح امللونة و كافة أعمال املساندة 

  .الفنية لألحباث

א: א א
 معدات التصوير و الطباعة و التجليــد        يوجد لدى املركز جمموعة خمتلفة من       

والنسخ، باإلضافة إىل جمموعة من املعدات و األجهزة العلمية ذات النفـع الـعــام              
  - من خالل دعمه ملشاريع  البحوث        -و مما الشك فيه، أن مركز البحوث        . للبحوث  

ارة قد أسهم يف حتديث العديد من التجهيزات املعمليـة يف املختـربات و الـورش و إد                
  .احلاسب اآليل بالكلية

  
  



                                                    

  ١١

א ٦- ٢ א    א

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

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

و تسعى إدارة املركز إىل تذليل الصعوبات الـيت         . املستهلكة اليت حيتاج إليها البحث    
قد تواجه الباحثني عند احلاجة لشراء بعض األجهزة أو املواد يف حـدود أنظمـة               

  .ولوائح اجلامعة 

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

أحد الباحثني أو مساعدي الباحثني يف املركز، حبيث يكون  ختصصـه مالئمـاً ملوضوع             
 أسبوعياً، يتم حتديدها مـن      البحث، بقدر اإلمكان، ملساعدم خالل عدد من  الساعات        

اعد ـاً لألعباء األخرى  اليت يقـوم ـا  الباحـث أو مـس              ـل مدير املركز ، تبع    ـقب
حتـت إشـراف    (و تتلخص املهام اليت يقوم ا  الباحث أو مساعد الباحث            . الباحـث

 :جتاه املشروع البحثي يف األدوار التالية) أعضاء هيئة 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             

  .املواد متابعة إجراءات شراء األجهزة واملعدات و -  و
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تقدمي خدمات النسخ والرسم والتصوير والطباعة الالزمة إلعداد نتائج البحوث           - ٣
يف  صورة تقارير ائية للبحوث أو مقاالت علمـية يتم نـشرها يف اـالت               

  .والدوريات العلمية ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات العاملية 

 واحملاضرات اليت تلقى    بالنسبة للبحوث ) ٣(يقوم املركـز أيضا بتقدمي اخلدمات       - ٤
يف الندوات والدورات واحللقات الدراسية اليت تنظمها أقسام الكليـة و يقـوم             

  .املركز بإعداد الشهادات للدورات و احللقات الدراسية

توفري الدعم املايل والفين لبحوث املاجستري والدكتوراه اليت يقـوم بإجرائهــا             - ٥
  .طالب الدراسات العليا بالكلية 

عاون البحثي بني الكلية و املؤسسات احلكومية و مؤسسات القطـاع           تنسيق الت  - ٦
 للبحوث والدراسـات   عبد اهللا بن عبد العزيز       امللكاخلاص، بالتعاون مع معهد     

  .االستشارية باجلامعة

معاونة أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية يف عمل مراجعة للمصادر العلمية            - ٧
 املتوفرة مبكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز        املتعلقـة ببحوثهم، عن طريق التقنية    

وعن طريق إدارة املعلومات و اخلدمات الفنية و اإلدارة العامة لربامج املنح مبدينة        
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، باإلضافة إىل توفري املراجع العلميـة املطلوبـة             

  .للباحثني

رات و الندوات و الـدورات      إحاطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بربامج املؤمت       - ٨
العلمية املزمع عقدها،حىت يتمكنوا من املشاركة فيها و تقدمي حبـوثهم إليهـا،             

  .وكذلك توزيع النشرات العلمية املختلفة عليهم

تنظيم وإقامة احملاضرات العلمية ذات العالقة مبشاريع البحوث املسجلـة أو اليت            - ٩
تقدمي اخلدمات الالزمـة لذلك ،     تساهم يف تنشيط البحث العلمي يف الكلية، و       
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مثل إعداد الرسومات وتصويرها على الشرائح الشفافة لعرضها باستخدام جهاز          
العرض اخلاص بذلك، إىل جانب إعـداد النـشرات و اإلعالنـات اخلاصـة              

وباإلضافة إىل ذلك، يتم نشر برامج هذه احملاضـرات يف          . باحملاضرات وتوزيعها 
حف  احمللية ، كما يتم إرساهلا أيضاً إىل عـدة           رسالة اجلامعة ويف بعـض الص    

  .جهات خارج الكليـة، إلعالم املهتمني ا ودعوم حلضورها 

متابعة سري مشاريع البحوث املسجلة، والعمل على تذليل العقبات اليت قــد             -١٠
  .تواجهها 

إعداد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و الدراسات بالكلية، باللغة العربيـة              -١١
و ذلك  باإلضافة إىل التقارير النهائية للبحوث اليت يتم إعدادها بعد            ( يزية،  واإلجنل
  ). اء مـن املشاريع البحثية املسجلةاالنته

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

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

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

  .حلقائق عن أنشطة مركز البحوث بالكليةواألشكال التالية توضح بعض األرقام وا
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א א מ א
א א

  

  
  مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث                 لسيد اصاحل بن حامد .د.أ

     وممثل عن قسم اهلندسة املدنيـة        
  م اهلندســة الصـناعيـةـن قسممثل عإبراهيم بن حممد احلــركـان    . د
  ممثل عن قسم اهلندســة الكهربائيـــة      تـركي الفهـد بن عبـد اهللا. د
  ممثل عن قسـم اهلندسـة الكيميائيـــة     ودان ـمـاهر بن عبـد اهللا الع. د

  )أمني الس(            
  يـةممثل عن قســم اهلندســة امليكانيكســـامي بن علي الصانـع      . د
   البترول والغاز الطبيعيممثل عن قسم هندسة      حــــازم بن نايل الضمور. د
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א
  
      مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث     صاحل بن حـامـد السيـد. د.أ

  )هندسة كهربائيـة(        باحـــث  حممـــد إقبــال قريشـي . د
  )هندسة كيميائيـة( باحـــث        ديد إبراهيــمـأمحــد عيـ. د
  )نوويةدسة ــهن(مساعد باحث ي       داشــأمحــد ناصــر ك. 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

 سـي والتصـــويرالرسم اهلند        ـيدسـى حممـد الســمصطف
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א -٣ א א

מ א א א א
  ١٤٢٨/١٤٢٩א

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

عتماد امليزانيات املقترحـة    إ و    مشـروع ٦٨ قبل إدارة املركز، متت املوافقة على دعم      
  .هلا

 ملخصات البحوث اجلديدة اليت مت تسجيلها خالل العام         يتضمن        و اجلزء التايل    
  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩اجلامعي 
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מ
א
א

א
א

א
א

א
א
)(

تنقية وإزالة اللون من     
عـــصائر الـــسكر 
  املستخلص من التمور

  حسن عطية . د
  حممد حسن حممد قيلي. م

١٥/٤٢٨  ٣٦٠٠٠   ١٢  
  متويل سابك

انتهى 
 تضيف النتائج املتوقعة ملقترح البحث هذا فوائد كثرية ملنتجي التمـور             :א  البحث

سيزيد إنتاج عصائر مستخلصات التمور املنقاة من الفوائد ملنتجي التمور باإلضـافة            .  باململكة
  .على خلق فرص استثمارية وفرص وظيفية جديدة

  : أهم أهداف البحث 
 من عصائر السكر املستخلص مـن التمـور         إجياد طرق تنقية إلزالة اللون واملعادن      -١

  .وحتديد أهم العوامل املؤثرة على التنقية
دراسة خواص العصائر املنتجة ومقارنتها بالعصائر الصناعية مثـل العـصري عـايل              -٢

  .(HFS)الفركتوز 
CKD as partial 
replacement for 
cement 
stabilization of 
soils 

  ١٦/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٦  د الرفيعي طالل عبي. د.أ

  متويل سابك
  

يستخدم االمسنت البورتالندي ملعاجلة وتثبيت أنواع خمتلفة مـن التربـة             :א
. الستخدامها يف أعمال الطرق ، محاية امليول ، منع االجنراف وألغراض احلفـر واإلنـشاءات              

خللط على أعمـاق أو     وذلك إما خبلط التربة مع املاء واإلمسنت ودمك اخلليط على السطح أو با            
ونظراً لكـون   .  أو تقليل االنضغاطة أو زيادة املتانة والثبات      باحلقن وذلك لزيادة مقاومة القص      

هنالك العديد من أنواع التربة اليت تغطي مساحات كبرية ومواقع ذات أمهية جغرافية يف اململكة               
تها ورفع قيم خواصها اهلندسـية      وحتتاج إىل معاجلة فإنه من األمهية مبكان معاجلتها من خالل تثبي          

دف يف هذا البحث إىل دراسة إمكانية االنتفاع مـن          .  حىت يتسىن استخدامها واإلنشاء عليها    
 كمادة مثبتة واستبدال نسب معنية لإلمسنت ا ، معتمدين يف           (CKD)خملفات مصنع االمسنت    

 ملعاجلة ثالث أنواع  (CKD)ذلك على التجارب املعملية لدراسة خواص ومميزت املادة املثبتة 
  .  من التربة يستخدم عادة اإلمسنت يف معاجلتها بكفاءة عالية

حتديد أقصى كمية إمسنت ميكن استبداهلا مبخلفات حـرق االمسنـت           : يهدف هذا البحث إىل     
(CKD)بدون فقد يف قوة حتمل التربة املعاجلة .  
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دراسة جتريبية ألنتقال   
احلمل القسري  احلرارة ب 

يف حالة الثبات ألنابيب    
معدنية ذات مقـاطع    
 مثلثية داخل نفق هوائي

  عبد اهللا بن عثمان النحيط. د
  حممد السيد حممود علي. د
  عبيدة حممد زيتون. د

١٧/٤٢٨  ٣٠٤٠٠  ١٨  
  متويل سابك

  

   :א
جـود  تستعمل األنابيب ذات املقاطع املثلثية يف املبادالت احلرارية سـواء كـان ذلـك يف و                 

وسط مسامي أو غريه ، و تستعمل يف سـوائل خمتلفـة مثـل املفـاعالت الكيميائيـة و يف                    
امعات الشمسية و من املمكن استعماهلا يف أنابيب التدفئـة و األنابيـب احلراريـة ، كمـا                  

و إجيـاد عالقـة     . تستعمل كأجهزة لتربيد اإللكترونيات و يف تطبيقـات صـناعية أخـرى           
فة معامل انتقال احلرارة من هذه األنابيـب للوسـط احملـيط و بالتـايل               جتريبية يساعد يف معر   

 .معرفة كمية احلرارة املفقودة للوسط احمليط و مث معرفة معدل هذا الفقد
يهدف هذا املشروع إىل دراسة انتقال احلـرارة باحلمـل احلـراري القـسري جتريبيـاً مـن                  

و سـوف تركـز هـذه التجـارب         . يأنابيب ذات مقاطع مثلثية خمتلفة موجودة يف نفق هوائ        
على كيفية إجياد عالقة جتريبية مناسبة ملعظم احلسابات اهلندسية لكـي نـتمكن مـن حتديـد                 

  .معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال
تأثري ا إلشعاع الـشمس     
واحلرارة علـى تـشتت     
املاء على أسطح عـوازل     

  اجلهد العايل البوليمرية

  خان ياسني . د
  حممد إقبال قريشي . د

١٨/٤٢٨  ٤٠٥٠٠  ١٢  
  متويل سابك

  

 تقييم تأثري العوامل البيئية مثل درجة احلرارة وأشعة الشمس على خواص عوازل  :א
البوليمرات واليت ميكن أن يساعد مهندسي القوى على حسن اختيار مواد العزل املناسبة وتزيد من 

  .االعتمادية يف شبكات القوى احمللية
دمج تأثري درجة احلرارة واألشعة فوق البنفسجية على عوازل البوليمريات الشائعة :  هذا البحث إىل يهدف

فالوحدات القدمية للعزل سوف يتم اختبار التغري يف خواصها بالنسبة لعوازل .  االستخدام سوف يتم تفعيله
  .اهليدروفبيك اجلديدة
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دراسة عملية وعددية   
 حلام ملادتني   لوصالت

خمتلفــتني يف النــوع 
  والسماكة

  ١٩/٤٢٨ ٣٨٠٠٠ ١٥  عصام بن علي البهكلي. د
  متويل سابك

  

ومن وسائل حلام املعادن غري املتماثلة اللحام بطريقة املقاومة ا   :א
 إىل جانب اللحام بطريقة حشو طبقة من مادة صمغية (Resistance Welding) لكهربائية

(Weld-Bond) واللحام بالطريقة األوىل يتميز بقصر املدة الزمنية .  ني املراد حلامهمابني املعدن
الالزمة واخنفاض التكلفة لعدم احلاجة إىل مادة ثالثة ، إضافة إىل إمكانية االستعانة باحلاسب أو 

وهو ما قد يصعب تطبيقه يف اللحام بواسطة (الربوت اآليل لتسريع عملية اللحام وزيادة كفاءا 
أما اللحام ).  الالصقة الصمغية أو بواسطة الربط امليكانيكي باملسامري والرباغي وما شاهااملواد 

بطريقة احلشو فهو يستخدم يف صناعة الطائرات والسيارات وعربات القطارات لتقليل مستوى 
االهتزازات امليكانيكية ونسبة الضوضاء الصادرة منها مع احملافظة على جودة اخلصائص 

واملعروف أن جودة اللحام بطريقة املقاومة الكهربائية تتوقف على .  ية للمواد املكونة هلاامليكانيك
عند درجات حرارة متقاربة ، فإذا جرى مدى قابلية املادتني امللتحمتني لإلنصهار واالمتزاج 

انصهار وامتزاج املادتني امللتحمتني عند درجات حرارة متقاربة وبنسب معقولة حنصل على حلام 
أما إذا كان اإلنصهار واإلمتزاج ضعيفاً نسبياً أدى إىل ضعف وتشوهات يف .  جيد ومتجانس
وتكمن أمهية البحث يف معرفة اخلصائص امليكانيكية الناجتة عن وصل املعادن الغري .  منطقة اللحام

لتوصل متماثلة بواسطة املقاومة الكهربائية وبطريقة املادة الصمغية وبالطريقتني معاً ومن مث ا
  .ألفضل الطرق لوصل املعادن الغري متماثلة

استخدام طريقة العناصر احملددة لدراسة وحتليل االجهادات املتركزة : يهدف هذا البحث إىل 
إضافة إىل دراسة أثر .  باجتاه نقاط اللحام يف وصالت احلديد مع املعادن املختلفة يف حلام املقاومة

ني املعدنني امللتحمتني على قوة اإلجهادات املؤثرة على كلتا استحداث طبقة من املواد الالصقة ب
كذلك سوف يتم القيام باختبار حلام حديد صاج سابك مع .  املادتني يف منطقة اللحام املشتركة

  .األملنيوم والنحاس يف املعمل ومقارنة النتائج مع نتائج التحليل احلسايب
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تأثري درجات حرارة 
سنة العالية على الكل

أداء حمفز التحوير 
اجلاف املناسب 

للصناعات 
  البتروكيميائية

  ٢٠/٤٢٨  ٤٠٠٠٠   ١٢  أنيس بن محزة فقيها. د.أ
  متويل سابك

  

 تطوير حمفز التحوير اجلاف الذي سيكون له األثر الكبري يف :א
عربية االستفادة من الغاز الطبيعي الذي يكون أحد مصادر الثروة الطبيعية للمملكة ال

  .السعودية
دراسة أثر الكلسنة عند درجات حرارة عالية على أداء حمفز : يهدف هذا البحث إىل 

  .التحوير اجلاف والذي ينتج الغاز املصنع املستخدم كلقيم للصناعات البتروكيميائية
دراسة معملية النتقال   
السوائل الضارة بالبيئة   
ــسطحية والتحــت  ال

ــطحية ال ــأثريات س ت
  واحللول

  حمد سعيد بن زقوطة . د
  حممد موسى عمرو. د

٢١/٤٢٨  ٣٠٠٠٠   ١٢  
  متويل سابك

  

فهي تلوث التربة والنباتات .  للموائع السامة آثار ضارة على البيئة:א
أمهية البحث هي إجياد طرق ملنع .  واملياه اجلوفية باإلضافة إىل آثارها السلبية على البشر

ئع الضارة داخل األوساط املسامية ملنع وصوهلا إىل املياه اجلوفية ، مث أو تقليل حركة املوا
  .تقيم كفاءات هذه الطرق معملياً

مراجعة األساليب املستخدمة : من أهم األهداف اليت سوف يتم متابعتها يف هذا البحث 
سة تأثري ائع الضارة باستخدام عدة أنواع من التربة ، دراوحالياً وسابقاً ، دراسة انتقال امل

الظروف اجلوية على عملية انتقال املوائع الضارة ، مث إجياد طرق مناسبة إليقاف أو تقليل 
  .هجرة املائع ودراسة إمكانية محاية التربة من التأثريات السلبية
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ــات  ــدير االحتياط تق
البتروليــة باســتخدام 
ــل منحنيــات   حتلي

  االخنفاض

  ٢٢/٤٢٨  ٣٥٠٠٠ ١٢  حخالد أمحد عبد الفتا. د
  متويل سابك

  

االقتصادي يف جمايل يعترب حساب احتياطات الغاز والزيت من أهم أجزاء  א
وميثل حتليل منحنيات االنتاج بواسطة .  االستكشاف واالنتاج للنفط يف اململكة العربية السعودية

ذا البحث هي وأمهية ه.  منحنيات االخنفاض كأداة هامة يف حساب احتياطيات الغاز والزيت
  .إجياد طريقة ذات فعالية عالية حلساب االحتياطي النفطي

  : يهدف هذا البحث إىل 
  .مراجعة الطرق األكثر استعماالً حلساب االحتياطي النفطي-١
استنباط طريقة مبسطة لتحليل منحنيات االخنفاض واليت ميكن من خالهلا حساب معدل -٢

  .االخنفاض يف االنتاج
ت الغاز والزيت وكذلك حتليل سلوك آبار الغاز والزيت بواسطة احلاسب حساب احتياطيا-٣

  .اآليل

دراســات عمليــات 
ــرة   ــة أزم وحركي
اجللوكــــوز إىل 

  الفركتوز

  أمحد اباسعيد احلاج  . د.أ

  حممد حسن حممد قيلي. م

٢٣/٤٢٨  ٣٦٠٠٠  ١٢  
  متويل سابك

  

دية بكميـات كـبرية مـن    لقد حبا اهللا اململكة العربية الـسعو   :א   
ميكن استخدام هذه التمـور باإلضـافة إىل املنتجـات الزراعيـة          . التمور املنتجة سنوياً  

  .األخرى يف إنتاج اجللوكوز والذي ميكن حتويله الحقاً إىل سكر الفركتوز
  :هلذا البحث هدفان رئيسان مها

 حتديد أفضل الظروف اليت جيب أن تتم فيهـا تفـاعالت أزمـرة اجللوكـوز               -١
 إىل فركتوز

  . إجياد حركية مناسبة هلذا التفاعل-٢ 
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تأثري الكيمائيات البترولية   
املتناثرة على أغلفة كابالت    
اجلهد العايل املصنعة مـن     
بوليمرات منحة من شركة    

  سابك

  نذز حسني مالك. د. أ
  عبدالرمجن العريين . د. أ
  حممد اقبال قريشي.  د

٢٤/٤٢٨  ٤٤٩٠٠  ١٢  
  متويل سابك

  

يوجد يف اململكة عدة آالف من الكيلـو متـرات مـن تلـك الكـابالت يف        :א
وجود أشعة الشمس العاليـة ودرجـات احلـرارة املرتفعـة           . شركات خدمات الكهرباء ويف الصناعة      

ووجود كميات من الكلورايد والسلفات يف التربة باإلضـافة إىل تـسرب كميـات مـن املنتجـات                  
ولذا وميكن أمهية وجود دراسـة منـضمة لتـأثري تلـك            .  على أغالفه الكابالت     البترولية بشكل خطر  

  .العوامل على أغلفه الكابالت املستخدمة يف اململكة 
ـ            : يهدف هذا البحث إىل      ركات الكهربـاء   مسح شامل ملـواد أغلفـه الكـابالت املـستخدمة يف ش

نتجـت مـن قبـل شـركة سـابك          م أ معظم مواد هذه األغلفه تصنع من مواد خا       . والصناعة باململكة 
  ا عند تعرضها ملواد بتروكيمائية سيتم تعريض مواد األغلفه املختلفة إىل أختبارات لتقييم أداها م.

دراسة تـأثري اسـتخدام     
طبقة مسامية على  انتقال     
احلرارة القـسري مـن     

  مبادل حراري معاكس

  خالد السامل . د
  سهيل حممود كيوان. د

٢٥/٤٢٨  ٣٥١٠٠  ١٢  
  متويل سابك

  

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

ن الوصول إىل هذا اهلدف يؤدي إىل إ.  زيادة معامل انتقال احلرارة بني السطح الساخن والسطح البارد
تصغري حجم املبادل احلراري أو تقليل من حجمه ووزنه أو التقليل من كمية املادة املستخدمة يف تصنيع 
املبادالت احلرارة وتظهر أمهية ختفيف وزن املبادالن احلرارة يف صناعة الطائرات والسيارات وميكن تقليل 

إن استخدام طبقة مسامية مصنوعة .  ل زيادة معامل انتقال احلرارةوزن وحجم املبادالت احلرارة من خال
من مادة جيدة التوصيل احلراري يؤدي إىل زيادة معامل انتقال احلرارة وبالتايل إىل حتسني أداء املبادالت 

  .احلرارة
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .ت احلراريةدراسة تأثري استخدام طبقة مسامية على انتقال احلرارة يف املبادال-١
الوصول إىل عالقة رياضية ملعامل انتقال احلرارة ميكن استخدامها يف تصميم مثل هذه األنواع من -٢

  .املباالدت احلرارية
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ــية   ــة رياض منذج
للذوبانية يف السوائل   

  األيونية

  حممد قاسم احلاج علي . د
  إيناس معني الناشف. د

٢٦/٤٢٨ ٣٥٠٠٠  ١٢  
  متويل سابك

انتهى 
  البحث

 إن السوائل األيونية ليست هلا تأثريات ضارة على البيئة فهـي غـري          :א
كما أنه وجد أا تعمل على حتفيز كثري من التفاعالت الكيميائية           .  متطايرة وغري قابلة لالشتعال   

كما وجد أا تصلح لالستخدام يف فصل بعض املواد الـيت           .  وحتسني نسبة انتاج املادة املرغوبة    
وهذا يتطلب باإلضافة ملعرفة اخلواص الفيزيائية مثل الـذوبان ،         .  يصعب فصلها بالطرق املعروفة   

اللزوجة ، الكثافة ، وغريها من اخلصائص ، القدرة على حساب هذه اخلـصائص باسـتخدام                
النمماذج الرياضية حىت يتسىن استخدامها يف حالة عدم توفر القيم املعملية للخصائص املـذكورة        

  .هأعال
  : يهدف هذا البحث إىل

استخدام النماذج الثريموديناميكية مثل يونيفاك حلساب ذائبية مواد كيميائية خمتارة يف السوائل       -١
  .األيونية

  .دراسة تأثري األيون السالب واأليون املوجب للسوائل األيونية على الذائبية-٢

لتأثري حدة   حتليل منذجي 
اتساع األنابيـب علـى     
خصائص تـدفق املـادة     

  واحلرارة

  ٢٧/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٢  خالد بن ناصر العمار. د
  متويل سابك

انتهى 
  البحث

 تكمن أمهية البحث يف دراسة تأثري حدة اتساع األنبوب على خواص   :א
  . التدفق واإلنتقال احلراري
  :يهدف هذا البحث إىل 

  .فق واإلنتقال احلراريمعرفة مدى تأثري حدة اتساع األنبوب على خواص التد-١
  .معرفة مدى تأثري حدة اتساع األنبوب على ضغط االنبوب-٢
  .معرفة مدى تأثري حدة اتساع األنبوب على خواص اإلنتقال احلراري-٣
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تــأثري ارتفــاع إجهــاد 
خضوع احلديد السعودي   

علـى  ) حديد سـابك  (
ــة   ــتجابة الزلزالي االس

  للمباين اخلرسانية

  ٢٨/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٨  مد بن شاذيل احلدادحم. د
 متويل سابك

توقع أن يساعد البحث على تـوفري بعـض املعلومـات            من امل  :א
الضرورية العتبار تأثري خواص املواد احمللية على معايري التصميم املقاوم للزالزل للمبـاين             

  .اخلرسانية يف كود البناء السعودي
اع إجهاد اخلضوع للحديد السعودي سلبياً      يهدف هذا البحث إىل تقدير مدى تأثر ارتف       

على أداء املباين اخلرسانية عند تعرضها للزالزل لكون ذلك يقلل من قدرة احلركة غـري               
املرنة للمباين ، وبناًء على ذلك يتم اقتراح قيم معايري التصميم املقاوم للـزالزل للمبـاين            

  .(IBC) يف (R)ة املعامل املعرف اخلرسانية يف اململكة املتعلقة مبتطلبات املمطولية وخاص
بناء رقمي ملتحكم ذكي 

يتتبع نقطة أعلى قدرة 
  ألنظمة الكهروضوئي

  ٢٩/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٤  علي حممد أمحد التملي . د
 متويل سابك

. القدرة املولدة من األنظمة الكهروضوئية يعتمد على جهد تـشغيلها          :א
 لكـي جيعـل اخلاليـا       FPGAحكم ذكي مربمج علـى      يف هذا البحث سيتم استخدام مت     

تتبع أمهية البحث من احلاجة إىل ا لطاقات اجلديـدة          .  الكهروضوئية تعمل عند نقطة أعلى قدرة     
وإن استخدام متحكم نقطة أعلى قدرة ميكنه زيادة الطاقة املولدة          .  واملتجددة واليت ال تضر البيئة    

  %.٣٠من األنظمة الكهروضوئية مبقدار 
  : ف هذا البحث إىل يهد
  .دراسة الطرق املختلفة املستعملة لتتبع نقطة أعلى قدرة يف اخلاليا الكهروضوئية-١
  .عمل حتليل رياضي وحماكاة بالكمبيوتر ألفضل هذه الطرق-٢
  .FPGAبناء منوذج للمتحكم الذكي باستخدام ال -٣
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ــزازات يف  ــاد االهت إمخ
ملكونة من مواد   األعتاب ا 

مركبة بواسـطة إضـافة     
  كتل وزنربكات 

  أمحد عادل خضري . د
  مسعد عبده فوده. د

٣٠/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ٨  
  متويل سابك

انتهى 
  البحث

سوف تضع هذه الدراسة األساسيات الالزمة والطريقة املناسبة لتقليل   :א
 أو جعل جزء من هذااالهتزازات القسرية يف منشأ على شكل عارضة مكونة من مواد مركبة 

من التطبيقات .  وجود مثل هذه املواضع على املنشأ املهتز له تطبيقات كثرية.  املنشأ ال يهتز
اهلامة لنتائج هذا املشروع ميكن أن توجد يف املنظومات اليت تتطلب أن يثبت عليها أجهزة قياس 

قبة حالة مثل احملثات والدوائر االلكترونية وأجهزة حتليل املعلومات الستخدام املقاسة يف مرا
فيجب على قدر اإلمكان منع حودث االهتزازات عند املواضع املثبت عليها هذه .  النظام
  .األجهزة

تقليل االهتزازات عند أماكن يتم حتديدها على منشأ يهتز وذلك بإضافة كتل : يهدف هذا البحث إىل 
قيم املثلى هلذه الكتل  استحدات طريقة الختيار ال–وزنربكات عند أماكن يتم اختيارها على املنشأ 

  .وثوابت الزنربكات ومواضع تثبيتها اليت حتصر االهتزازات يف جزء معني من العتب
التزامن التسلسلي ألنظمة   
الوصول املتعدد بتقـسيم    
الرمز على قناة خفـوت     
رايل باستخدام فتح وقفل    

  حزم االشعاع للهوائي

  عبد احلميد بن حممد الصانع. د
  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ

٣١/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٢  
  متويل سابك

  

يعد الوصول املتعدد بتقسيم الرمز أحـد التقنيـات ذات االسـتخدام الواسـع              :א
والبد هلـذا النظـام مـن تـزامن         .  يف جمال االتصاالت فقد استخدام يف اجليل الثالث للهاتف اجلوال         

لنظام املقترح يف هـذا البحـث سيحـسن مـن احتماليـة             ا.  املتسلسلة شبه العشوائية عند االستقبال    
  .الكشف ويقلل من الزمن الالزم حلصول التزامن

  :يهدف هذا البحث إىل
نظـام التـزامن املقتـرح الـذي        االشتقاق الرياضي الحتمالية الكشف واحتمالية االنذار الكـاذب ل        -

  .ثابتم فتح وقفل حزم االشعاع للهوائي ومعاجل معدل كشف اإلنذار اليستخد
  .تقييم أداء النظام املقترح حتت ظروف خمتلفة ومقارنته بالطرق األخرى-
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ــم  ــة حتك ــوير خط تط
ملدخالت مفاعل البـويل    
االيثيلني للحصول علـى    
مواصفات امعينة للبوليمر   

  املنتج

  حممد احلاج علي . د
  عماد الدين مصطفى كمال. د

٣٢/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٢  
  متويل سابك
 انتهى البحث

 إن توسع وتنوع السوق احلالية تتطلب انتاج خواص خمتلفة للبوليمرات وبالتايل جترب :א
املسؤلني على تشغيل العملية التصنيعية حتت ظروف تشغيل خمتلفة ، مما يتطلب وضع خطط حمكمة لالنتقال 

 األمثلية لتقليل زمن ولقد جلأ البعض إىل استخدام نظم.  األمثل بني تلك الظروف التشغيلية املتعددة
وألمهية هذه العملية يلجأ البعض اآلخر .  االنتقال والفاقد بسبب انتاج كميات ذو مواصفات غري مرغوبة

إىل تطوير نظم التحكم باألمثلية يف حالة الدائرة املفتوحة للحصول على خواص معينة للبوليمر مثل متوسط 
  . املؤشرات األخرىالوزن اجلزيئي أو توزيع الوزن اجلزيئي أو بعض

  : يهدف هذا البحث إىل 
  .تصميم اهلدف املطلوب لعملية التحكم-١
  .تصميم خطة التحكم النموذجية-٢
  .حل عملية التحكم عن طريق احملاكاة للحصول على خطة اإلنتاج املفضلة-٣

أداء اخلرسانة املقواة باملواد    

املركبة حتت تأثري درجـات     

  لعاليةاحلرارة ا

  ٣٣/٤٢٨  ٤٥٠٠٠  ١٢  يوسف بن عبد اهللا السلوم. د

  متويل سابك

إن البحث يف جمال تقوية اخلرسانة خارجياً بأنسجة املواد املركبة أصبح واسع االنتشار  :א
. حبيث أصبح متوافراً لذلك دليل للتصميم ومن هنا فإن هذه الطريقة أصبحث مقبولة واتـسع انتـشارها                

وهناك قلق جدي على أداء     .  آت قد مت إعادة تأهيلها باستخدام املواد املركبة خارجياً        واآلن كثري من املنش   
وخمرجات هذه الدراسة تكون ذات جـدوى       ).  ارتفاع درجة احلرارة  (تلك املواد إذا ما تعرضت للحريق       

كبة كما أن   مهمة حيث ستساعد على فهم أثر درجات احلرارة العالية على أداء املنشآت املطوفة باملواد املر              
هذه الدراسة ستحدد االعتبارات واحلدود اليت يلزم اعتبارها يف كود أو دليل التصميم باسـتخدام املـواد              

  .املركبة للتقوية اخلارجية للمنشآت اخلرسانية
إن اهلدف الرئيس من تنفيذ هذه الدراسة هو التقصي عملياً عن أثر درجات احلرارة العاليـة عـن األداء                   

طوانات املقواة بتطويقها من اخلارج بأنسجة املواد املركبة واليت تستخدم حالياً يف تطبيقات             اإلنشائي لالس 
  .خمتلفة يف اهلندسة املدنية
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تصنيع املنشآت امللصوقة   
باستخدام صلب سـابك    

  اإلنشائي 

  عبد الرمحن عبد اهللا علي. د
  سعيد حممد درويش. د.أ

٣٤/٤٢٨  ٢٥٠٠٠  ١٥  
 متويل سابك

تتعرض اإلنشاءات املعدنيتة وهياكل املاكينات إىل أنواع متعددة من  :א
ويف الواقع فإنه جيب إمخاد هذه االهتزازات بأكرب قدر ممكن من حيث أا تؤثر عمر الكالل .  االهتزازات

 املواد ومن اجلدير بالذكر أن بناء املنشآت املعدنية وهياكل املاكينات باالعتماد على.  هلذه املنشآت
واهلدف من .  الالصقة قد القى جناحاً كبرياً بسبب القدرة الفائقة للمواد الالصقة على امخاد االهتزازات

هذا البحث هو تقييم بناء وصالت املنشآت املعدنية باستخدام القطاعات واأللواح املنتجة من صلب 
  .شركة سابك اإلنشائي
  :يهدف هذا البحث إىل

  .زايا واملعوقات لعملية بناء املنشآت املعدنية بالعتماد على تقنية اللصقعمل مسح شامل عن امل-١
عمل دراسة الختبار أمثل األبعاد لوصلة التصنيع باللصق يف املنشآت املعدنية من حيث األداء -٢

  .االستاتيكي واألداء الديناميكي

النمذجة العددية ألنتقال   
احلرارة باحلمل القـسري   

ــاطع أل ــب ذات مق نابي
  .مثلثية يف اهلوء

  عبد اهللا بن عثمان النحيط. د
  حممد السيد حممود علي. د
  عبيدة حممد زيتون. د

٣٥/٤٢٨  ٣٠٧٠٠  ١٢  
 متويل سابك

تستعمل األنابيب ذات املقاطع املثلثيـة يف املبـادالت احلراريـة سـواء              :א
لفـة مثـل    كان ذلك يف وجـود وسـط مـسامي أو غـريه ، و تـستعمل يف سـوائل خمت                   

املفاعالت الكيميائية و يف امعات الشمسية و من املمكـن اسـتعماهلا يف أنابيـب التدفئـة                 
و األنابيب احلرارية ، كما تستعمل كأجهزة لتربيد اإللكترونيـات و يف تطبيقـات صـناعية                

و عمل منذجة عددية للتدفق احلراري القـسري حـول هـذه االنابيـب يـساعد يف                 . أخرى
نتقال احلرارة من هذه األنابيـب للوسـط احملـيط و بالتـايل معرفـة كميـة                 معرفة معامل ا  

 .احلرارة املفقودة للوسط احمليط و مث معرفة معدل هذا الفقد
يهدف هذا املشروع إىل دراسة انتقال احلرارة باحلمـل احلـراري القـسري حـول أنابيـب                 

و . مذجـة العدديـة   ذات مقاطع مثلثية خمتلفة موجودة يف اهلواء عـن طريـق اسـتعمال الن             
سوف تركز هذه الدراسة على كيفية إجيـاد عالقـة عدديـة مناسـبة ملعظـم احلـسابات                  

  .اهلندسية لكي نتمكن من حتديد معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال
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منذجة باستخدام طريقـة    
األجزاء املتناهية لكمرات   
خرسانية مـسلحة قبـل     

ى وبعد تقويتها لتحمل قو   
  القص

  ٣٦/٤٢٨  ٣٢٠٠٠  ١٥  أمحد خبيت شرمي. د
 متويل سابك

إن تطوير مناذج رقمية قادرة على كشف سلوكيات ونوعية ايار العوارض :א
وجود أنظمة التقوية يلعب دوراً يف حتقيق معايري السالمة الكفاءة اخلرسانية املسلحة سواء بوجود أو عدم 

جزاء منذجة رقمية مع التجارب املعملية يهدف إىل توثيق وجيب اإلشارة أخرياً أن أ.  االقتصادية
وخالل هذه الثنائية ميكن تعزيز املوثوقية يف النتائج اليت من خالهلا سيتم .  االستنتاجات و توسيع رقعتها

  .استخالص االستنتاجات
تميزة بكوا يهدف هذا البحث إىل العمل على تطوير مناذج رقمية لعدد من العوارض اخلرسانية املسلحة امل

معرضة لاليارات حتت تأثري قوى القص وسيتم اختبارها معملياً حىت االيار مث تطبيق عدد من اجلمل 
االصالحية باستخدام البوليمر إلعادة تأهيلها ومن مث إعادة اختبارها معملياً للتحقق من كفاءة أنظمة 

 .م املقارنة بني النماذج الرياضية والتجارب املعمليةوستطور النماذج الرقمية لكال املرحلتني ، وستت. التقوية
قابلية ألـواح الـصلب      
املصنعة يف شركة سـابك     
 للحام باملقاومة الكهربية  

  ٣٧/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٥  سعيد حممد حسن درويش. د.أ
 متويل سابك

فر من اجلدير بالذكر أن عدم تفضيل املنشات احلديدية يرجع إىل عـدم تـو           :א
يف الوقت احلايل تقوم شـركة سـابك        . معلومات موثقة لالسترشاد ا عند حلام ألواح الصلب اإلنشائي        

السعودية بإنتاج كميات كبرية من الصلب اإلنشائي يف صورة ألواح بسماكات خمتلفة ونظرا للوفر الكبري               
توقع يف املـستقبل القريـب أن       يف التكلفة عند استعمال الصلب اإلنشائي يف املنشات احلديدية فانه من امل           

ن عملية التصنيع ومن مث األداء هلذه املنـشات احلديديـة      إ .يكون هناك طلب كبري علي الصلب اإلنشائي      
يعتمد يف املقام األول علي خصائص و جودة اللحام هلذه املنشات وباعتبار هذه النقاط فان احلاجة تكون                 

لذا فان اهلدف من البحث هو توصيف       . ح الصلب اإلنشائي  ماسة ملعلومات موثوق ا للحام النقطة أللوا      
  .   متغريات اللحام بالنقطة لأللواح صلب سابك اإلنشائي مع بعضها البعض ومع املعادن األخرى

  :يهدف هذا البحث إىل
  .عمل مسح شامل عن حلام الواح الصلب االنشائي سواء مع بعضها البعض او مع غريها من املواد-١
  . حلام الواح الصلب االنشائي لشركة سابكتقييم جودة-٢
  . عمل توصيات مبتغريات اللحام املثلي لصلب سابك االنشائي-٣
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ــات   ــشوه يف درج الت
احلرارة العالية لـسبيكة    

  ٦٠٨٢األملنيوم 

  ٣٨/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٦  حممود سيد أمحد سليمان . د.أ
 متويل سابك

تمام عاملي واضح بزيادة القوة مع ختفيف الـوزن  اهيف الفترة املاضية بات هناك    :א
سبائك األملونيوم متتاز خبفة الوزن مـع إمكانيـة   .  للمواد خاصة يف صناعة السيارات وذلك لتوفري الوقود 

لذلك فـإن وضـع     .   واملعاجلات احلرارية  حتسني اخلواص امليكانيكية عن طريق إضافة العناصر السبائكية       
افات واملعاجلات احلرارية هلذه املواد أصبح ذو أمهية علمية وحبثية ألن زيـادة  الضوابط واألسس لتلك اإلض   

  .اخلواص امليكانيكية يصاحبه نقص يف قابلية املواد للتشكيل
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .حتديد أثر املعاجلات احلرارية املختلفة للسبيكة على اخلواص امليكانيكية -١
 عند الظروف املختلفة من معدل االنفعال ودرجة احلرارةحتديد ميكانيكية التشوه يف السبيكة  -٢
 .حتديد القابلية للتشكيل عن طريق قياس االستطالة لعينة الشد عند الظروف املختلفة -٣
  .  تقييم التحسن يف اخلواص امليكانيكية وتطور البنية ا هرية املصاحبة للتشوه -٤

حتري فرص توفري الطاقة    
ــ ــع الكهربائي ة يف املواق

  الصناعية لشركة سابك

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

٣٩/٤٢٨  ٣٤٤٠٠  ٢٤  
 متويل سابك

 هناك توجهات معتربة يف أساليب التصميم وأعمال الصيانة ملراعاة الفاعلية وخفض تكاليف :א
.  اعية قادرة على احلياة والبقاء يف سوق العمل واإلنتاجالتأسيس ومتطلبات الصيانة مما جيعل املؤسسات اهلندسية والصن

ويندرج يف هذا السياق بشكل خاص املؤسسات الصناعية الكيميائية ملا هلا من خصائص من حيث استهالكها 
ء وميكن أن يضيع جز.  لكميات كبرية من الطاقة الكهربائية املغذية هلا وما حتتاجه من صيانة مستمرة ملعداا ومنشآا

االستفادة منه وعلى أشكال عدة منها على شكل حرارة متصاعدة ال يستهان به من هذه الطاقة هدراً يف الفضاء دون 
أوعلى شكل قدرة مهدرة يف .  من املداخن وعلى شكل فقد يف عملية التخزين احلراري نتيجة لضعف املواد العازلة

، ولقد توالت اجلهود واألحباث يف وقتنا احلاضر للتدي هلذه املوصالت والتمديدات والكابالت والدوائر الكهربائية 
  .املعضلة بغية حلها والتخفيف من آثارها

استشراف الفرص املتاحة يف كيفية توفري الطاقة يف املصانع والعمليات الصناعية لشركة : يهدف هذا البحث إىل 
ناجعة لتوفري الطاقة الكهربائية املستهلكة يف عمالقة مثل شركة سابك ، وتنحصر تلك الفرص يف حتري وسائل فعالة و

ويعترب .  (co.generation)تلك املصانع وخالل العمليات التحويلية أو االستفادة من عملية التوليد املرافق 
داخن التوليد املرافق أحد التقنيات احلديثة اليت ميكن تعريفها بأا االستفادة من تلك احلرارة املنطلقة واملتصاعدة من امل

أثناء العمليات الصناعية ومن مث إعادة تدويرها الستغالهلا يف إنتاج طاقة كهربائية إضافية دون اللجوء إىل شراء 
  .مولدات تعمل حملياً أواحلاجة المتصاص قدرات أكرب من شبكات شركة الكهرباء
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تطوير مواد ذات حمتويات    
بوليمرية هلـا مقاوميـة     

عماهلا يف  منخفضة السـت  
تأريض أنظمة الـشبكات   

  الكهربائية باململكة

  عبد الرمحن علي العريين. د.أ
  نذر حسني مالك. د.أ
  حممد إقبال قريشي. د

٤٠/٤٢٨  ٤٦٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

البد من دراسة منظمة من أجل تقلل مقاومية التربة يف أنظمة التأريض لشبكات             :א
م يف مقاومة األرض بقيمة حمددة للسلك املتعـادل ولألجهـزة           القوى الكهربائية يف اململكة وذلك للتحك     

  .وذلك لزيادة سالمة النظام واعتماديته
احلصول على أنواع خمتلفة من البلومريات ومعاجلتها وخلطها مع التربة احمللية ليتم            : يهدف هذا البحث إىل     

لقوى الكهربائيـة لتقليـل     احلصول على مواد ذات مقاومية منخفضة واليت ميكن استخدامها يف شبكات ا           
  .مقاومة األرض

دراسة تأثري خاضية التبلل    
على الضغط الـشعري ،     
النفاذية النسبية ودرجـة    
التشبع بالزيت لـصخور    

ــسعودية  ــامن ال : املك
باستخدام جهاز الطـرد    

  املركزي للصخر

  عيسى املغوري شقري . د
عبد الرمحن القريشي ، مدينـة      . د

   اللعزيز للعلوم والتقنيةامللك عبد
  عماد بن سليمان احلميضي. د

٤١/٤٢٨  ٣٤٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

حتديد خاصية التبلل للمكمن وتأثريها على كل من عملية توزيع املوائع داخل املكمن   :א
ملية تكنولوجيا االختبارات املع.  وعملية استخالص الزيت تبقى واحدة من أهم الصعوبات يف عملية تقومي املكمن
عوامل عدة مثل النفاذية النسبية ، .  احلالية تتطلب استخدام أنظمة للصخر والزيت تكون حماكية خلاصية تبلل الصخر

وباإلضافة كل هذه العوامل تؤثر بدرجة .  درجة تشبع الزيت املتبقية ، والضغط الشعري تتأثر حبالة التبلل للمكمن
ك ونظراً ألمهية درجة ونوعية التبلل الصخري للوصول إىل تقومي دقيق لذل.  كبرية جداً على عملية استخالص الزيت

  .للمكمن ا لبترويل وكفائته يف املراحل يصري ضرورياً ربط كل هذه العوامل حبالة تبلل الصخر
قياس الضغط الشعري والنفاذية النسبية للزيت واملاء لكل من صخور املكامن السعودية : يهدف هذا البحث إىل 

لبرييا لزيوت املكامن السعودية عند حاالت خمتلفة خلاصية تبلل الصخر باستخدام جهاز الطرد املركزي وصخور ا
قياس هذه العوامل سوف يتم مرات خمتلفة للعينات الصخرية ويف كل مرة سوف يتم تغري حالة التبلل .  للصخر

وعن طريق قياس كل هذه .  لإلسلفلتللصخر عن طريق تعريض العينة الصخرية للزيت اخلام بدرجات تركيز خمتلفة
العوامل قبل وبعد تغري حالة التبلل للعينة الصخرية يتم إجياد الربط بني كل هذه العوامل بعضها ببعض ودرجة تأثريها 

  .يف عملية ا ستخالص الزيت
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هيدرودينامية األمهـدة   
املميعة بوجود ثالث مواد    

  صلبة

  ٤٢/٤٢٨ ٢٨٠٠٠  ١٢  حممد عاصف. د.أ
 متويل سابك

إن تقنية األمهدة ا ملميعة وجدت تطبيقات جديدة يف صناعة  :א
إن تطبيقات املهد .  الكربونية ويف معاجلة ثاين أكسيد الكربون) النانو(املواد الدقيقة 

بوجود أنواع خمتلفة من املواد الصلبة كان يف املاضي حمدوداً على اال املعدين ويف 
وحديثاً فإن معاجلة .   اليت تستخدم يف معاجلة املياه الصاحلة للشربتصميم املرشحات

إن املهد .  املياه اليت حتتوي على عناصر بالستيكية صلبة قد وجدت اهتماماً متزايداً 
املميع املتعدد العناصر الصلبة يعطي إمكانية كبرية إلتاحة الفصل حيث إن الفرق يف 

  . املوجود تتيح قطعاً عن املاءالكثافات اخلاصة بأنواع البالستيك
  :يهدف هذا البحث إىل 

  .قياس والتنبؤ باملكونات الطورية - ١
 .دراسة أنسقة فقد الضغط داخل املهد - ٢
  .دراسة معدالت التميع الدنيا - ٣

حتليل عناصر املنتجات   
احلديدية لشركة حديد   

  )سابك(

حممد عبـد الـرمحن آل      . د
  الشيخ

  يأمحد نصر كداش. م

٤٣/٤٢٨ ٣٥٠٠٠  ١٨  
 متويل سابك

ستساهم نتائج هذا البحث يف حتسني جودة املنتجات الصناعية         :א
كما سيعطي للمستهلك جمموعة من املعلومات اهلامة عـن         . يف اململكة العربية السعودية   

  ) سابك(خصائص املنتوجات احلديدية املصنعة حمليا من طرف شركة حديد 
يات العناصر املكونة ملعظم املنتجات احلديدية لـشركة        يهدف هذا البحث إىل حتديد كم     

  :و ذلك) سابك(حديد
  .لتمكني الشركة من مقارنة نتائج حتاليل املواد املصنعة و حتسني جودة التصنيع- 
  لتزويد املستهلك مبجموعة من املعلومات اخلاصة باملنتجات احلديدية املصنعة حمليا-
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رسانية سلوك العوارض اخل 
املقواة باأللياف البوليمرية   
ــة   ــة املعرض الزجاجي
  لدرجات احلرارة املرتفعة

  ٤٤/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٦  طارق بن محود املسلم. د.أ
 متويل سابك

يف جمال تطبيقات استخدام املواد البوليمرية  تربز أمهية هذا البحث :א
.  يف جماالت اهلندسة املدنيةاملستخدمة يف املواد املركبة اليت تنتجها شركة سابك واستخدامها 

حيث يفيد ذلك يف إعادة تأهيل العوارض اخلرسانية اليت سبق هلا أن تضررت بسبب وجود 
تآكل يف احلديد أو زيادة يف األمحال أو نقص يف التصميم الذي يتطلب تقوية املنشآت اخلرسانية 

  .  اليت تشكل قطاع كبري يف اململكة العربية السعودية
دراسة تأثري درجة احلرارة املرتفعة على كفاءة العوارض اخلرسانية بعد : بحث إىل يهدف هذا ال

تقويتها باملواد البوليمرية املقواة باأللياف املركبة اليت تستخدم لرفع قوة حتمل اخلرسانة وتقليل 
حيث سيتم يف هذه الدراسة تعريض بعض العوارض اخلرسانية للحرارة .  اإلزاحات العمودية هلا

  .رتفعة ملدة من الزمنامل

دراسة سلوك اخلوازيق   
يف التربة الرملية أثنـاء     
حتميلها بنسب خمتلفـة    

  من محل الضغط 

  ٤٥/٤٢٨  ٤٣٠٠٠  ٢٠  عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د.أ

تكمن أمهية البحث يف أنه عند مراجعة الدراسات واألحباث املنـشورة           :א
الرفع عندما يتم حتميلها بشكل متزامن بقوى الضغط جنـد أن           حول سلوك اخلوازيق حتت قوى      

ويف هذا البحث ستتم دراسة تأثري حتميـل        .  هذه الدراسات واألحباث قليلة جداً أو  شبه نادرة        
  .اخلوازيق بنسب خمتلفة من محل الضغط على قدة حتملها لقوى الرفع

لية أثناء حتميلها بنسب خمتلفة مـن       دراسة سلوك اخلوازيق يف التربة الرم     : يهدف هذا البحث إىل     
  .ولقد مت تصميم برنامج إلجراء التجارب املعملية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف.  محل الضغط
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دراسة مكرب ثنائي االجتاه    
ــاطق   لالســتخدام يف من
الظل اخلاص بنظـام ال     

GSM    ٩٠٠ عند تردد 
MHz  

  حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د
  عبد الفتاح شتا. د

٤٦/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٠  

احللول الفردية، ملشكلة منـاطق الظـل يف شـبكات اجلـوال، املوجـودة يف             א
 الفـرد العـادي مـن اقتنائهـا لتمكينـه مـن اسـتخدام               عاألسواق مرتفعة األسعار حيث ال يستطي     

لذلك تنبع أمهية هـذا البحـث يف دراسـة اسـتخدام تـصميم حملـى               .  اخلدمات املقدمة من الشبكة   
  . نخفض التكلفة ملكرب ثنائي االجتاه ميكن استخدامه هلذا الغرضم

من خالل أمهية البحث املذكورة سلفا نستطيع القول بأن اهلدف الرئيسي هلـذا البحـث هـو دراسـة                   
  السـتخدامه ىف حـل مـشكلة         MHz ٩٠٠وتصميم مكرب ثنائي االجتاه قليل التكلفة عنـد تـردد           

    GSM.مناطق الظل ىف شبكة ال 

تأهيــل األعمــدة  
اخلرسانية باسـتخدام   
قمصان أمسنتية مدعمة   

  بشبكات سلكية

  شهاب الدين مراد . د
  حممد مجال الشناق. د

٤٧/٤٢٨  ٤٥٠٠٠  ١٨  

حتسني وترميم املنشآت اخلرسانية املسلحة حيتاج إىل تطوير واستخدام املواد  :א
تعترب الصفائح اإلمسنتية الرقيقة .  برية و بتكاليف منخفضةاملركبة ذات املقاومة العالية واملمطولية الك

استخدام الصفائح اإلمسنتية واملدعمة .  واملدعمة بشبكات سلكية من ضمن هذه املواد املركبة املتميزة
بالشبكات السلكية كقمصان إمسنتية حول األعمدة اخلرسانية املسلحة تزيد قدرا على التحمل وتقلل 

يتوقع أن تقدم نتائج هذا البحث تقنية خمتلفة لزيادة .   وتزيد عمر املنشآت اخلرسانيةمتطلبات الصيانة
قدرة حتمل األعمدة القائمة بتكاليف أقل من حيث املواد املستخدمة وأسلوب تطبيقها حىت ميكن تقليل 

  .اخلرسانية باملباين القائمةالتكاليف الكلية لتدعيم األعمدة 
  : يهدف هذا البحث إىل

عالية املقاومة ومدعمة بشبكات سلكية علىي زيادة مقاومة اسة كفاءة استخدام قمصان إمسنتية در-
  .الضغط وممطولية األعمدة اخلرسانية ذات القطاعات املربعة واملستطيلة

دراسة سلوك األعمدة سابقة التحميل بعد ترميمها وتدعيمها بالقمصان اإلمسنتية عند حتميلها مرة أخرى -
  قاومة واملمطولية املكتسبة وأشكال االيارملعرفة امل
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صفائح غسمنتية عالية   
املقاومــة مدعمــة  
بالشبكات الـسلكلية   

  للترميم اإلنشائي 

  حممد مجال الشناق. د
  شهاب الدين حممد مراد. د

٤٨/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٢  

طويلة إن تصميم مادة مركبة ذات مقاومة عالية وممطولية كبرية ودميومة  :א
يتوقع أن تقدم نتائج هذا .  بتكلفة أقل مطلوب بدرجة عالية من قبل صناعة اإلنشاءات يف الوقت احلايل

البحث طريقة ترميم فعالة وقليلة التكلفة للتجديد واحملافظة على املنشآت اخلرسانية القدمية واملتلفة 
ئقة للشبكات السلكية يف منشآت ولتشجيع صناعة اإلنشاءات يف اململكة على إكتشاف التطبيقات الفا

  .متعددة
  :يهدف هذا البحث إىل 

  .تطوير خطة امسنتية عالية املقاومة الختراق صفائح رقيقة من الشبكات السلكية بسهولة-١
تقييم اخلواص امليكانيكية للشبكات املعدنية املوجودة يف السوق على انفراد وحينما تدمج يف اخللطة -٢

  .املطورة أعاله
م فعالية استخدام الصفائح عالية املقاومة املطورة أعاله على ضم عناصر ذات مقطع مربع تقيي-٣

  .ومستطيل ودائري بداللة املقاومة واملمطولية

كتاب باللغـة العربيـة     
املساحة املستوية  : عنوانب

  لغري طلبة اهلندسة

  ٤٩/٤٢٨  ٢١٠٠٠  ١٠  عصمت حممد احلسن. د.أ

ية املذكورة لعلم املساحة لقطاع عريض من املتعاملني مع نسبة لألمه:א
سطح األرض فإن العديد من األقسام يف كلية اهلندسة وغريها من الكليات مثل كلية العمارة 
والتخطيط وكلية الزراعة تقدم مقرراً أو أكثر يف هندسة املسحاة ملنح الطالب أساسيات علم 

ينتمون لكليات غري كلية اهلندسة ملرجع يقدم هلم وحيتاج هؤالء الطالب الذين .  املساحة
  . أساسيات مادة هندسة املساحة باللغة العربية وبطريقة تسهل هلم ما يدرسونه من مقررات

تأليف كتاب باللغة العربية يقدم أساسيات هندسة املساحة يتواءم مع املقرر : يهدف هذا البحث
املساحة األرضية مثل طالب كلية العمارة الذي يقدم لطالب اجلامعة الذين يدرسون مادة 

والتخطيط و طالب اهلندسة الزراعية ، ويكون أيضاً مفيداً لطالب أقسام هندسة املساحة 
  .واهلندسة املدنية عند دراستهم ملقرر املساحة األرضية
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دراسة جتريبية النتقـال    
احلرارة باحلمل الطبيعـي    
من أنابيب رأسية مغلقـة     

تطيلة أو  ذو مقاطع مـس   
مربعه يف اهلواء يف حالـة      

 االستقرار

 ٥٠/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٢ حممد السيد حممود علي. د

تستعمل هذه األنابيب يف تطبيقات كـثرية منـها املبـادالت احلراريـة سـواء               :א
يف امـع   ، ويف سـوائل خمتلفـة يف املفـاعالت الكيميائيـة         ، كان ذلك يف وجود وسط مسامي أو ال         

وتـستعمل كـا أجهـزة للتربيـد اإللكتـروين و يف            ، يف األنابيب احلرارية  ،  يف أنابيب التدفئة   ،الشمسي
وإجياد عالقات جتريبية يساعد يف معرفة معامـل انتقـال احلـرارة مـن هـذه                .  تطبيقات صناعية أخري  

 .قداألنابيب للوسط احمليط و بالتايل معرفة كمية احلرارة املفقودة للوسط احمليط ومعدل هذا الف
 دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلـراري الطبيعـي جتريبيـا مـن مواسـري ذو                :يهدف هذا املشروع إىل   

وعلي ذلـك فـان هـذه التجـارب         .  مقاطع مربعة ومستطيلة و بنسب مقاطع خمتلفة يف وسط هوائي         
 سوف تركز علي كيفية أجياد عالقة جتريبية تكون مناسبة ملعظم احلـسابات اهلندسـية لكـي نـتمكن                 

وعليه فأن مجيع البيانـات املـأخوذة سـوف يـتم           .  من تعيني معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال       
وأخـريا  .  استخدامها يف عمل عالقات عدمية الوحـدات تـشتمل علـي رقـم نوسـلت و رايلـي                 

فسوف يتم إجياد عالقة جتريبية لكل مقطع من مقاطع املواسـري وأيـضا سـوف يـتم إجيـاد عالقـة                     
  . نسبة أطوال املقطعممة باستخداجتريبية عا

تأليف كتاب عن العمليات 
عمليات : اهلندسية التصنيع
 تشغيل املعادن

 ٥١/٤٢٨ ٢٢٠٠٠ ١٢ سعيد حممد حسن درويش. د

ومع ذلك فإا مل حتظى .  تعترب هندسة التصنيع من أهم النظم لبناء جمتمع صناعي :א
ومن .   متطلبات الصناعةقها يف معظم مناهج التصنيع األساسشية املصممة لتلبيةباملوقع واألمهية اليت تستح

السمات اخلاصة هلذا الكتاب هي تقدمي جداول جتمع املزايا الشاملة لعمليات تشغيل املعادن ، وهذا مما 
  .يدعم عملية اختاذ القرار عند اختيار عمليات التشغيل املناسبة لتصنيع منتج معني

  بحث إىل يهدف هذا ال
  .الكتاب املقترح سوف يقوم بتوفري منهجية منطقية واقعية من جماالت االنتاج الصناعي-١
  .كما سيقوم مبسح شامل ملزايا وأوجه القصور للعمليات املختلفة للقطع املعادن-٢
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ختطيط عملية الرصـد    
لتحديــد املواقــع  

 باألقمار الصنعية

  حسن حممد بيالين. د. أ
   السلمانعبداهللا.  د
 ياسر السيد أمحد. م

٥٢/٤٢٨ ٢٩٠٠٠ ٩ 

إن دقة حتديد املواقع باسـتخدام األقمـار الـصنعية تعتمـد علـى               :א
فتناسـب الدقـة مـع مـدة        . مدة الرصد وعلى توزع األقمار املكشوفة بالنـسبة للراصـد         

 كما أن عـدم اختيـار الوقـت املناسـب للرصـد، أي            . الرصد ينعكس على تكلفة العمل    
الوقت الذي يكون فيه توزع األقمار جيداً، أيضاً سينعكس علـى التكلفـة ألنـه سـيتطلب                 

وحىت اآلن ال توجد معـايري عمليـة تـربط الدقـة            . فترة رصد أطول للوصول للدقة املطلوبة     
 .املطلوبة بفترة الرصد وتوزع األقمار

 املطلوبـة   ن وضع معايري عملية لتخطيط عملية الرصـد، ستـساعد علـى الوصـول للدقـة               
  .واملتعلقة بنوعية املشروع، بأقصر زمن ممكن، مما يعين أقل كلفة ممكنة

يهدف هذا العمل وضع معايري عملية تساعد الراصد على جدولة عمليـة الرصـد للوصـول                
للدقة املطلوبة بأقل التكاليف، ووضع البدائل املمكنة لفترات الرصـد عنـد وجـود عوائـق                

  .مناخية
تكامل لنظـام   التحكم امل 

تعليق فعال مـع نظـام      
 قدرة توجيه كهريب

 ٥٣/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٠ حممد حممد املدين. د

تراجع أمهية البحث إىل ضرورة تقدير األداء العام للمركبة عند  :א
وللحصول على تقدير أكثر دقة هلذا األداء العام .  استخدام نظام التوجيه الكهريب
 االعتبار ذلك االرتباط بني نظام التوجيه ونظام الكبح يف للمركبة ينبغي أن يؤخذ يف

املركبة وذلك عند تكوين النموذج الرياضي لنظام التوجيه الكهريب والذي يستخدم 
  .بدوره لتنفيذ احملاكاة ومن مث تصميم جهاز التحكم يف نظام التوجيه

 التوجيه الكهريب يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري دمج نظام التعليق الفعال مع نظام
وعالوة على ذلك .  على راحة الركوب وجودة البقاء على الطريق للمركبات الصغرية

سوف يتم تصميم أسلوب للتحكم مبين على أساس نظرية ا لتحكم األمثل للنظام 
  .املدمج وذلك دف احلصول على مركبات أكثر راحة وأماناً
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طرق موائمة للبيئة النتاج    
 واأللدهايدات  الكيتونات

واألمحاض العضوية مـن    
 األغوال

 ٥٤/٤٢٨ ٢٠٠٠٠ ١٢ إيناس الناشف. د

أن أكسدة األغوال ألنتاج أألمحاض العضوية و األلدهايدات والكيتونـات           :א
. وقد أستخدمت عوامل حفازة كثرية يف هذا اال       . يعترب من أهم عمليات التحويل يف الكيمياء العضوية       

باألضـافة اىل ذلـك فـأن الـذيبات         . خدمت يف هذه الطرق مواد مؤكسدة خطرية أو سامة        ولكن أست 
  .املستخدمة كانت كثرية التطاير، سريعة األشتعال، و مضرة للبيئة

  . مما سبق نرى احلاجة امللحة ألستخدام مادة أألكسجني يف األكسدة و أستخدام مذيب كالسوائل األيونية
 :يهدف هذا البحث إىل

د سوائل أيونيةموائمة ألنتاج سـوبر أوكـسيد  ولكنـها ال تتفاعـل كيميائيـا مـع  أيونـات الـسوبر                       أجيا-١
  .أوكسايد

  .  أكسدة األغوال ألنتاج أألمحاض العضوية و األلدهايدات والكيتونات يف السوائل األيونية املختارة-٢
. نات السوبر أوكسايدأختبار سوائل أيونية متعددة ملعرفة مدى ثباا كيماويا مع وجود أيو- ٣  
ستخدام أجهزة التحليل ملعرفة نواتج تفاعل سـوبر أوكـسيد مـع األغـوال يف الـسوائل أأليونيـة الثابتـة                     إ-٤

  .كيماويا
   .و تركيز املواد املتفاعلة، زمن التفاعل، درجة احلرارة : أجياد أفضل ظروف للتفاعل املذكور -٥

التلوين الشكلي للصور   
 لرماديذات التدرج ا

  عادل بن عبد النور. د.أ
 فهد عبد اهللا التركي. د

٥٥/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٠ 

ال ينحصر دور األلوان يف حياتنا على نواحيها اجلمالية والفنية فقط ، بل  :א
ولقد ظهر من خالل البحث .  يتجاوز ذلك بقدر كبري ميكنها معه أن تؤثر يف نظرتنا لألشياء من حولنا

لعني البشرية قادرة على التمييز بني ثالثني درجة فقط من درجات اللون الرمادي ، بينما قد العلمي أن ا
 مع األشكال امللونة ، وهذا بالضبط ما جيعل الصور امللونة أكثر – ورمبا اآلالف –يصل العدد املئات 

تلوين ذات التدرج تربز أمهية عملية ال. فائدة مبراحل من الصور أحادية اللون أو ذات التدرج الرمادي
الرمادي حني ندرك فائدا املتأكدة يف كثري من احلاالت ، كالصور الطبية وصور الرادار وصور الكشف 

  .على األمتعة يف املطارات ، وغريها
دراسة طق التلوين الشكلي للصور ذات التدرج الرمادي ، لتسهيل فهم : يهدف هذا البحث إىل 

ها ، دون فقدان صفاا األصلية ، حني تطبيقها على احلاالت املتعددة خصائص هذه الصور و إدراك مزايا
  .كالصور الكبية وغريها
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ذج رياضــي بنــاء منــو
يصف حركيـة انتـاج     
الفركتــوز و االيثــانول 
ــكاروما  ــتخدام س باس
يسيس سريفيـسيا مـن     

 سكر الرافينوز

  ٥٦/٤٢٨ ٢٣٤٠٠ ١٢ حسن عطية. د
انتهى 
 البحث

 النتائج املتوقعة ملقترح البحث هذا فوائدكثرية يف عمليات انتاج تضيف :א
ذج رياضي يصف حركية انتاج الفركتوز بالتخمري االنتقائي يعترب مهم بناء منو ان .الفركتوز

أضف اىل ذلك ان هناك امكانية الستخدام .جدا يف تصميم وحدات صناعية النتاج الفركتوز
صف عملية انتاج الفركتوز من التمور املتوفرة بكثرة ذج الرياضي الذي سيعمل يف ونموال

  .باململكة مما سيجلب للمملكة فرص استثمارية جديدة
  :يهدف هذا البحث إىل

ذج رياضي يصف حركية انتاج الفركتـوز و االيثـانول مـن سـكر الرافينـوز                بناء منو )  ١(
  .باستخدام اخلمرية سكاروما يسيس سريفيسيا

  .ذج الرياضي الذي سيدرس مع النتائج املخربيةنمو المقارنة دقة نتائج) ٢(
ــصورة  ــة الـ محايـ
باســتخدام تقنيــة  

 خمصصة للتشفري 

 ٥٧/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٠ رضا اجلمل. د

تربز أمهية عملية تشفري الصور حني ندرك فائدا املتأكدة يف كثري א
ر و إستعماهلا ملراقبة الدخول من احلقول ، مثل تبادل الصور الطبية ، تأمني نقل الصو

  .باستعمال البطاقة الذكية وغريها
دراسة تشفري البيانات الرقمية وتطوير تقنية الترميز للصور : يهدف هذا البحث إىل 

جلعلها أكثر أماناً دون فقدان صفاا األصيلة بعد فك رموزها من خالل تطبيقها على 
  . اإلصبع وغريهااحلاالت املتعددة كالصور الطبية وصور بصمة
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ــي   ــرن حلقـ مقـ
ــل يف  ــايكرويف يعم م
نطاقني من التـرددات    
باستخدام تكنولوجيـا   
ــشريطية  ــدوائر ال ال

 الدقيقة

  أشرف شوقي سليم. د
 جميد عبد الرمحن الكنهل . د

١٢  
 

٥٨/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ 

ميكن  استخدام التقنيات احلديثة لتطوير املقرن احللقي املايكرويفي  :א
وهذا جيعل استخدام هذه املقرنات .  تغلب على كثري من سلبياا واستغالل ميزاا العديدةلل

كما .  احللقية املايكروفية يف أنظمة االتصاالت متعددة النطاقات احلديثة مثايل وذو تكلفة أقل
ة يف ميكن االستفادة من هذه املقرنات احللقية املايكروفية كمنافس للمقرنات احللقية التقليدي

  .نطاق ترددات معينة واالستفادة من ذلك يف الصناعة
إىل تصميم وتصنيع مقرن حلقي مايكوريفي صغري احلجم ، خفيف الوزن ، يهدف هذ البحث 

سهل التصنيع يعمل يف نطاقني من الترددات واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه 
  .بكفاءة مع أجهزة االتصال احلديثة

ثري املعاجلة بالبخار على    تأ
قوة اخلرسانة باستخدام   
درجات حرارة صـب    

 وملدنات خمتلفة

 ٥٩/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٢ عبد الرمحن حممد احلزميي. د

وامللدنات .   تستخدم املعاجلة بالبخار غالباً يف اخلرسانة سابقة الصب:א
فهم تفاعل أنواع خمتلفة .  اا من املواد املستخدمة يف خلط(superplastizers)الكيميائية 

من هذه امللدنات مع درجة حرارة صب اخلرسانة وتأثريها على قوة الضغط بعد استخدام 
  .املعاجلة بالبخار مهم لصناعة اخلرسانة سابقة الصب

يهدف هذا البحث إىل التحقيق من تأثري املعاجلة بالبخار على قوة اخلرسانة باستخدام درجات 
  .ت خمتلفةحرارة صب وملدنا
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 دراســـة كفـــاءة 
مفاعالت متسلـسلة   
وحتت التهوية ملعاجلـة    

 املخلفات

  مالك األمحد. د
 عبد احلميد اجبار. د.أ

٦٠/٤٢٨ ٢٩٥٠٠ ١٢ 

. إن الضوابط البيئية الصارمة جتعل من الالزم حتسني أداء املفاعالت احليوية :א
ني املعاجلة احليوية عن طريق استخدام مفاعلني متسلسلني إثنني ويهدف هذا املشروع إىل دراسة إمانية حتس
ويهدف هذا البحث إىل استنتاج عالقات رياضية ونتائج .  عوضاً عن مفاعل واحد من نفس النوع

حسابية توضح مدى التحسن يف األداء والظروف التشغيلية والتصميمية الضابطة هلذا التحسن من طرف 
  .  املفاعلني

  : حث إىل يهدف هذ الب
  .تطوير منوذج رياضي ملفاعلني متسلسلني مستمرين بوجود اهلواء كمغذي إضايف-١
  .للجسيمات احليوية) كونتواز(دراسة السلوك الستاتيكي والديناميكي للمفاعل الواحد مع افتراض منو -٢
روف النمو ن نفس ظمدراسة السلوك الستاتيكي والديناميكي للمفاغلني املتسلسلني من نفس النوع و-٣

  .احليوي
  .دراسة مقارنة أداء مفاعل واحد باملفاعلني املتسلسلني-٤

التغريات يف اخلـواص    
ــد  ــة حلدي امليكانيكي
ــوفر يف  ــسليح املت الت
ــة  ــواق يف مدين األس

 الرياض

 ٦١/٤٢٨ ٣٥٠٠٠ ١٢ حممد بن شاذيل احلداد. د

صادر توفر نتائج البحث معلومات موثقة عن خواص وم :א
األنواع املختلفة حلديد التسليح املستخدم يف سوق البناء السعودي ، وهذه خطوة أساسية 
لدراسة تأثري خواص حديد التسليح احمللي على أداء مقاطع اخلرسانية املسلحة ألخذها يف 

  .االعتبار يف متطلبات كود البناء السعودي للمبناي اخلرسانية
ت عن مصادر وخواص حديد التسليح املتوفر يف يهدف هذا البحث إىل توفري معلوما

 .األسواق يف مدينة الرياض وكميات حديد التلسيح اليت يتم إنتاجها حملياً واملستوردة
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منذجة وحل معـادالت    
التوزان اجلسيمي لعملية   

للمـذيب  -الغاز املضاد 
للبلورة باستخدام طريقة   
الكــس وينــدروف  
ــسون   ــك نيكل وكران

 ةاملركبة واجلديد

 ٦٢/٤٢٨ ٢٢٠٠٠ ١٢ يوسف البخبخي. د

ان تقنية املوائع ما فوق احلرجـة تفـتح منظـورا جديـدا ىف عمليـات التـصميم          :א
اجلسيمى وذلك بتقدميها لتقنية قادرة على التصميم اجلـسيمى األرفـع وكـذلك حتجيمهـا للتعقيـد املـصاحب                   

للمذيب للبلورة تعـد الطريقـة املرغوبـة أذا مـا اقتـضت        -ادفان عملية الغاز املض   ، زد على ذلك  . لعملية التصنيع 
الضرورة التحكم الصحيح ىف العوامل التشغيلية بغرض احلصول علـى املترسـب املرغـوب حجمـا و شـكال و                    

سـيعزز  ، ومن مث فأن ملء الفراغ بني الدليل التجريىب و الفهم النظـرى مـن خـالل النمذجـة و احملاكـاة                    . بنية
بل واسـتغالل امكانـات عمليـات تكـوين اجلـسيمات           ، ات تصميم و تفسري التجارب    بشكل ذى معىن امكان   

 . القائمة على أساس من املوائع فوق احلرجة
للمـذيب  -و حل معادالت التوازن اجلـسيمى لعمليـة الغـاز املـضاد     منذجة: يهدف هذا البحث إىل

ملقارنـة بـني النمذجـة      مث ا ، للبلورة بأستخدام طريقة الكس ويندروف وكرانك نيكلسون املركبـة          
و هذا احلل للنموذج الرياضى وما هو منشور ىف الدوريات العلمبـة مـن حلـول خبـصوص عمليـة                    

  .للمذيب للبلورة -الغاز املضاد
تأثري التـشوه املـدخل     
على أداء املـشتت ذو     

 الزاوية الواسعة

 ٦٣/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ٢٤ بشارات سليم. د

لزاوية الواسعة يف كثري من الصناعات منها مداخل هواء يستخدم الناشر ذو ا:א
وهو يستخدم لتقليل .  الطائرات املقاتلة السريعة إىل تطبيقات تكييف اهلواء يف أماكن املعيشة والعمل

  .الطول الالزم يف بعض احلاالت اليت ميكن استخدام الناشر العادي ألنه ال يتوافق حمدودية املكان
   :يهدف هذا البحث إىل

إنشاء جهاز جتربة يف القسم دف إجراء حبث جترييب يف جمال تقييم سلوك وأداء الناشر الغري متماثل ذو املقطع -
  .املستطيل

  .جتهيز جهاز التجربة بأجهزة القياس املتاحة أو بصفة حملياً لتحديد سلوك السريان يف هذه النواشر-
  .ان للنواشر ذات الزاوية الواسعة والصغريةاستخدام القياسات للحصول على أداء وحمددات السري-
 .إجياد تأثري املعامالت اهلندسية للناشر ذو الزاوية الواسعة على أداء السريان به-
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ــضغط  ــأثري الـ تـ
واحلـــرارة علـــى 
اخلــــــصائص 

معـدل  : البتروفيزيائية  
التدفق وأداء املكمـن    

  يف الطبقات اجلريية

  حممد موسى عمرو.د
 قوطهحممد بن سعيد ز. د

٦٤/٤٢٨ ٢٥٠٠٠ ١٢ 

 أمهية هذا املشروع تتمثل يف األمور املتعلقة بالبيئة وكذلك يف :א
 يف السعودية هي طبقات قات العميقةالطبقات السطحية والطبفإن .  جمال النفط

كربونية وعند ظروف معينة فإن املاء احلار يؤدي إىل حتلل يف هذه الطبقات وبالتايل فإن 
يتدفق لألسفل فإنه حيتوي على تركيز عايل من الكربونات ويؤثر تأثرياً سلبياً املاء الذي 

  .على نوعية املاء
القياسات األساسية للخواص البتروفيزيائية عند درجات حرارة : يهدف هذا البحث إىل 

ميكروسكوبية لتحديد خواص الصخور ، حتديد كمية الكربونات عالية ، أخذ صور 
عل احلرارة ، دراسة تأثري عامل الضغط واحلرارة على عملية ذوبان املذابة يف املاء بف

  .الكربونات ، حتديد التغريات اليت حتدث يف العينات الصخرية
تصنيع عظمة الفخـذ    

 الصناعية حملياً
 ٦٥/٤٢٨ ٢٠٠٠٠ ١٢ سعيد حممد حسن درويش. د.أ

الفخذ الصناعية يف معظم العمليات اجلراحية االحاللية مثل عظمة :א
يتم احالل اجلزء التالف أو املصاب جبزء صناعي مصنع على أساس املقاسات األوروبية 

وإذا تطلب األمر تصنيع عظمة فخذ صناعية خاصة باملريض مثل مرضى .  أو األمريكية
سرطان العظام فإن ذلك يتطلب إرسال صور األشعة املقطعية للخارج وهذا يستغرق 

  .واألموال) عة أشهربض(كثري من الوقت 
توفري كثري من األموال والوقت الذي يتطلبهما تصنيع عظمة : يهدف هذا البحث إىل 
  الفخذ الصناعية يف اخلارج
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أثر نسبة مواد تقليل املاء 
ومواد اللزوجة  املتوفرة 
حملياً على خواص 
اخلرسانة ذاتية الدمك 

  الطازجة واجلافة

  ندمي أحسن صديقي . د
  صاحل حامد السيد. د.أ

٦٦/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٠ 

توجد يف السوق احمللية عدد من املواد املؤثرة على نسبة كمية املاء إىل اإلمسنت :א
وإجراء هذا .  ومود مؤثرة على لزوجة اخلرسانة وهناك رغبة يف دراسة أثرها على اخلرسانة ذاتية الدمك

.   بإنتاج خرسانة ذاتية الدمك منافسة يف صناعة التشييدالنوع من الدراسة سيساعد املهندسني يف املوقع
والنجاح يف إجناز هذا املشروع سيسهم يف تطوير اخلرسانة ذاتية الدمك لتكون ذات أداء عايل ومتوائمة 

  .مع الطبيعة واقتصادية
ضافات البحث يف أداء اخلرسانة ذاتية الدمك عند استخدام مقادير خمتلفة من اإل: يهدف هذا البحث إىل 

وعلى ضوء نتائج الدراسة سيبذل جهد لتقييم أثر اإلضافات .  املغرية لنسبة املاء املطلوبة واملغرية للزوجة
  .وحتديد القيم املثلى للخرسانة ذاتية الدمك

ــشحنات  ــأثري الـ تـ
ــع   ــة وتوزي الكهربائي
ــوب  ــام الثقـ أحجـ
والسطح البـيين علـى     
  سلوكيات أغشية النانو

 ٦٧/٤٢٨  ٢٧٠٠٠  ١٢   األمني أبشرحممد البشري. د.أ

 يتوقع أن يكون هنالك حتسن ملحوظ ألداء أغشية النانو يف فصل :א
األمالح نتيجة الفهم املتعمق الذي ينتج من هذه الدراسة املهتمة بتناول املؤثرات 
األساسية للفصل بواسطة أغشية النانو وهي الشحنات الكهربائية لأليونات وسطوح 

  .كذلك توزيع أحجام الثقوب والسطح البيينالثقوب و
  : يهدف هذا البحث إىل 

دراسة تأثري الشحنات الكهربائية وتوزيع أحجام الثقوب على سلوكيات  - ١
  .أغشية النانو

دراسة تأثري السطح البيين على تقسيم األيونات على أساس شحناا  - ٢
  .الكهربائية عند مداخل وخمارج الثقوب الدقيقة جداً
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ــول   ــة حـ دراسـ
التـــــشغيلية  ىف  

  املفاعالت احليوية

 ٦٨/٤٢٨  ٢٥٠٠٠  ١٢  عبد احلميد اجبار. د.أ

ان االستمرار ىف فهم اجلوانب الدينامية ىف املفـاعالت احليويـة مـن شـانه               :א
تعـرف التـشغيلية باـا  دراسـة التـداخالت .  حتسني اداء املفاعالت و حتقيق االمثلية ىف تشغيلها       

ان فهم التشغيلية من  شانه  حتديـد املـشاكل الـىت قـد تواجـه                 .  صميم و التحكم للعمليات   بني الت 
ان النمـاذج  اخلاصـة      .  التحكم ىف العمليات و الىت ميكن حلها ىف وقـت مبكـر  اثنـاء التـصميم                

اال انه من املمكن اسـتخدام منـاذج ابـسط  تكـون  غـري      . باملفاعالت احليوية غالبا ما تكون معقدة   
و نقتـرح ىف    . ة و غري مفصلة  و لكنها  حتتوى على العناصـر الديناميـة االساسـية ىف العمليـة                  منسق

 . هذا املشروع   حتليل التشغيلية موعات متعددة من النماذج اخلاصة باملفاعالت احليوية 
 :يهدف هذا البحث إىل 

  .لة  للمفاعالت احليوية دراسة لتشغيلية  جمموعة من النماذج   الغري املنسقة و الغري املفص-
  . حتديد الشروط الىت من خالهلا تظهر السلوكات  التموجية-
  .  تطبيق النتائج احملصل عليها على امثلة من معاجلة املياه و  عمليات بيولوجية اخرى-

املشاكل والـصعوبات   
ــيت   ــديات ال والتح
تواجه صناعة تكريـر    

  البترول

  ٦٩/٤٢٨  ٢٠٠٠٠ ١٢  دز حامد حممد مصطفى أمحد.أ

تساعد هذه الدراسة على معرفة وفهم املشاكل والتحـديات احلاليـة            :א
واملستقبلية لصناعة تكرير النفط والتوجه حنو البحث عن أساليب تقنية وعلمية ملعاجلتها والسعي             

  .حنو ابتكار أساليب تصنيع جديدة ومنتجات نظيفة صديقة للبيئة
  :يهدف هذا البحث إىل 

توضيح وتوثيق الصعوبات والتحديات اليت تتعرض هلا صناعة التكرير للنفط وإبانـة أوجـه              -١
القصور وسلبيات املعاجلات اليت متت سلفاً ، وما ترتب عليها من معضالت إضافية واالسـتفادة               

  .منه للتخطيط مستقبالً
  .السعي لوضع تصور حمدد ملعاجلة بعضاً من هذه التحديات-٢
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نقل يف وحدة ال ظواهر
  غشيهألبتقطري 

  ٧٠/٤٢٨  ٢٩٠٠٠  ١٢  ال علي عريفمج. د

إن فهم جوانـب نقـل املـادة و الطاقـة احلراريـة يف نظـم             :א
التقطري الغشائي اليزال يف حاجة إىل التعميق و التدقيق للتثبت مـن إمكانيـة تطبيـق                

ـ . العديد من املعادالت ذات املـضاهاة التجريبيـة ذات الـصلة       ا أن مثـل هـذا   كم
 ويف إبراز العوامل املؤثرة يف آليـات النقـل داخـل            أدق تقييم   إجراء ىف   العمل يساهم 
  .وحدة التقطري

 اجناز دراسة حول ظـواهر النقـل داخـل وحـدة تقطـري              :يهدف هذا البحث إىل   
  .غشائية بواسطة حتريك غازي

  : األهداف اخلصوصية هي
  .ل و السيالن داخل وحدة التقطري اجناز مناذج رياضية ورقمية لعمليات النق-
  . حول تأثريات احلمل وعوامل النقل على مرد ودية الوحدةمعلميه القيام بدراسة -

دراســـة ختفـــيض 
ــة يف  اســتهالك الطاق

  عملية تسيل اهلواء

  ٧١/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٢  مراد حممد بومعزة. د.أ

يف جمـال البيئـة و    إن إجياد وسائل و قوانني يعترب خطـوة كـبرية        :א
حيت أن األحباث يف هذا اال تـؤدي إيل حتديـد األطـراف الـيت               .  اال الصناعي 

 تؤثر على  استهالك الطاقة و من مث أجياد وسائل لتحسني تصميم هذه الوحدات
  :يهدف هذا البحث إىل

  دراسة و تصنيف الوحدات و الدورات املستعملة لتسيل الغازات -
 .  تسيل اهلواء حتقيق عن دورات-
 .حتديد اإلطراف املؤثرة على استهالك الطاقة هلذه الوحدات-
  .إجياد وسائل لتخفيض استهالك الطاقة-
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حتكم ذكي متمرس لنظم 
  املعلقات الفعالة للعربة 

  حممد حممد املدين . د.أ
  عادل أبو النور . د

٧٢/٤٢٨  ٢٩٩٠٠  ١٢  

يطة تولـد قـوى املعلقـات الديناميكيـة باسـتخدام قـدرة       يف أنظمة املعلقات النـش    :א
  .وسرعة عالية وذلك باستخدام اسطوانات هيدروليكية أو صمام جتميع كهربائي هيدروليكي

وبالرغم مـن ذلـك فهنـاك عامـل هـام           .  وميكن األنظمة املعلقات النشطة أن تتحكم يف تدفق الطاقة وتنظيمها         
م توفر املعلومات عن تعرجـات سـطح الطريـق املـستقبلية وعلـى ذلـك           حيد من أداء املعلقات النشطة وهو عد      

فإنه ميكن حتقيق حتسن كبري يف األداء إذا أمكن قياس تعرجات الطريق أمام العربـة ويف هـذه احلالـة فـإن هـذه                        
  ).القادمة(املعلومات ميكن أن ينتفع ا أداء التحكم إلعداد نظام التعليق لتعرجات الطريق املستقبلية 

.  تصميم منوذج عربة معلقة ذات درجـيت حريـة باسـتخدام نظريـات حتكـم خمتلفـة                : دف هذا البحث إىل     يه
وسـتقارن االسـتجابة    . والذكية لتحليل وتـصميم أنظمـة املعلقـات       وستستخدم نظريات التحكم الكالسيكية     

قيـادة ، وإزاحـة     االحصائية اليت حيصل عليها باستخدام طرق التحكم املختلفـة وذلـك بالنـسبة إىل راحـة ال                
  .املعلقات ، وقوة التحكم والثبات على الطريق

أداء الكمـــــرات  
ــسلحة   ــانية امل اخلرس
املقواة باألنسجة املركبـة    
سابقة اإلجهـاد حتـت     

  تأثري قوى العزم

  سيدالصاحل بن حامد . د.أ
  ندمي أحسن صديقي . د

٧٣/٤٢٨  ٤٩٩٠٠  ١٢  

املركبة الكربونية سابقة اإلجهاد لتسحني كفـاءة        إن استخدام أنسجة  املواد        :א
 يف هذا اال على الكمرات بـني أن         دراسات حمدودة جداً  .  وقوة املنشآت القائمة يعترب جماالً حيوياً جداً      

ولكـن أداء تلـك   .  هناك زيادات كبرية يف قوة حتمل تلك العوارض إذا ما قورنت مبثيالا غري املقـواة              
ه بصورة واضحة وهلذا فإن هناك حاجة لدراسة أثر التقوية باملواد املركبـة سـابقة               الكمرات مل يتم فهم   

ومن هنا فإن الدراسة املقترحة .  اإلجهاد لتحديد قيم الزيادة الفعلية ومدى جناح استخدامها على الكمرات
بة سـابقة اإلجهـاد     هنا تعىن بتقصي أداء الكمرات املركبة وفعاليتها إذا ما مت تقويتها بأنسجة املواد املرك             

  .وامللصوقة على سطح الكمرات اخلارجي الواقعة حتت تأثري قوى الشد الناجتة عن العزوم
دراسة أثر األنسجة الكربونية سابقة اإلجهاد علـى أداء الكمـرات اخلرسـانية    : يهدف هذا البحث إىل   

ل أثر قوة قيمة الشد يف املواد       وستعىن الدراسة بتحديد تأثري بعض  العناصر املؤثرة على ذلك مث          .  املسلحة
كما أنه سوف يتم حتديد فاعلية هذه الطريقة إذا ما كانت الكمرات            .  املركبة ، عدد طبقات املواد املركبة     

  .تعاين تشققات قبل تقويتها
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حول اسـتعمال طريقـة     
التلدين احملاكي يف مشكلة    
توازن صـفائح التـربني     

  املائي

  ٧٤/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٤  عبد الغين بوراس. د

 هذا البحث مهم جداً ألنه يعاجل مشكلة مـشتركة بـني املهندسـني               :א
بسبب عدم الدقة أثناء التصنيع ، حتدث بعض االختالفـات          .  الصناعيني واملهندسني امليكانيكيني  

ولذا فإن نتائج هـذا البحـث       .  يف وزن الصفائح اليت تؤدي بال شك إىل خرق قوة توازن اآللة           
  .ود بالفائدة على صانعي التربينات بشكل عامستع

الغرض هنا  .  يهدف هذا البحث إىل إجياد أفضل ختصيص للصفائح حول احملول الدوراين للتربني           
سوف نقدم عدة   .  بني مركز الكتلة ومركز الدوران    ) املسافة(هو التخفيض إىل أدىن حد الفرق       

  .طرق تنقيبية للحصول على التحسني يف تصميم الرنني
إمخاد االهتـزازات يف    
األلواح املهتزة باضافة   

  كتل و زنربكات

  مسعد عبده فوده . د
  خالد عبد اللطيف السيف. د

٧٥/٤٢٨  ٣٠٠٠٠  ١٢  

 املناسبة لتقليل ساسيات الالزمة والطريقةألع هذه الدراسة اتضسوف  :א
لنتائج اهلامة    ومن التطبيقات. املهتزةاالهتزازات القسرية ىف أما كن يتم اختيارها من اآللواح

هذا املشروع ميكن أن توجد يف املنظومات اليت تتطلب أن يثبت عليها أجهزة قياس مثل احملثات 
والدوائر االلكترونية وأجهزة حتليل املعلومات الستخدام النتائج املقاسة يف مراقبة حالة النظام 

 عند املواضع املثبت عليها هذه األجهزة حىت ال اهتزاز األلواحفيجب على قدر االمكان منع .
و توجد تطبيقات أخرى ىف صناعة السفن . الناجتة ملوجات اإلهتزازيةختتلط اإلشارات املقاسة با

 .والطريان والصناعات االلكترونية
منع اإل هتزازات القسرية يف أماكن يتم حتديدها يف منشأ على شـكل              :هذا البحث إىل  يهدف  

استحداث طريقـة   -بإضافة كتل و زنربكات ذات إزاحات انتقالية وأخر دورانية       لوح  و ذلك     
 حصر االهتـزازات يف     -حتكم المتصاص االهتزازات القسرية عند خطوط خمتارة من لوح مهتز           

  .جزء من اللوح دون األجزاء األخرى أو جعـل اللوح يف حالة سكون كلياً عند ترددات الرنني
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ينة على قوة   حجم الع تأثري  
حتمل اخلرسـانة املقـواة     
  باملواد البوليمرية املركبة

  ٧٦/٤٢٨  ٣٥٠٠٠  ١٢  يوسف عبد اهللا السلوم . د

بعض النماذج املتاحة تستند إىل أبعاد قياسية لإلسطوانات اخلرسـانية           :א
دقة النمـاذج   إن  .  البعض اآلخر على أبعاد خمتلفة ومتنوعة وغري قياسية من العينات اإلسطوانية          

املعتمدة على عينات اسطوانية بأبعاد غري قياسية مثار تساؤل إذا وجد أن أبعاد العينة هلا تأثري كبري 
والسؤال الذي ميكن أن يثار هنـا  .  قوة حتمل الضغط للخرسانة املقواة بألياف املواد املركبة     على  
 تقوم على عينات ذات أبعاد      هل هناك حاجة إىل إدخال عامل تصحيح لنتائج االختبار اليت         : هو  

غري قياسية قبل استخدامها يف تطوير مناذج حتليلية للتنبؤ بقوة حتمل الضغط للخرسـانة املقـواة                
  .بألياف املواد املركبة؟ وهو ما حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنه

ة حتمـل   إجراء اختبارات معملية ملعرفة مدى تأثري أبعاد العينة على قون         : يهدف هذا  البحث إىل    
 وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك حاجـة إىل          -اإلسطوانات اخلرسانية ا ملقواة باأللياف املركبة     

إدخال عامل تصحيح لنتائج االختبار اليت تقوم على عينات ذات أبعاد غري قياسية قبل استخدامها               
  .كبةللتنبؤ بقوة حتمل اخلرسانة املقواة بألياف املواد املريف تطوير مناذج حتليلية 

حتسني إنتاجية املكـامن    
ــة  ــة ذات النفاذي الغازي
الضعيفة بواسطة التشقيق   

 دراسـة   –اهليدروليكي  
  حلالة واقعية 

  ٧٧/٤٢٨  ٢٢٠٠٠  ١٢  حازم نايل الضمور. د

باإلضافة إىل تقدير مواصفات املكمن ومواصـفات الـشق اللـذين             :א
طته عملية استقراء ما ميكن إن تكون عليه إنتاجية البئـر  استخدما يف بناء منوذج حتليلي متت بواس   

بعد التشقق اهليدروليكي لذا جيب األخذ يف االعتبار تأثري هذا العامل عنـد عمليـات تـصميم                
  .التشقق اهليدروليكي حىت حنصل على أفضل النتائج املرجوة

اجية آبار الغـاز ذات     فهم وتقييم العناصر اليت تساهم يف التحكم يف إنت        : يهدف هذا البحث إىل   
 النفاذيـة الفاعلـة والـضرر       -خواص الطبقة (النفاذية الضعيفة بعد عملية التشقيق اهليدروليكي       

ومبا أن هندسة املكامن تعتمد اعتماداً      ).  وحدود املكمن والقدرة االنتاجية والنموذج اجليولوجي     
 عليها تكون جـزء كـبرياً يف        أساسياً على دراسة هذه العناصر فإن االستفادة من النتائج احملصل         

  .إجياد منوذج الرياضي للمكمن
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حتسني كفـاءة املعاجلـة     
االبتدائية ملياه الـصرف    
ــتخدام   ــصحي باس ال

 الكيماويات

  ٧٨/٤٢٨ ٣٠٠٠٠ ١٠ أشرف حممد ابراهيم رفعت. د.أ

املعاجلة يف  خيتص هذا البحث يف دراسة تأثري استخدام الكيماويات يف حتسني عمليات             :א

أحواض الترسيب االبتدائية وزيادة استيعاب األمحال اهليدروليكية وامللوثات العضوية العالية باإلضافة إىل تقليل انبعاث              

  .الروائح وإزالة عنصر الفسفور وحتسني خصائص احلماة

  : يهدف هذا البحث إىل

  .اختبار قدرا على إزالة امللوثات املختلفةدراسة كفاءة استخدام الكيماويات يف أحواض الترسيب االبتدائية و-

  .دراسة مقارنة ألنواع الكيماويات املختلفة املستخدمة يف عمليات الترسيب وبيان كفاءة اإلزالة يف كل حالة-

  .حتديد أقل جرعة مضافة من الكيماويات لتحقيق أعلى كفاءة إزالة ممكنة-

  .دة مثل إعادة استخدام احلماة الناجتة من حمطة املعاجلةجتربة استخدام أنواع جديدة من املرويات املساع-
ــأداء  دراســة للتنبــؤ ب
ــات  ــشية يف عملي األغ

  الفصل

  مالك األمحد . د
  عبد احلميد إجبار. د.أ

١/٤٢٩  ٤٠٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

ات يف  إن القدرة على التبنؤ بأداء األغشية يف عمليات التناضح العكسي نتيجة للتغـيري             :א
إن الطرق التجريبية رغم فوائدها قد تكون       .  العوامل من األمهية مبكان من أجل التصميم واألمثلية ومراقبة أداء الغشاء          

ويف املقابل فإن احملاكاة    .  صعبة التحقيق يف بعض األحوال خاصة عندما يكون اهلدف دراسة تأثري تغري أكثر من عامل              
وسيتم حتليل هـذه    .  ل وذا مصداقية يتيح احلصول على دراسة تأثري هذه العوامل         احلسابية بوجود منوذج رياضي مقبو    

إن هذه العالقات   .  النتائج من احملاكاة وربطها يف عالقات جربية تشرح تغري أداء الغشاء مع خمتلف العوامل املدروسة              
  .  ذه العملياتتعترب مهمة من أجل التبنؤ بأداء األغشية وأيضاً تساعد على التحليل االقتصادي هل

يتلخص اهلدف العام للمشروع يف تطوير عالقات رياضية جربية تربط بني كفاءة الغشاء حمددة يف معدل النفاذ وامللح                  
  :وتتمثل األهداف التفصيلية يف استنباط العالقات بني العوامل التالية.  وبني خمتلف العوامل اليت تؤثر يف كفاءة العملية

  .مع الضغط الداخلمعدل النفاذ وامللح -١
  .معدل النفاذ وامللح مع درجة احلرارة الداخلة-٢
  .معدل النفاذ وامللح مع معدل امللح الداخل-٣
  ).الرقم اهليدروجيين(معدل النفاذ وامللح مع مستوى احلموضة -٤
  ..).آبار أو مياه حبر أو مياه معاجلة (معدل النفاذ وامللح مع نوع املياه -٥
  .لح مع تلك العوامل جمتمعةمعدل النفاذ وامل-٦

 .كما سيتم القيام بتحليل اقتصادي يف كل من هذه احلاالت بناء على العالقات املستنبطة
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حتقيق وحتسني استهالك   
الطاقة وأداء التحويـل    
لوحدة حتويل امليثـان    
املستعملة يف مـصانع    

  انتاج األمونيا 

  ٢/٤٢٩  ٣٠٠٠٠  ١٢  مراد حممد بومعزة . د.أ
 متويل سابك

إن إجياد وسائل لتحسني أداء وحدات التحويل يعترب خطوة كـبرية يف        :א
حيث أن األحباث يف هذا اال تؤدي إىل حتديد العوامل اليت تـؤثر       .  جمال البيئة واال الصناعي   

إن حتقيـق هـذه     .  على استهالك الطاقة ومن مث إجياد وسائل لتحسني تصميم هذه الوحـدات           
وهـذا  .  يتطلب دراسة دقيقة للعوامل املؤثرة على فعالية التحويل واستهالك الطاقـة          داف  األه

  .البحث سوف يسهم يف حتقيق هذه األهداف
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .دراسة وتصنيف وحدات حتويل امليثان املستعملة يف مصناع انتاج األمونيا-
رق املوضوع يف أعلى الوحدة والذي يعترب       حتقيق دقيق عن أداء هذه الوحدات اليت تستخدم احمل        -

  .من أهم األصناف املستعملة
  .حتديد العوامل املؤثرة على استهالك الطاقة وكفاءة هذه الوحدات-
  .دراسة قطعة دقيقة من األنبوب من أجل اجياد توزيع العوامل املؤثرة خالل األنبوب-
  .دراسة حساسية حول استهالك الطاقة-

تأثري عمليـة تنـشيط     
حفاز النيكـل علـى     

  إنتاجية الغاز املصنع

  ٣/٤٢٩ ٥٠٠٠٠  ١٢  أنيس محزة فقيها. د.أ
 متويل سابك

 أحد  السبل لتحسني طرق االستفادة من أحد مكونات الغـاز            :א
  .الطبيعي املنتج يف اململكة لتحوله إىل مادة خام للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية

حتديد أثر عملية تنشيط احملفز يف أداء حمفز تفاعـل التحـوير            :  إىل   يهدف هذا البحث  
اجلاف مما يساعد على معرف أفضل ظروف التشغيل وبالتايل زيادة إنتاجية الغاز املصنع             

  .وحتولية غاز امليثان
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ــسور   ــة اجل تقوي
اخلرسانية باستخدام  
نظام املالط املـسلح    
  بأنسجة املواد املركبة

   يوسف بن عبداهللا السلوم.د
  طارق بن محود املسلم. د.أ
  صاحل بن حامد السيد. د.أ

٤/٤٢٩  ١٢  ٧٠,٠٠٠  
 متويل سابك

 النجاح يف املالط اإلمسنيت املقوى باألنسجة املركبة سيقدم حالً          :א
عملياً للتغلب على مشاكل استخدام األيبوكسي مع املواد املركبـة لتقويـة اجلـسور              

  .ةاخلرسانية املسلح
تنفيذ هذه الدراسة بتحديد فعالية استخدام نظام املالط املسلح         : يهدف هذا البحث إىل     

  .باألنسجة املركبة لتقوية اجلسور اخلرسانية املسلحة
قانون حتكـم مثـايل     
  لآلالت الدوارة املرنة

  ٥/٤٢٩ ٢٤٦٦٤  ١٢  حممد حممد املدين. د.أ
 متويل سابك

 خصائص خاصة معروفة بالـشكل الطبيعـي   لآلالت الدوارة:א
. األمامي واخللفي ، واستعمال املعادالت املركبة يتيح فصل هذه األشـكال          ) األسلوب(

سيتم يف هذا العمل تصميم قانون حتكم مثايل لآلالت الدوارة املرنة احملمولة على كراسي              
  .زيتية مرنة

ألول منه جبعل النظام املكون من خيتص اجلزء ا: يتكون قانون التحكم املقترح من جزءين     
الدوران املرن واحملمول على كراسي زيتية مرنة ، متوحد اخلواص يف مجيـع اجلهـات ،                
بينما يعمل اجلزء الثاين من القانون على النظام اجلديد لآللة الدوارة خلمد االهتـزازات              

  .وتثبيط عدم االتزان
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دراسة جتريبية النتقـال    
رارة باحلمل الطبيعـي    احل

من أنابيب حديدية رأسية    
مغلقة ذات مقاطع مثلثية    
يف اهلــواء يف حالــة   

  االستقرار

  هاين بن عبد الرمحن األنصاري .د
حممد السيد حممود علي. د

٦/٤٢٩  ٣٩٧٠٠  ١٢  
 متويل سابك

يف تطبيقات كثرية منها املبادالت احلرارية سواء كان ذلـك يف  تستعمل هذه األنابيب :א

وجود وسط مسامي أو ال ، ويف سوائل خمتلفة يف املفاعالت الكيميائية ويف امعات الشمسية ويف أنابيب التدفئة ويف                   
وإجياد عالقات جتريبية يساعد    .  األنابيب احلرارية ، وتستعمل كأجهزة للتربيد اإللكتروين ويف تطبيقات صناعية أخرى          

رارة من هذه األنابيب للوسط احمليط وبالتايل معرفة كمية احلرارة املفقـودة            يف معرفة معامل انتقال احلرارة من هذه احل       
  .للوسط احمليط ومعدل هذا الفقد

إن هذا املشروع يهدف إىل دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي جتريبياً من أنابيـب ذات مقـاطع مثلثيـة                    
جارب سوف تركز على كيفية إجياد عالقة جتريبية تكـون          وعليه فإن هذه الت   .  وبنسب مقاطع خمتلفة يف وسط هوائي     

وسوف يتم استخدام .  مناسبة ملعظم احلسابات اهلندسية لكي نتمكن من تعيني معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال         
 وأخرياً فسوف يتم إجياد   .  مجيع البيانات املأخوذة يف عمل عالقات عدمية الوحدات تشتمل على رقم نوسلت ورايلي            

  .  عالقة جتريبية لكل مقطع من مقاطع األنابيب كما سيتم إجياد عالقة جتريبية عامة باستخدام نسبة أطوال املقطع
التحكم املباشر األمثـل يف     

مفاعالت البويل اإليثـيلني    

للحصول علـى مبلمـرات     

ذات توزيع أطوال جزيئيـة     

  حمددة مسبقاً

  عماد الدين مصطفى كمال. د

   حممد احلاج علي.د

٧/٤٢٩  ٣٠٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

أو سلـسلة   ( إن انتاج العديد من أنواع البوليمر الواحد باستخدام مفاعل كيميائية           :א

تؤدي إلنتاج كميات كبرية من املبلمرات ذات الصفات غري املرغوبة خالل االنتقال من إنتاج أحد هـذه                 ) مفاعالت
لذلك من الضروري تصميم أنظمة حتكـم تـستطيع         .  لتقليل من أرباح املنتجني   األنواع أو نوع آخر ، وهذا يؤدي ل       

التحكم يف املفاعل خالل عملية االنتقال من إنتاج نوع حمدد من املبلمرات آلخر وكذلك تـستطيع ضـمان إنتـاج                    
  .البوليمر املطلوب بالرغم من تأثري خمتلف العوامل على املفاعل

  :يهدف هذا البحث إىل 
م حتكم ال خطي ويعمل بشكل مباشر للتحكم مبفاعالت البلمرة اليت تعمل بشكل مستمر وبشكل حمـدد                 بناء نظا -١

  .مفاعالت البويل إثلني حيث أا تستخدم بشكل واسع يف مصانع شركة سابك
  .استعمال النظام املبين لدراسة إنتاج مبلمرات ذات توزيع أطوال جزيئية حمددة مسبقاً-٢
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اسة رقمية لسلوك الغاز در
ــة  ــضغوط يف األنظم امل

  الثنائية 

  يوسف أبو القاسم البخبخي. د
  عيسى حممد املغوري شقري. د

٨/٤٢٩  ٣٢٨٠٠  ١٢  
 متويل سابك

إذ .  هناك اهتمام كبري بعملية استخدام الغاز املضغوط كوسيط بيئي        :א
 املضغوطة غري قابلة لالشتعال     فالغازات.  متتلك الغازات املضغوطة مواصفات جتعلها وسائل أسرة      

وأكثر أمناً من مقابالا الصناعية ودرجة حرارة حرجة معتدلة إىل جانب خواص قويـة قابلـة                
ومن مث فإن ملء الفراغ بني الدليل التجرييب والفهم النظري مـن خـالل              .  للتعديل مع الضغط  

لتجارب ، بل واسـتغالل  النمذجة واحملاكاة ، سيعزز بشكل ذي معىن امكانات تصميم وتفسري ا   
  .إمكانات العمليات القائمة على أساس من الغاز املضغوط

تطوير منوذج يعول عليه لسلوم الغاز املـضغوط يف األنظمـة الثنائيـة             : يهدف هذا البحث إىل     
باستخدام طريقة التوقع الشرطي  املتبادل ومقارنة كفاءة العالقة املستخرجة مبا يتم حسابه عملياً              

  .ن حسابه عرب عالقات حسابية منشورةومبا ميك

التنبؤ هبيدروديناميـة   
ــنعكس يف  ــع امل التمي

 –أمهدة مميعة صـلبة     
سائلة حتتـوي علـى     
ــواد  ــوعني مــن امل ن

  الصلبة

  ٩/٤٢٩  ٣٦٤٠٠  ١٢  حممد عاصف . د.أ
 متويل سابك

 وذلـك  شهدت اهتماماً ملحوظاً بتميع الـسوائل  العقود الثالثة األخرية   إن:א
إن عمليات التميع ذو الطـورين      .  العمليات احليوية ومعاجلة املياه   راجع لتطوير تطبيقات جديدة يف جمال       

.  غالباً ما تتم من خالل مترير سائل إىل أعلى بوجود مواد صلبة هلا كثافة أعلى من السائل                ) صلب وسائل (
ثافة السائل وبالتايل فإن املهد يتمدد من خالل        أما يف التميع املنعكس فإن كثافة املواد الصلبة هي أقل من ك           

إن التميع املنعكس يشهد تطبيقات متزايـدة يف معاجلـة امليـاه    .  مترير سريان السائل من أعلى إىل أسفل   
  :  تتمثل أهداف املشروع املقترح يف التايل.العادمة

ائص األساسية هليدروديناميـة    تقييم نقدي للمعطيات التجريبية املوجودة يف املراجع من أجل حتديد اخلص          -
  .التميع املنعكس ذو الطورين

  .التنبؤ خبصائص التميع املنعكس باستخدام مناذج تنبؤية مستخدمة يف التميع العادي-
  .مقارنة تنبؤات النموذج مع املعطيات التجريبية من أجل متديد تطبيقات التميع املنعكس-



                                                    

  ٥٨

מ
א
א

א
א

א
א

א
א
)(

ع حتليل منذجي لتأثري اتسا   
األنابيب املفاجيء علـى    
 خــواص تــدفق النــانو

(nanofluids)  

  ١٠/٤٢٩  ٤٧٩٠٠  ١٢  خالد بن ناصر العمار . د
 متويل سابك

 عرب األنابيب وذلـك يف      (nanofluids)هناك العديد من التطبيقات لتدفق موائع النانو        :א

ويتـأثري  .  وتربيد حمركات الطاقة وغريهـا    كثري من املعدات الصناعية وأجهزة االنتقال احلراري يف املصانع واملنشآت           

.  التدفق وإنتقال احلرارة يف األنابيب بعوامل عدة مثل فارق درجة احلرارة ، مساحة السطح ، وكذلك خصائص املائع                 

 وبالرغم من وجود العديد من الدراسات على تدفق املوائع املعتادة عرب األنابيب ، إال أن تدفق موائع النانو مل تنل القدر               

  .الكاِف من االهتمام

  : يهدف هذا البحث إىل 

  .معرفة مدى تأثري كمية األلومنا على خواص تدفق موائع النانو عند االتساع املفاجيء لألنابيب-١

  .معرفة مدى تأثري كمية األلومنا على خواص انتقال احلرارة يف موائع النانو عند االتساع املفاجيء لألنابيب-٢

راسة تأثري توزيع األكـسجني     د

على سلوكيات احلالة املـستقرة     

والتشبعات يف مفاعالت املهـد     

  وران داملتميعة سريعة ال

  ١١/٤٢٩  ٤٠٠٠٠  ١٢  حممد البشري األمني أبشر. د.أ

  متويل سابك

املفاعالت الصناعية التقليدية إلنتاج اهليدروجني بواسطة التحوير البخـاري لغـاز امليثـان             :א
تعاين من مشاكل حادة كحواجز االنتشار ، فقدان نشاط العامل احلفـاز واحلـد مـن      )   ذات مهد ثابت   مفاعالت(

كذلك املفاعالت  .  الوصول إىل درجة حرارة التشغيل القصوى نسبة خلواص العامل احلفاز واخلواص املعدنية لألنابيب            
التركيبة الديناميكية واهليدروديناميكيـة املعقـدة      تعاين من مشاكل مثل التجاوز الكبري للفقاعات و       ذات املهد املتميعة    

املفاعالت اجلديدة املتميزة ذات املهد املتميعة سريعة الدوران هلـا          .  باإلضافة إىل فقدان العامل احلفاز وتعرية األنابيب      
  :   يهدف هذا البحث إىل .إمكانية التغلب على مشاكل املفاعالت الصناعية التقليدية

زيع األكسجني على مدى ارتفاع املفاعالت اجلديدة املتميزة ذات املهد املتميعة سريعة الدوران على              دراسة تأثري تو  -١
  .سلوكيات حالتها املستقرة

دراسة تأثري دوران العامل املساعد خالل املنشط على سلوكيات التشعبات يف املفاعالت ذات املهد املتميعة سريعة                -٢
  .الدروان

  .ع األكسجني على خماطر ارتفاعات احلرارة املفاجئةدراسة تأثري مراحل توزي-٣
وكذلك التخلص من غـاز     .  إنتاج اهليدروجني بكفاءة عالية نتيجة لتزاوج التحوير البخاري وأكسدة غاز امليثان          -٤

  .ثاين أكسيد الكربون الذي يعترب من أهم مصادر االحتباس احلراري
  .ات املفاعالت ذات املهد املتميعة سريعة الدوراندراسة تأثري بعض العوامل التصميمية على سلوكي-٥
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تصنيع مبـادل حراريـة     
  باستخدام تقنية اللصق

  عبيدة حممد زيتون . د
  سعيد حممد درويش. د.أ

١٢/٤٢٩  ٣٥٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

عند بناء املنشآت املعدنية باستخدام تقنية ا للصق فإن املزايـا املتوقعـة تكـون               :א
  :تايلكال
  .اخنفاض يف تكاليف التصنيع بسبب االعتماد على استخدام القطاعات واأللواح القياسية االبعاد-
الوفر الكبري يف وزن املننشآت بسبب عدم احلاجة للمغاالة يف التصميم اة تعقيدات وشروط عمليـة                -

  .سباكة املعادن
  . املطلوبة للحامميكن استخدام عمالة أقل مهارة مقارنة بالعمالة املاهرة-
  .احملافظة على البيئة باالبتعاد عن عمليات السباكة واللحام وما يصاحبهما من تلوث-
  .سهولة امتتة عملية التصنيع-
  .ميكن لصق مواد خمتلفة وهو غري ممكن يف عمليات اللحام-

  : يهدف هذا البحث إىل
  .عدنية باالعتماد على تقنية اللصقعمل مسح شامل عن املزايا واملعوقات لعملية بناء املنشآت امل-
  .تصميم الوصالت ا ملناسبة للتجميع باللصق-
  .عمل اختبار لألداء احلراري للمبادل احلراري بعد عملية التجميع لتقيم األداء-

تأثري حرارة اخلرسانة عند    
درجات خمتلفـة علـى     
اخلرسانة احملتوية على غبار 
السيليكا مـع وبـدون     

  إلضافات الكيميائية ا

  ١٣/٤٢٩  ٣٠٠٠٠  ١٢  عبد الرمحن حممد احلزميي. د
 متويل سابك

 إىل اخلرسـانة إىل حتـسني   (silica fumc)يؤدي إضافة غبار الـسيليكا    :א
ميكن أن يعترب اجلو احلار يف اململكة العربية السعودية مفيداً للخرسانة اليت حتتوي على غبـار                .  خصائصها

بينت دراسة سـابقة أن اسـتخدام       .  اعل البوزوالن يتسارع مع ازدياد درجة احلرارة      تفالسيليكا ، ألن    
اإلضافات الكيميائية مع غبار السيليكا تؤثر إجيابياً على قوة الضغط للخرسانة املصبوبة عند درجات حرارة              

  .جات شركة سابكومن اجلدير بالذكر أن بعض املواد اخلام للإلضافات الكيميائية هلا عالقة مبنت.  مرتفعة
التحقق من تأثري حرارة اخلرسانة عند درجات خمتلفة على اخلرسانة احملتوية على            : يهدف هذا البحث إىل     

  .غبار السيليكا مع وبدون اإلضافات الكيميائية
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دراسة التصميم األمثل   
لــشبكات اســتخدام 
ــاه يف   ــة املي ومعاجل
ــصناعات  الــــ
ــة  البتروكيميائيـــ

تخدام اللوغرمتات  باس
  التحولية 

  عبد العزيز املطلق. د
  عبد احلميد اجبار . د.أ

١٤/٤٢٩  ٣٠٤٠٠  ١٢  
 متويل سابك

إن طرق تكامل العمليات احتلت يف العقدين األخريين أمهية كبرية يف تـصميم             :א
وقت االلتزام شبكات استخدام املياه داخل املنشآت الصناعية حبيث يتم االستغالل األمثل للمياه ويف نفس ال

إال أن الطـرق    .  وتعترب طرق الربجمة الرياضية من أهم وسائل تقنية تكامـل العمليـات           .  باملعايري البيئية 
  .املستخدمة التحولية يعترب أمراً مهماً من أجل تفادي هذا القصور

ت توزيع  تتمثل أهداف البحث يف تطبيق منهجية األمثلية باستخدام الطرق التحولية من أجل تصميم شبكا             
وستتم حل كل من مسائل استخدام املياه مث        .  ومعاجلة املياه داخل عمليات بتروكيميائية حمددة يف اململكة       

كما ستتم مقارنة أداء الطريقة املقترحة يف األمثلية        .  مسائل معاجلة املياه مث مسائل استخدام املياه ومعاجلتها       
  .مع الطرق التقليدية األخرى املستخدمة حالياً

إمخاد االهتـزازات يف    
ــسيور والــسالسل  ال
واألشرطة املتحركـة   

  على بكرات

  مسعد عبده فوده. د
  بسام أمحد البسام. د

١٥/٤٢٩  ٢٩٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

سوف تضع هذه الدراسة الطريقة الالزمة واملناسبة لتقليل االهتزازات القسرية يف           :א
ملتحركة على بكرات مما يزيد من كفاءة تشغيلها وزيادة أعمارها وتقليـل            السيور أو السالسل أو احلبال ا     
  .الضوضاء الناجتة عن حركتها

استخدام قوى حتكم لتقليل االهتزازات يف األجسام املتحركـة أو حـصرها يف   : يهدف هذ املشروع إىل   
ل وزنربكـات عنـد     كما يتم دراسة إمكانية إضافة كت     .  أماكن قريبة من البكرات حىت يتسىن امتصاصها      

أماكن يتم اختيارها على هذه األجسام املتحركة بدالً من توليد قوى الـتحكم عـن طريـق اسـتخدام         
  .جمسمات
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البحث عن توافق أمثـل     
مــن ظــروف االنتــاج 
ونسبة اخللط يف خمـاليط     
االثيلني فينايل اسـيتيت    

  والبويل بروبولني

  ١٦/٤٢٩  ٤٨٤٠٠  ١٢  عثمان بن حممد العثمان . د
 متويل سابك

يضاف االثيلني فينايل اسيتيت إىل البويل أوليفينات مثل البويل بروبـولني       :א
. غري أنه خواصاً قد تسوء مثل درجة حرارة التفكـك         .  لتحسني اخلواص امليكانيكية واحلرارية   

ـ                 اً هذه الدراسة دف إىل إجياد حالة مثلى من ظروف التشكيل ونسبة اخللـط لتعطـي خواص
  .ميكانيكية وحرارية أفضل

تكمن أمهية هذا البحث يف الطلب املستمر للحصول على خماليط البوليمرات املذكورة بـصفات              
ميكانيكية وحرارية حمسنة ، احلصول على حالة مثالية من نسبة اخللط وظروف التـشغيل الـيت                

  .تعطي خملوطاً ذا خواص ميكانيكية وحرارة فضلى

ييم الزيوت املتحللة   تق
واملوجودة يف اململكـة    
ــسعودية   ــة ال العربي
بوصفها بديالً للعوازل   
الـــسائلة احلاليـــة 
 للتطبيقات عالية اجلهد 

  عصام عبد العزيز العمار.د
  حممد اقبال قريشي. د

١٧/٤٢٩  ٥١٩٠٠  ١٢  
 متويل سابك

ري يف بسبب نفدان املنتجات النفطية تدرجيياً واليت قد تتجه إىل نقص خط      :א
العقود القليلة القادمة ، تقدمت جهود حبثية يف مجيع أحناء العامل لتطوير عازل بـديل للزيـوت                 

. تعترب الزيوت النباتية زيوت طبيعية ومتوفرة بكثرة ومرشحة يف هذا السياق اقتـصادياً            .  احلالية
عاجلة القضاياً هذا البديل الناجح سيوفر مصدراً سهالً للزيت العازل وكذلك ستكون خطوة حنو م

  .البيئية اليت تأخذ أمهية كبرية على املستوى الدويل
حماولة جادة لتقييم اخلصائص العزليـة والفيزيائيـة للزيـوت النباتيـة            : يهدف هذ البحث إىل     

  .املستخدمة يف األكل واملتاحة حملياً للتحقق من إمكانياا لتكون من السوائل العازلة عالية اجلهد
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ــسكريات  ــصل ال ف
باســتخدام الــسوائل 

  األيونية 

  إيناس الناشف . د
  حممد قاسم احلاج علي. د

١٨/٤٢٩  ٦٨٠٠٠  ١٢  
  سابكمتويل

فقـط  % ١٠ويتم استخدام   .  تعترب التمور من أهم املنتجات الزراعية يف اململكة       :א
ت أو يـتم الـتخلص منـه        من التمور املنتجة لالستهالك اآلدمي واملتبقي إما يستخدم كعلف للحيوانـا          

وتعتـرب  .  من التمور وبنسب متساوية تقريباً    % ٧٠-٨٠يشكل اجللوكوز والفركتوز حوايل     .  كفضالت
.  عملية فصل اجللوكوز والفركتوز من العمليات اهلامة جداً ولكنها صعبة ومكلفة مادياً يف نفس الوقـت               

ية يف عملية الفصل هذه من األمـور بالغـة          من هنا كانت حماولة دراسة إمكانية استخدام السوائل األيون        
.  إن السوائل األيونية ليست هلا تأثريات ضارة على البيئة فهي غري متطايرة وغري قابلة لالشـتعال               .  األمهية

كما .  كما أنه وجد أا تعمل على حتفيز كثري من التفاعالت الكيميائية وحتسني نسبة انتاج املادة املرغوبة               
وباإلضافة ملعرفـة   .  ستخدام يف فصل بعض املواد اليت يصعب فصلها بالطرق املعروفة         وجد أا تصلح لال   

اخلواص الفيزيائية مثل الذوبان ، اللزوجة ، الكثافة وغريها من اخلصائص فإن القدرة على حساب هـذه                 
لخصائص اخلصائص باستخدام النماذج الرياضية حىت يتسىن استخدامها يف حالة عدم توفر القمي املعملية ل             

  .املذكورة أعاله من األمهية مبكان
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .اليت ميكن استخدامها يف عملية فصل اجللوكوز والفركتوزإجياد أفضل السوائل األيونية -
استخدام النماذج الثريموديناميكية مثل يونيفاك حلساب ذائبية اجللوكوز والفركتوز يف السوائل األيونيـة             -

  .املختارة

نقل احلرارة والكتلة يف    
حتلية املياه عن طريـق     

ــب  ــام الترطي  -نظ
  التجفيف

  مجال علي عريف. د
  

١٩/٤٢٩  ٣٠٠٠٠  ١٢  
 متويل سابك

  : هذا العمل سيساهم يف  :א
  . جتفيف اهلواء–التوصل إىل فهم أفضل للجوانب األساسية يف نظام حتلية مبسط يقوم على ترطيب -
  .ملعدالت التبخر والتكثيفتقييم أكثر دقة -

 حتقيق عددي لتدفق السوائل واحلرارة والكتلة داخل املبخر واملكثف لنظام حتلية            :يهدف هذا املشروع إىل   
  .وسيتم حتليل تأثريات الرطوبة اجلزئية وتدفئة املبخر وتربيد املكثف على األداء العام.   مبسط



                                                    

  ٦٣

מ
א
א

א
א

א
א

א
א
)(

منذجة وحماكاة أكسدة   
ــان إىل املل ــك البيوت ي

ــل  ــد يف مفاع ايدري
  كيميائي متعامد التدفق

  خالد إبراهيم احلميزي. د.أ
  حممد احلاج علي. د

٢٠/٤٢٩  ٦٠٠٠٠  ١٢  

 متلك شركة سابك حصة يف بعض الشركات العاملية اليت متلـك تقنيـة انتـاج                :א
 اململكة لذا تكمن أمهيـة  املليكايدريد ولكن يف نفس الوقت ال توجد حالياً أي شركة تنتج هذا املنتج يف           

  .البحث يف نقل وتوطني تقنية أكسدة البيوتان إىل املليكايدريد
حتسني إنتاجية مفاعل أكسدة البيوتان إىل املليك ايدريد وحتديد ظروف التشغيل : يهدف هذا البحث إىل     

  .املناسبة لذلك

ـ     هالسلوك فائق اللدون
املتولد من االحتكـاك    

ــسب  ــييب ل ائك التقل
ــوم   و ٥٠٨٣األلومني

٧٠١٠   

  ٢١/٤٢٩  ٥٠٠٠٠  ١٢  أيهاب الدنف . د

تتفوق عمليات التشكيل فائقة اللدونه عن عمليات التشكيل التقليدية بعدد من املميـزات         :א

لكل ثانية تعترب بطيئة يف عمليات التـشكيل ذات االنتـاج    4-10 -  3-10  ولكن معدالت التشكيل يف حدود
ولذلك زاد االحتياج إىل عمليات تشكيل فائقة  اللدونة مبعدالت إنفعال سريعة تبدأ من أو تزيـد                 .   الصناعة الكبري يف 

عملية االحتكاك التقلييب اليت تطـورت مـن        .  لكل ثانية وذلك الستغالل خاصية التشكيل فائق اللدونة        2-10 عن
.  م قد أظهرت قدرة عالية يف تدقيق احلبيبات١٩٩١دة عام  عملية اللحام باالحتكاك التقلييب الذي ظهر يف اململكة املتح        

عملية االحتكاك التقلييب تؤدي إىل بناء جمهري فائق الصغر وحدود حبيبات ذات اجتاهات خمتلفة ومها املتغريات اهلامة                 
  .للحصول على لدونه فائقة

 ٥٠٨٠ائك األلومنيوم شائعة االستخدام  تدقيق احلبيبات بواسطة عملية االحتكاك التقلييب لسب      : يهدف هذا البحث إىل     
من العينات اليت مت إنتاجها باالحتكاك التقلييب سيتم استخالص عينـات  .   مم مسك٣ يف صورة ألواح ذات    ٧٠١٠و  

.  صغرية من منطقة التقليب وذلك الختبارها حتت إجهاد الشد عند درجات حرارة خمتلفة و مبعدالت إنفعال خمتلفـة                 
.  عدن ملعدالت االنفعال ستيم رسم عالقة بني معدل االجهاد ومعدل االنفعال على تدريج لوغاريتمي             لتقييم استجابة امل  

اهلدف من هذا البحث هو تقييم      .  وأيضاً العالقة بني االستطالة ومعدل االنفعال ستستخدم لتقييم السلوك فائق اللدونه          
 حبيبات فائق الصغر وحدود حبيبات ذات اجتاهـات         عملية االحتكاك التقلييب وقدرا للوصول بناء جمهري ذو حجم        

  .خمتلفة ومها املتغريات اهلامة للحصول على لدونه فائقة
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هـ ، ١٤٢٨/١٤٢٩يبلغ عدد مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اجلامعي      
فيما يلي توزيع  وثالثة وأربعون)  خالل نفس العام املذكور(، انتهى منها  ة وستونمخسمائة و

  :املشاريع املسجلة يف املركز تبعا لسنة التسجيل
  الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        

 ٣     هـ١٤٢٤مشاريع حبوث مسجلة عام  -١
  ٤     هـ١٤٢٥مشاريع حبوث مسجلة عام  -٢

  ٧     هـ١٤٢٦مشاريع حبوث مسجلة عام  -٣
  ٢٠    هـ١٤٢٧ عام  مشاريع حبوث مسجلة يف -٤
  ٧٤    هـ ١٤٢٨مشاريع حبوث مسجلة يف عام   -٥
    ٢١  هـ١٤٢٨مشاريع حبوث مسجلة يف النصف األول   -٦
  

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

 مت متويلها من برنامج الـشركة الـسعودية          بعض املشاريع البحثية   :مالحظة  
  . لتشجيع البحث العلمي يف ااالت الصناعية و التطبيقية) سابك(للصناعات األساسية 
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احلايل لألمحال  مالئمة النموذج
احلية للجـسور يف اململكـة      

 .العربية السعودية

ــراهيم . د ــاحل إب ص
 الدغيثر

  ١/٤٢٤  ٢٠,٠٠٠  سنة

الغرض من هذا البحث هو دراسة مدى مالئمة منوذج األمحال           :א
ميكن حتقيـق    و.  يف اململكة العربية السعودية   احلية املستخدم حالياً يف تصميم اجلسور       

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    

لدراسة القـوى الناشـئة يف      الشاحنات املنتشرة يف اململكة وستستخدم هذه املعلومات        
سيتم مقارنة هذه القوى الناشئة من األمحـال احلقيقيـة          .  اجلسور نتيجة هذه األمحال   

من خالل هـذه    .  بالقوى الناشئة من أمحال التصميم اليت تستخدمها وزارة املواصالت        
املقارنة سيتضح ما إذا كان النموذج احلايل لألمحال احلية مناسـب أو غـري مناسـب                

  .م اجلسور يف اململكة العربية السعوديةلتصمي

إسترداد الكربيـت بواسـطة     
 .عملية كالوس احملسنة

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

  ١٢/٤٢٤  ٣٠,٠٠٠  سنتان

إن عملية كالوس احملسنة هي يف األساس امتـداد لعمليـة كـالوس              :א
إن العمليـة   . نزعه من خام البترول احلامض أو الغازات احلامضة         الكربيت و  دادالسترالتقليدية  

بواسطة مفاعـل  % ٩٠اجلديدة ستعمل على حتسني نسبة حتول كربيتيد اهليدروجني من حوايل       
يف عملية كالوس احملسنة الذي يعين زيادة  احلد األعلـى  % ٩٩كالوس التقليدي إىل اكثر من   

سـيحتوي النظـام    .  يل انبعاث ثاين أكسيد الكربيت إىل البيئة احمليطة       تقل  الكربيت و  السترداد
املعملي على مرحلتني من مفاعالت كالوس واليت ستحسن بإضافة مفاعل مهد ادمصاصي بارد             

سيتم رفع حتول كربيتيد اهليدروجني عن طريـق تـشغيل          .  على التوايل مع املفاعالت السابقة    
 ٢٨٠حوايل  (د درجة حرارة أقل من نقطة الندى للكربيت         مفاعل املهد اإلدمصاصي البارد عن    

ظروف  النتائج املعملية ستساعد يف دراسة حركية التفاعل و. لوط املتفاعلخيف امل)  درجة مئوية
  . احلفازات املناسبة لنسب التحول العاليةأنواعمنها  التشغيل و
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عن التحكم يف دوران عارضة     
 كابولية

  اجدعبد احلكيم  امل. د
علـــي حممـــد . د

  السمحان 
 حممد حممد املدين. د.أ

  ١٧/٤٢٤  ٤٩,٥٠٠ سنتان

 هدف البحث هو إلثبات فاعلية عدد من طرق التحكم خلفض       :א
االهتزازات الصادرة من قضيب دوران مثبت عدد من طرق التحكم سـوف تـدرس              

درة مـن اجلهـاز ا      التحكم من االهتزازات الصا   .  ملعرفة أيهما يؤدي الغرض املطلوب    
لدوراين سوف تعتمد على استخدام جهاز مشغل عزمـي باإلضـافة إىل عـدد مـن               

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

  
ــيم أداء  ــات تقي إدارة النفاي

  الصناعية بسابك
  حسني أمحد حلمي. د
حممد عبد الفتـاح    . د

  شرف
  

 ٦سنة و
  شهور

١١/٤٢٥  ٤٠٥٠٠  
  متويل سابك

يوجد اهتمام عاملي متزايد حنو تبين خطـط إدارة للنفايـات            :א
ومن مث يتحتم علـى متخـذي القـرار أن        .  الصناعية بأسلوب اقتصادي صديق للبيئة    

ئل املختلفة والتقنية املتاحة والتكلفة االقتصادية والبيئية املـصاحبة         يتفحصوا وحيللوا البدا  
  .لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار السديد

يف هذه الدراسة سوف حناول أن نقيم أداء إدارة النفايات الصناعية بإحدى شـركات              
  .سابك دف اقتراح بعض التحسينات كلما أمكن ذلك
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راسـية  تصميم منـهجيات د   
شــاملة ملهــارات االتــصال 

  والعرض لطالب اهلندسة

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

  القاضي

  ٦٠,٠٠٠  سنتان
  

٣٤/٤٢٥  
  
  

لقد خطى القطاع التعليمي يف اململكة خطوات عمالقة يف إجتاه تطوير        :א
ولكن يف تطوير   .  لف املراحل املدرسية واجلامعية   أساليب التعليم وإدراج مقررات عصرية يف خمت      

املقررات ، مل يتم التركيز على مهارات االتصال والعرض واليت من شأا جعل الطالب أكثـر                
هذه املهارات يف االتصال والعرض     .  قدرة على التعبري والتفاعل ضمن جمموعات أو فرق عمل        

باً ما ستخرجون ويتوزعون يف على قطاعات       تعد أكثر أمهية خصوصاً لطالب اهلندسة الذين قري       
من هـذا   .  العلم املختلفة ، ومضطرون للتفاعل مع ظروف وزمالء العمل يف حميط مهين رمسي            

املنطلق ، يهدف هذا املشروع البحث إىل تطوير منهجيات دراسية شاملة ملهـارات االتـصال               
األساسية ككتابـة التقـارير     والعرض لطالب اهلندسة وذلك ملدهم بعدد من املهارات املهمة و         

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

التحكم يف شـكل شـفرات      
املكائن التوربينية باسـتخدام    
  مصححات كهربائية إجهادية

أسامة بن جاسـم    . د
  الدريهم

 سنة
 شهور٦و

٣٨/٤٢٥  ٥٠,٠٠٠  
  
  

تشكل املكائن التربينية أحد العناصر احليوية واألساسية يف  :א
عمل مجيع شركات الصناعات البتروكيمائية ويف كثري من القطاعات اخلدماتية يف 
اململكة العربية السعودية ، وبسبب الظروف التشغيلية القاسية ، تعاين شفرات هذه 

ات عالية سواًء إجهادات ساكنة أو إجهادات متغرية مع املكائن من إجهاد
يهدف البحث إىل إجياد تصميم يعتمد على استخدام تقنية جديدة لتقليل .الزمن

اإلجهادات الساكنة احلاصلة يف شفرات املكائن التربينية وذلك عن طريق التحكم يف 
ملكائن التربينية حيث تقترح هذه الدراسة متثيل شفرة ا.  الشكل االستاتيكي للشفرة

على أا عارضة مثبتة من طرف واحد واستخدام مواد خزفية ذات خاصية انفعال 
  .إجهادي كهربائي قصي توضع حمشورة بني العارضة وطبقات تقييد
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تأليف كتاب عمليات انتقـال     
  احلرارة

  

  مالك األمحد. د
  

  ٣٩/٤٢٥  ٣٠,٠٠٠  سنة
  

  .ربية يف موضوع عمليات انتقال احلرارةتأليف كتاب باللغة الع :א
يعترب انتقال احلرارة من العلوم األساسية يف جماالت اهلندسة الكيميائية بوجه عام والـصناعات              

والكتاب سيكون إضافة متميزة خصوصاً لطالب اهلندسة الكيميائيـة         .  الكيميائية بوجه خاص  
لكتاب سـرياعي خلفيـات الطـالب       وا.  حيث ال يوجد كتاب باللغة العربية يف هذا اال        

وخربام العلمية وسينمي فيهم القدرة على التفكري واإلبداع مع استصحاب البساطة يف العرض             
  .والتركيز على العناصر األساسية مع األكثار من األمثلة والتطبيقات العملية

  

تأليف كتاب باللغـة العربيـة      
أسس نظـم حتديـد     (بعنوان  

يــة باســتخدام املواقــع العامل
  )األقمار الصناعية

عبد اهللا بن سـلمان     . د
  السلمان

 ٣سنة و
  شهور

٦/٤٢٦  ٣٨,٤٠٠  
  
  

تعترب نظم حتديد املواقع العاملية باستخدام األقمار الصناعية أحد أهم :א
التطورات احلديثة يف جمال التحديد الدقيق للمواقع سواء على األرض أو يف اجلو أو البحر 

العقدين املاضيني ، ومت نشر العديد من األحباث والدراسات والكتب املتعلقة ذه النظم  خالل 
إال أنه مل يواكب هذا التطور تأليف مرجع باللغة العربية حيتوي ما توصل إليه العلم يف هذا 

 .اال املتجدد
  :يهدف البحث إىل 

ر الصناعية يف كتاب باللغة العربية      مجع أساسيات وتطبيقات نظم حتديد املواقع باستخدام األقما       
يكون أحد املراجع العلمية لطالب اهلندسة واملساحة واملهتمني بتطبيقات نظم حتديـد املواقـع              

  .العاملية باستخدام األقمار الصناعية
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حتسني األداء املؤسسي باستخدام    
  أسلوب كايزن

  حممد عبد الفتاح شرف. د
  حلميحسني أمحد . د

 ٦سنة و
 شهور

١٥/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥  

  سابك متويل

إن أسلوب كايزن يتميز عن باقي األساليب اإلدارية يف أن هذا األسلوب ال حيتاج إىل أموال   :א

طائلة مثل باقي األساليب و الحيتاج إىل تدريب مكثف ومعقد مثل باقي األساليب ولكنه أسلوب يسهل اسـتيعابه                  

باإلضافة إىل هذا فإن هذا األسلوب يساعد على سرعة احلصول علـى            .  ل املؤسسة وتطبيقه من كافة العاملني داخ    

ولذا فإن من األمهية التوسع يف تطبيق هذا األسلوب والتعرف على الفوائد اليت ميكن احلصول عليهـا                 .  نتائج تطبيقه 

  .من تطبيقه

تطوير منهجيـة   .  من كافة العاملني  تبسيط فلسفة أسلوب كايزن لسهولة استيعابه وتطبيقه        : يهدف هذا البحث إىل   

حتسني مستوى اجلودة واإلنتاجية ألنشطة املؤسـسة بتطبيـق         .  سهلة التطبيق لإلجراءات التنفيذية ألسلوب كايزن     

  .أسلوب كايزن

دراسة يف تـدميج مـساحيق      
  اللدائن على البارد

  ماهر محدي الصاحب. د
سامر عبد الرازق . د

  السعيد

  ١٧/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥ سنة 
  سابك متويل

حيث يتم حتويلها ، تنتج  يف العادة مواد اللدائن على هيئة مساحيق  :א
تعترب قابلية املساحيق واحلبيبات البالستيكية للكبس ، وهلذا . إىل كتل بتأثري احلرارة والضغط 

لتصنيع فيتم يف اساليب ا. والتدميج  ذات أمهية كربى يف جماالت واسعة  من طرق التدميج 
تزويد املساحيق ، اخل ، ) بالضغط(وقولبة النقل ، أو بالبثق ، التقليدية مثل التشكيل باحلقن 

سيتم . فإنه يتم ضغطها قبيل تسخينها ، وكجزء من طبيعة األحداث ، البالستيكية الباردة لآللة 
 ١ و ٤-١٠ تتراوح بني(يف هذه الدراسة تغطية معدالت انفعال أحادية احملور على مدى واسع 

و ستقيم عدة ) .  يب يف سي(لعدة درجات خمتلفة من مساحيق كلوريد عديد الفنيل ) ث / 
وسوف تقدر مدى حساسية هذه املواد ملعدالت .  أحجام من احلبيبات من هذه األنواع 

حيث تستخدم هذه املنحنيات يف احلصول . االنفعال باستخدام خصائص منحنيات التدميج 
  " .هكل"ذعان املتوسط الذي يتم حتديده من عالقة على قيم ضغط اإل

حيث يتم اختبار ،  و سيقيم كال من سلوك التشوه اللدن والقصفي واملتواجدة يف عملية التدميج
  .إمكانية حدوث الكسر الرقائقي يف املنتج النهائي 

) . ار الربازيلياالختب(  وستقدر متانة الشد يف املنتجات النهائية بواسطة اختبار الضغط القطري 
  .وأخريا سيدرس تأثري حجم احلبيبات وشكلها على كثافة النقر وأسلوب التدميج 
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منــوذج متكامــل لتخطــيط 
اإلنتاج و الـصيانة التوقفيـة      
للــصناعات ذات العمليــات 

  املستمرة

  عادل بن حممد الشايع. د
  منصر حريقه . د.أ

  ٢١/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥  سنة
  سابك متويل

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

ت ذات كما أن الصيانة التوقفية تصبح أكثر تكلفة يف البيئات الصناعية كتلك اليت تتصف ا الصناعا
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 اإلمدادات اخلاصة باملوارد األولية 

 النوع من برامج الصيانة يف بيئات كهذه البيئة إن ضرورة ختفيض التكلفة اخلاصة ذا. الضرورية لإلنتاج
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
  ناء منوذج متكامل ميكن مستخدمه من ختطيط و جدولة اإلنتاج ب: يهدف هذا البحث إىل

  .و الصيانة التوقفية لوحدات اإلنتاج الرئيسية يف املصانع ذات العمليات الصناعية املستمرة
توليد الطاقة الكهربائية مـن     
الرياح بدون تلـوث النـوع      

ذايت  املعـزول ملولـد   ا: الثاين
  امناملغنطة غري املتز

رزق حممد السيد . د.أ
  محودة

عبدالرمحن ابراهيم . د.أ
  العوله

  ٢٦/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥  سنة
  سابك متويل

نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح، كثر حديثاً اسـتخدام اآللـة            :א
يـربز  . احلثية كمولد غري متزامن، خصوصاً يف األماكن النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية           

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

املعزول ذايت املغنطة غري املتزامن حتت احلاالت الـيت         ملولد  ا دراسة أداء  :يهدف هذا البحث إىل   
يف هذا الصدد ستتم دراسة وتطوير منذجة شاملة ومن مث حتليل املولـد        .  متوازان يكون فيها غري  

) ٢(عدم تساوي مواسعات املغنطة فقـط         ) ١: (نظرياً حتت حاالت خمتلفة غري متوازنة، مثل      
عدم تساوي مواسـعات    ) ٤(عدم تساوي معاوقات احلمل فقط        ) ٣(عدم متاثل ملفات املولد     
  .عاًاملغنطة ومعاوقات احلمل م
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ميكانيكية الزحف يف املـواد     
  الفلزية

  عبد احلكيم  املاجد . د
  حممود سيد سيلمان . د.أ
  إيهاب عادل الدنف. د

 ٦سنة و
  شهور

٣٠/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥  
  سابك متويل

دراسة معدل الزحف لسبائك األملنيوم النقي وسـبائك األملنيـوم          :א
 حتت درجات حرارة خمتلفة ومعـدالت انفعـال   Mg , Si , Cuاملضاف هلا شوائب مثل 

من املهم معرفة ميكانيكية الزحف للمواد حتت درجات احلرارة العالية وتأثري إضـافة              . خمتلفة
بعض الشوائب لتقليل كمية الزحف يف هذه املواد لإلستخدام يف تطبيقات حتت درجات حرارة              

  .عالية
الزحف يف سبائك األملنيوم النقية وسبائك التعرف على ميكانيكية : يهدف هذا البحث إىل

األملنيوم املضاف هلا شوائب كما يهدف البحث إىل التعرف على تأثري الشوائب على معدل 
  .الزحف عند درجات احلرارة العالية 

انتشار احلرارة وامللوحة مـن     
حمطات حتلية املياه الـساحلية     
 العاملة بالتبخري الومضي متعدد   

  املراحل

إبراهيم بن صـاحل    . د.أ
  املعتاز 

 حممد البشري األمني  . د.أ

  ٣٦/٤٢٦  ٤٠,٠٢٥  سنة
  سابك متويل

إن عمل منوذج رياضي لتوزيع درجة احلرارة وتركيز األمالح :א
للمياه اليت يتخلص منها باستمرار يف البحر سيسهم يف معرفة درجة تلوث مياه البحر و 

بيئي لعملية التخلص من هذه املياه على البيئة الساحلية احمليطة يساعد يف  تقييم التأثري ال
  .ومن مث معرفة أجنع الطرق للحد من هذه التأثريات البيئية

تطوير منوذج رياضي ملراقبة  درجة احلرارة وامللوحة  للمياه :  يهدف هذا البحث إىل
، وسوف  ه الساحليةاملاحلة اليت يقذف ا يف البحر بشكل مستمر من حمطات حتلية امليا

يتم متابعة درجة احلرارة وامللوحة يف املنطقة احمليطة مبحطة التحلية ، واحلصول على 
  .شكل توزيع تركيز األمالح ودرجة احلرارة
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التنسيق املتوائم ملرحالت 
 التيار الزائد

حسام الدين عبد . د.أ
 اهللا طلعت

 ٢/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ سنة

ملرحالت املتجهة للتيار الزائد يف محاية أنظمة القوى  تستخدم ا:א
الكهربائية كحماية أولية يف شبكات التوزيع والنقل الفرعي وكحماية ثانوية يف شبكات 

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

و تصغري إعدادات الزمن وبالتايل األزمنة التشغيلية يعترب املطلب األساس هلذا النظام ه
احتياطي ، / للمرحالت ، مع األخذ يف االعتبار هامش التنسيق لكل أزواج املرحالت رئيسي
كما ستتم .  وسوف يشمل التصميم اختيار طريقة فعالة وسريعة للحصول على احلل األمثل

يترتب على تطبيق نظام التنسيق .  م احلمايةدراسة استخدام أمتتة نظم التوزيع كبنية حتتية لنظا
أو /يف الزمن احلقيقي أن عملية إعادة إعداد املرحالت عند حدوث أي تغيري يف الشبكة و

  .ظروف التشغيل ينبغي أن تكون سريعة وذات اعتمادية عالية

مرشح صغري األبعاد ثنائي 
النموذج لترددات 

 امليكروويف

عبد الفتاح أمحد . د
 الفتاح شتاعبد 

 ٤/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ سنة

 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 .  بدرجة عالية مع ازدياد احلجم
  .مما جيعل لتصغري حجم تلك املرشحات أمهية كربىكبرية نسبياً 

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

.االتصاالت املختلفة
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تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية 
  :بعنوان

 هلندسة البترول مقدمة" 
 "الطبيعيوالغاز 

مساعد بن ناصر . د.أ
 العواد

 ٥/٤٢٧ ٤٠,٠٠٠ سنتان

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

  . هـ١٣٩٥-١٣٩٤اجلامعي 
تزويد املكتبة العلمية بكتاب مبسط باللغة اإلجنليزية عن : بحث إىليهدف هذا ال

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

حتليل العناصر الثقيلة السامة 
 يف يف الدهانات املستعملة

 اململكة العربية السعودية 

  حممد عبد الرمحن . د
 آل الشيخ

 ٧/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ سنتان

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

دمة استخدام الدهانات اليت حتتوي على الرصاص يف ذلك منعت كثري من الدول املتق
  .املباين السكنية وغريها

حتديد التركيب العنصري ألهم الدهانات املستخدمة يف : يهدف هذا البحث إىل
  .املساكن  سواء كانت منتجة حملياً أو مستوردة من خارج اململكة
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ــد   ــوليمر جدي ــة ب دراس
عالية يف  مستخلص ذو فاعلية    

التطبيقات اهلندسية املختلفـة    
  روف املكامن النفطيةظعند 

عماد بـن سـليمان     . د
  احلميضي 

  ١٧/٤٢٧  ٤١,٢٥٠٠  سنة 
  متويل سابك

إن طريقة حتسني استخالص الزيت املتبقي بعد العمليات األوليـة والثانويـة             :א
املستخدمة يف هذا اال وذلـك      باستخدام احملاليل الكيميائية مثل البوليمر هي واحدة من أفضل الطرق           

. ألا تساعد على كفاءة الكسح نظراً للزوجة العالية واليت تكون سبباً يف تقليل كميـة امليـاه املنتجـة                  
وتتلخص أمهية هذا البحث يف إكتشاف وتصنيع بوليمر فعال و صديق للبيئة ويستخدم عنـد ظـروف                 

 وذلك من مصدر متاح ورخيص وسهل التحـضري         ) درجات احلرارة والضغط وامللوحة العالية    (املكمن  
إن هذا املنتج اجلديد سوف يكون له أمهية قصوى يف كل من الناحية العلمية واالقتصادية ،                .  وآمن بيئياً 

  .كذلك يتم اآلن تسجيله كرباءة اختراع
ظروف دراسة العوامل املختلفة الكتشاف بوليمر فعال وصديق للبيئة ويستخدم عند   : يهدف البحث إىل    

  .املكامن البترولية ودراسة تأثريه على إنتاج الزيت عند ظروف املكمن
نظام الروبوت املساعد يف فحص     
واختبار خزانات البتروكيماويات   

  أثناء اخلدمة

 عبد  عليوحيد غريب. د
  العال

شهو٦سنةو
  ر

١٩/٤٢٧  ٣٦,٠٠٠  
  متويل سابك

دة مناذج الستخدام التكنولوجيا احلديثة ممثلة خالل السنوات األخرية مت تطوير ع   :א
  .  يف روبوتات ميكن التحكم يف حركتها عن بعد داخل اخلزان وخارجه دون التوقف عن اإلنتاج

ويف هذه احلالة يقوم الروبوت بإرسال مجيع البيانات بصورة آلية إىل وحدة املتابعة واملراقبـة لتحليلـها                 
  . زان وحفظ هذه النتائج على ملف خاص باحلاسبوإصدار تقرير حتليلي عن حالة اخل

  : وتتمثل القيمة املضافة يف استخدام الروبوت يف النقاط التالية
  .زيادة عوامل أمان-
  .تقليل اآلثار السلبية على البيئة-
  .حتسني جودة ودقة االختبارات-
  .تقليل التكاليف والفاقد االقتصادي-

 هذه التكنولوجيا والبحث فيما وراءها من عائد اقتصادي مـن           وهلذا يف هذا البحث سيتم حماولة توطني      
خالل تصنيع روبوت ميكن التحكم فيه عن بعد للقيام باملهام املطلوبة بغرض اختبارات اخلزانـات ذات                

  .السعة الكبرية يف جمال البترول دون احلاجة إىل توقفها أو فصلها عن أداء عملها
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   من أنبوب مموجانتقال احلرارة
  

زياد بن عبد الرمحن . د
  السحيباين

  سهيل حممود كيوان. د

  ٢٠/٤٢٧  ٤١,٤٧٥  سنة 
  متويل سابك

تتمثل أهيمة هذا البحث يف دراسة تأثري استخدام األنبوب املموج املقترح إلجياد  :א
ت احلرارية وسيكون هلذه الدراسة فائدة يف حتسني تصميم املبدال.  خصائص السريان وانتقال احلرارة

باإلضافة إىل حتسني تصميم ".  سابك"كاليت تنتشر يف كثري من املعامل الصناعية مثل معامل شركة 
  .  قنوات تكييف اهلواء والوصالت التمددية

  :يهدف هذا البحث إىل
وج دراسة تأثري السريان وعوامل الشكل اهلندسي اليت حتكم سريان املائع وانتقال احلرارة يف األنبوب املم-

  .املقترح املتماثل حول احملور
معرفة أفضل شكل هندسي يضمن انتقال أفضل للحرارة وفقد أقل للضغط باملقارنة باألنبوب املستقيم -

  .التقليدي
استنتاج عالقة تربط بني عوامل الشكل اهلندسي وانتقال احلرارة من األنبوب مما يساعد يف حتسني -

  .تصميم املبدالت احلرارية

اجلدوى االقتـصادية الفنيـة     
ــات   ــاج البتروكيميائي إلنت
بواسطة تكسري املواد اهليدرو    

  كربونية السائلة

كامل حممد احلسن . د.أ
  وقيع اهللا 

سنة 
 شهور٦و

٢٥/٤٢٧  ٤١,٤٧٥  
  ويل سابكمت

 إن من متطلبات التكامل األمامي يف الصناعات البتروكيميائية :א
) إخل..  البرتين والتولوين والزايلينات –مثل الفطريات ( مة توفر مواد بتروكيميائية ها

ولكن هذه املواد األساسية غري متوفرة اآلن باململكة بسبب إقتصار التكسري البخاري 
  . اآلن باململكة على املواد اهليدروكربونية اخلفيفة مثل مكونات الغاز الطبيعي

فنية للتكسري البخاري يهدف هذا البحث إىل حتديد اجلدوى االقتصادية ال
للهيدروكربونات السائلة وذلك إلستجالء إمكانية إقامة صناعات كيميائية الحقة 

(Down Stream Industries) تتكامل مع الصناعات القائمة اآلن ومع صناعات 
  .بتروكيميائية مقترحة بناًء على نتائج الدراسة
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دراسة األمثلية للمـواد املعدلـة      
باملواد البوليمرية باستخدام تقنية    

  الشبكات العصبية 

سنة   حممد أقبال خان . د
  شهور٣و

٢٧/٤٢٧  ٤١,٤٧٥  
  متويل سابك

تكمن أمهية البحث يف دراسة سلوك املواد البوليمرية اليت تضاف إىل اخلرسانة :א
رغم من قلة استخدام هذه وهذا بال.  العادية لتحسينها وجعلها مقاومة للكلوريدات وزيادة متانة اخلرسانة

. املواد يف اخلرسانة نتيجة قلة املعلومات عنها إال أا يف الوقت احلايل تستخدم كمواد إصالح فقط
  .  وذلك فإنه من ادي دراسة إمكانية استخدامها كمواد بوليمرية تضاف إىل اخلرسانة

 اهلندسية ومتانة اخلرسانة وسوف يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري املواد البوليمرية على اخلواص
  .تستخدم طريقة الشبكات العصبية إضافة لتحليل النتائج املعملية يف هذه الدراسة

حتليل منذجي خلصائص تـدفق     
املادة واحلرارة عـرب أنابيـب      
  متضايقة ذات تدرجات خلفية

  ٢٩/٤٢٧  ٤١,٤٧٥  سنة   خالد بن ناصر العمار . د
  متويل سابك

. هناك العديد من التطبيقات ألجهزة ومعدات االنتقال احلراري األنبوبية        א
. فهي تستخدم يف معدات املصانع وكذلك يف تكييف املنشآت وتربيد حمركات الطاقة وغريها             

وتتأثر عملية االنتقال احلراري بني السوائل يف تلك األنابيب بعوامل عدة مثل فـارق درجـة                
وتزيد كمية احلرارة   .   مساحة السطح ، وكذلك حدة املزج لدى السائل        احلرارة بني السائلني ،   

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

وميكن زيادة حدة عدم املرج عن طريـق        .  ء إىل زيادة حدة املزج    مساحة السطح ميكن اللجو   
وهناك عدة عوامل تساعد على زيادة االضطرابات يف السوائل         .  زيادة االضطرابات يف السائل   

وميكن التحكم يف معدل سرعة جريان  . من أمهها التغريات احلادة يف معدل سرعة جريان السائل        
 وميكن ربـط التـدرجات   (Backward step)لفي السائل بوضع ما يسمي بالتدرج اخل

 لتتمكن من احلصول على أنابيـب  (Converging pipes)اخللفية مع أنابيب متضايقة 
  :ويهدف هذا البحث إىل مايلي.  بأطوال خمتلفة

معرفـة مـدى تـأثري      -. معرفة مدى تأثري التدرجات اخللفية وكثافتها على االضـطرابات        -
معرفة مدى تـأثري التـدرجات اخللفيـة        -.   على ضغط األنبوب   التدرجات اخللفية وكثافتها  

  .وكثافتها على االنتقال احلراري
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حلام االحتكـاك التقلـييب يف      
  األملنيوم وسبائكه

   سليمانحممود. د.أ
  جمدي الريس . د
  أيهاب الدنف. د

سنة 
 شهور ٤و

٣٠/٤٢٧  ٤٠,٠٠٠  
  متويل سابك

تكاك التقلييب بأنه ال يوجد ا طاقة مهدره وصديقة للبيئة ومتعـددة    تتميز عملية حلام االح    :א
ميكن أن تستخدم هذه العملية على وجه اخلصوص يف حلام سبائك األلومنيوم فائقة املقاومة واملستخدمة               .  التطبيقات

 يصعب حلامها بالطرق    يف صناعة الطائرات وأيضاً يف حلام بعض السبائك املعدنية ذات القابلية املنخفضة للحام واليت             
تعترب عملية حلام االحتكاك التقلييب من أهم تطوارات عمليـات اللحـام يف العقـد               .  التقليدية املعتمدة على الصهر   

 بناء السفن مثل احلـوائط ،       -من أهم تطبيقات هذه العملية هي إنتاج وصالت ملحومة ميكن تطبيقها يف أ            .  املاضي
 صناعة السيارات مثل ألواح ذات أبعـاد خاصـة ،           -، األلواح بشكل عام ، ب     األرضيات ، أسطح السفن العلوية      

 منتجات عملية البثق حيث يتم حلام أكثر منتج حىت          -أجزاء من املكيف ، أجزاء من احملرك ووصالت التحميل ، ج          
ركات الكهربية  صناعة األجزاء الصغرية مثل أوعية احمل      -لو كان ذو شكل معقد دف زيادة عرض املنتج النهائي ، د           

  .، ريش التربيد ، املبادالت احلرارية ، الكباري ، ممرات املشاه وإشارات املرور
يهدف هذا البحث إىل دراسة حلام االحتكاك التقلييب لألملنيوم النقي وبعض سبائكه يف صورة ألواح ذات مسـك يف                   

 احلالة الصلبة دون صهر معدين األسـاس        تنشأ أمهية هذا املشروع البحثي يف أن عملية اللحام تتم يف          .  مم٣حدود  
سيتم اختيار مادة األداة حبيث ال تتعرض ألي تشوه يف          .  حيث تستمد طاقة اللحام من احلرارة الناجتة من االحتكاك        

جراء اللحام ومتغريات عملية اللحام اليت سيتم دراسة تأثريها على خصائص الوصلة هي قوة ضغط األداة على الشغله             
  . القطع الدورانية و سرعة عملية اللحام اخلطيةوسرعة أداة

ــار  ــات األقم ــل حمط مرس
الصناعية الصغرية متميز األداء    

  للتطبيقات الصناعية 

  ٣٩/٤٢٧  ٤١,٤٧٥  سنة   عبد الفتاح أمحد شتا. د
  متويل سابك

 االتصال مثل تعترب النشاطات الصناعية يف املناطق النائية اليت ال تصل إليها شبكات :א

 حيث تقوم هذه الشبكة بتقدمي خدمات VSATالتنقيب عن البترول والغاز من أهم مستخدمي شبكات الـ 
وتتطلب هذه احملطات مكربات قدرة عالية كافية لالتصال عرب .  االتصال املختلفة يف زمن قياسي وأسعار مناسبة

.   وتعترب هذه املكربات من املكونات املرتفعة الثمن يف احملطة. األقمار الصناعية املوجودة يف املدار الثابت جغرافياً
  .ومن شأن تصميم هذه املكربات حملياً أن يساعد على خفض تكلفة خدمات االتصال وأعمال الصيانة الدورية فيها

ليفه  وتصميم وتنفيذ أيضاً مرشح ترددات يتم توCيهدف هذا البحث إىل تصميم وتنفيذ مكرب قدرة يف حيز التردد 
عند نفس التردد والترددات املضاعفة كي يؤدي إىل رفع كفاءة املكرب ليتوافق مع املتطلبات اخلاصة مبحطات الـ 

VSAT  .سيتم تنفيذ هذه الدوائر .  يعتمد التصميم على اخيتار ترانزستور يناسب التردد والقدرة املطلوبة
  .باستخدام تقنية اخلطوط العريضة



                                                    

  ٧٨

א מ
א

א אא
א

א
א
)(

ـ    نظم اهلندسـية   تأليف كتاب ال
والتحليلية إلسقاط اخلرائط باللغة    

  العربية 

  ٤٢/٤٢٧  ٢٧,١٠٠  شهور٩  حسن حممد بيالين . د.أ

إن اإلساس الرياضي للمخططات واخلرائط والصور الفضائية هو نظـام  :א
وإن التعامل مع املخططات أو اخلرائط أو حتليل الصور يتطلب معرفة تامـة بنظـام               .  اإلسقاط

هذه املعرفة تكاد تكون معدومة عند ذوي االختصاصات ذات العالقة باسـتخدام            .  إلسقاطا
  .املخططات واخلرائط والصور بسبب غياب املراجع باللغة العربية

يهدف هذا البحث إىل سد فراغ مهم يف املكتبة العربية حول موضوع نظم اإلسقاط وتـأمني                
كيفية التعامل مع اخلرائط واملخططات والصور ،       املعرفة الالزمة لدى مهندس املساحة خاصة ب      

سيما وأن املؤلفات حول هذا اال تعترب قليلة يف العامل ، وما ترجم منها للعربية أو مت تأليفـه                   
  .يكاد يكون نادراً

دراسة تصرف سبيكة األلومنيوم    
حتت معامالت حراريـة خمتلفـة      
ومدى استجابتها لعمليات التشوه    

  تلفةاللدن املخ

  طارق حممود احلسيين. د
  إيهاب عادل الدنف. د

سنة 
  شهور٦و

٤٣/٤٢٧  ٣٠,٠٠٠  

  التعرف على استجابة املادة للتصلد باالنفعال أثناء عمليات القص البسيط :א
وسوف يتم أيضاً توصيف معدل .  والضغط البسيط والضغط ذو االنفعال املستوى وتطور البنية اهرية

مما قد يضيف على مدى .  ليل مدى عالقته بتطور البنية اهرية مع جماالت إجهاد خمتلفةالتصلد وحت
  .كفاءة الربط بني عمليات التخمري وعمليات التشوه اللدن الالحقة

  :يهدف هذا البحث إىل
توصيف معدل التصلد باالنفعال لسبيكة ألومنيوم حتت معامالت حرارية خمتلفة ومدى استجابتها -

  . التشوه اللدنلعمليات
دراسة مدى استجابة املادة للتصلد باالنفعال أثناء عمليات القص البسيط والضغط البسيط والضغط ذو -

  .االنفعال املستوى وتطري البنية اهرية
  .تصميم وتصنيع قالب لعمل جتارب القص البسيط-
  .تصميم وتصنيع قالب الضغط ذو االنفعال املستوى-
  . قة معدل التصلد بتطور البنية اهرية مع جماالت إجهاد خمتلفةتوصيف وحتليل مدى عال-
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تطوير نظام للكشف على 
الطائرات املتقادمة باستخدام 

 تقنيات التيارات الدوامية 

 ٥٤/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ سنة إبراهيم الشافعي. د

يتعرض جسم وأجنحة وعجالت الطائرات إىل ظهور عيوب نتيجة :א
ادات العالية أثناء عملية اإلقالع واهلبوط وأيضاً نتيجة ظاهرة التآكل مما يستلزم إجراء اإلجته

فحوص دورية الكتشاف هذه العيوب ومعاجلتها فور ظهورها ، ورغم أن هناك عديد من 
التقنيات اليت ميكن استخدامها يف االختبار إال أن طرق االختبار بالتيارات الدوامية تتميز عن 

خرى ببساطة أنظمتها وكوا ال تتعامل مع إشعاعات ذات خطورة كما أنه ال يلزم الطرق األ
وباملقابل فإن هناك حتديات فنية لطرق .  تالمس اس مع السطح مما ميكن من سرعة املسح

االختبار بالتيارات الدوامية نتيجة الرغبة يف دفع هذه النظم الكتشاف عيوب أصغر وعلى 
دن مما يستدعي توجيه البحوث للمساعدة يف ابتكار نظم حاسوبية أعماق أكرب داخل املع

  .متطورة لتعزيز هذه النظم والتعامل مع إشارات القياس هلا
يهدف هذا البحث إىل تطوير نظم الكشف بالتيارات الدوامية للطائرات معتمداً على بناء 

ر واحلد من األخطار منوذج حاسويب هلذه التقنية مبا ميكن من تطوير تصميمات نظم االختبا
  .البشرية يف استنباط نتائج االختبار
التخلص اآليل مـن األهـداف      
الرادارية املـشوشة يف وسـط      

 ذات طبيعة لوغارمثية

 ٥٥/٤٢٧ ١٨,٠٠٠ شهور٦ صاحل الشبيلي. د.أ

 تم هذه الدراسة بالكشف عن إشارة الرادار يف وسط ذات طبيعة :א
  . أهداف مشوشةلوغارمثية بوجود

يهدف هذا البحث إىل تطوير طريقة جديدة للتخلص اآليل من عدد غري معروف من األهداف 
املشوشة يف وسط ذات طبيعة لوغارمثية ، مع تقومي ألداء هذه الطريقة من خالل حساب 
احتمالية التخلص من األهداف املشوشة وكذلك حساب احتمالية الكشف عن األهداف 

  .األساسية
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منذجة وتطـوير أرجونـوميكي     
ألوضاع حروف اللغة العربيـة     

منوذج : املتواجدة يف لوحة املفاتيح   
 مستعمرة النمل

 ٥٨/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ سنة حممد زكي عثمان. د

 على الرغم من تزايد استخدامات احلاسبات اآللية يف الشركات واملصانع :א
 مل تصمم لوحة املفاتيح على –وداخل اململكة بصفة خاصة بشكل مكثف يف املنطقة العربية بصفة عامة 

ويؤدي ذلك .  مما تسبب مشاكل كثرية خاصة يف منطقة الرسخ واليدين والظهر.  أسس علمية مدروسة
بعد عمل املسح .  إىل تقليل أداء العمل واإلنتاجية بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة األخطاء يف املدخالت

وع مل جيد الباحث أي حبث قام بدراسة أوضاع احلروف العربية على لوحة األديب األويل هلذا املشر
على الرغم من توفر تلك النوعية من .  املفاتيح ، لكي يثبت أو يفند صحة ترتيب األوضاع احلالية

وأثبتت تلك الدراسات أن تغيري بعض مواضع تلك .  الدراسات للغة الفرنسية ، واإلجنليزية واليابانية
ى إىل تقليل أخطاء املدخالت املدخالت وحتسني صحة العاملني وذلك بتقليل خماطر احلروف أد

  .اإلصابات يف اليد والرسخ
يهدف هذا البحث إىل حتديد أفضل ألوضاع احلروف العربية على لوحة املفاتيح أرجونوماكيا باستخدام 

  ".منذجة مستعمرة النمل"أسلوب األفضلية 
عربية  تأليف كتاب باللغة ال

 "هندسة الطرق"
عبد اهللا بن إبراهيم . د.أ

 املنصور 
سنتني 

 شهور٦و
٥٩/٤٢٧ ٣٠,٠٠٠ 

هناك العديد من الكتب واملراجع املتخصصة يف جمال هندسة الطرق إال أن א
غالبية هذه الكتب واملراجع بلغات غري العربية وبالتايل فهي تعكس وبدرجة كبرية ظروف وأوضاع قد 

يعترب قطاع الطرق عنصراً رئيسياً لتطوير اتمعات .  ف عن الظروف اليت يعيشها العامل العريبختتل
وتقدمها ، حيث أنه الوسيلة اهلامة النتقال السلع واليد العاملة إىل األماكن املختلفة ويساعد املشروعات 

  .يت قد تفرضها بعد املسافةواألشخاص على التوطن يف األماكن األكثر مالئمة فهو يزيل عدم املنفعة ال
  :إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذا الكتاب

  .وضع لبنة جديدة يف صرح العلم إىل املهندسني والعاملني يف جمال هندسة الطرق-
املسامهة يف تطوير العملية التعليمية من خالل معاجلة املوضوعات اليت سوف يشملها هذا الكتاب يف -

  .سهولة ويسر
  . العلمية باجلامعة بإحدى التخصصات اهلامة هلندسة النقلإيراء املكتبة-
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دراسة أمكانيـة اسـتخدام     
النفايات كمواد إمسنتية حتـت     

 ظروف بيئية آمنة 

 ٦٤/٤٢٧ ٣٨,٦٠٠ سنة حممد إقبال خان. د

 من املواد املنتجة عن النفايات الصناعية لبعض (Ti-waste) تعترب مادة :א
وسوف تستخدم هذه كمادة بديلة لإلمسنت بنسب خمتلفة ومن مث دراسة تأثري ذلك .  يميائيةاملصانع الك

  .على اخلواص املهمة للخرسانة اليت تؤثر على متانة اخلرسانة
 املوجودة يف بعض (Ti-waste)سوف يركز البحث على دراسة مدى فعالية استخدام مادة النفايات 

حيث أنه من احملتمل أن ينتج عن هذه الدراسة .  ناعة اخلرسانةمصانع اململكة العربية السعودية لص
احلصول على خرسانة ذات تكلفة أقل ودميومية عالية وذلك من خالل استبدال نسبة من اإلمسنت ذه 
املادة الرخيصة باإلضافة إىل ميزة محاية البيئة وتوفري الطاقة املستهلكة يف مصانع اإلمسنت يف حال 

  .ادةاستخدام هذه امل
دراسة تأثري وضعية هواء اإلمداد     
واهلواء الراجع على توزيع اهلواء     
ودرجات احلرارة داخل حيـز     

 منطي مكيف

  حممد فؤاد زيدان. د.أ
  سامي علي الصانع. د.أ
 هاين األنصاري. د

 ٦٧/٤٢٧ ٥٠,٠٠٠  شهور٩

لب مناطقها صيفاً مما يؤدي تتميز اململكة العربية السعودية مبناخ شديد احلرارة يف أغ:א

ومن املعروف أن األمحال الكبرية يف حيز معني تستوجب استخدام معدالت .  إىل زيادة أمحال التكييف بشكل كبري
عالية من هواء اإلمداد وهذه املعدالت العالية تستلزم اختيار جيد ملخارج اهلواء وأال يؤدي ذلك إىل الزيادة يف 

ير بالذكر أن اختيار أماكن غري مناسبة هلذه املخارج يؤدي على تكوين مناطق ذات ومن اجلد.  مستوى الضوضاء
وعادة .  ومناطق أخرى ا هواء ساكن مما يسبب ضيق ملستخدمي هذه األماكن) تيارات هواء(سرعة هواء عالية 

عض اإلرشادات العملية ما يعتمد تصميم منظومة توزيع اهلواء على خربة املصمم واليت تكون يف العادة مبنية على ب
الصغرية، ولكن يفشل هذا األسلوب يف حالة األماكن الكبرية ) الغرف(وغالباً ما تعطي تصميم مقبول يف األماكن 

وقد أصبح استخدام ديناميكا املوائع احلسابية .  وبالذات اليت حتتوي على مصادر مركز للحرارة أو التلوث
(CFD)نوات األخرية وذلك لدراسة توزيع اهلواء ملثل هذه األماكن شائعاً يف الس.  

.  يهدف هذا البحث إىل التركيز على عدد من الوضعيات الشائعة ملخارج هواء اإلمداد وخمارج هواء الرجوع
وسوف يتم حساب حقل السريان لكل وضعية يف حيز منطي واملقارنة بني توزيع سرعة اهلواء ودرجات احلرارة يف 

تلفة وذلك للتعرف على أنسب هذه الوضعيات يف األماكن اليت حتتاج إىل تربيد وا محل احليز بني الوضعيات املخ
  .تكييف ذو كثافة عالية كما هو احلال يف اململكة
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دراسة حتسني نعومـة    
ــشعل يف  ــسطح امل ال

  عمليات اخلراطة

طارق حممود مصطفى . د
  احلسيين

شهور٦سنة و  ١/٤٢٨  ٣٠,٠٠٠  

 درجة نعومة السطح املشغل وجودة املنتج من املواضيع اليت ما زالـت             :א
سة تأثرها بتغيري عوامل القطع التقليدية مثل تغيري سـرعة          تأخذ أمهية قصوى لدى الباحثني لدرا     

هذا البحث يدرس إستخدام أسلوب جديد لتناول التغذية لتحسني درجة          .  القطع ، التغذية ، إخل    
  .نعومة السطح املشغل و جودة املنتج مما يطور انتاج املشغوالت الناجتة باخلراطة

  :يهدف هذا البحث إىل
تم القطع باستخدام باستخدام احلد القاطع من مدخل حمدد يف الـشغلة            حتديد عوامل القطع وي   -

  .١ ، شكل رقم Aوليكن املدخل 
 ودراسة التغري يف    Bالقطع مرة ثانية بعد تغيري بداية دخول احلد القاطع على الشغلة من املدخل              -

  .نعومة السطح املشغل بسبب تغيري مدخل القطع مع تثبيت بقية عوامل القطع
أثري عوامل القطع على حتسن درجة نعومة السطح املشغل باستخدام هـذا األسـلوب              دراسة ت -

  .اجلديد ومقارنة النتائج بالتحسن الناتج عن تغيري عوامل القطع
ــل  ــأثريات عوامـ تـ
االنبعاثات البيئية علـى    
ــصادي  ــل االقت التحمي
حملطات رئيسة يف النظـام     

  الكهربائي للمملكة

  القاضيحممد بن عبد العظيم . د

  وحيد بن عطية املصري. د

  ٣/٤٢٨  ٣٠,٠٠٠ سنة وثالثة شهور

هناك اجتاهات حبثية وتقنيات حديثة لنمذجة وإدخال معامالت االنبعاثات البيئية والتلـوث      :א

لتـشغيلية  كجزء من عالقات احملاكاة احلاسوبية اليت حتسب السريان األمثل لألمحال والتوليد األمثل بأقل التكـاليف ا               

ولكن استخدام هذه الطرائق املتقدمة واالستفادة منها يعتمد بشكل كبري على طبيعة وخـصائص              .  للنظام الكهربائي 

  .النظام الكهربائي وطبيعة األمحال الكهربائية ومنط االستهالك السائد يف اململكة

اهات والتقنيات احلديثة يف نظم التشغيل      يهدف هذا البحث إىل استشراف الفرص املتاحة يف كيفية االستفادة من االجت           

املتقدم والتوليد األمثل للكهرباء الىت حتقق التوزيع االقتصادي لقدرات التوليد من جهة وتضمن أيـضاً عـدم جتـاوز                

كمـا  .  معدالت االنبعاث البيئي والتلوث احلدود املسموح ا يف املنظومات الكهربائية يف اململكة العربية الـسعودية              

  . مناذج احملاكاة املطورة على جزء من الشبكة الكهربائية املترابطة يف اململكةستطبق
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ثر اللـصق اخلـارجي     أ
لألنسجة املركبـة علـى     
اجلزء من إجهادات القص    
الذي حتمله اخلرسـانة يف     
منطقة إلتقاء العمود مـع     

  البالطة

  ٤/٤٢٨  ٣٥,٠٠٠  سنة  صاحل بن حامد السيد. د.أ

حتديد مقدار التحسن يف قدرة اخلرسانة على حتمل إجهادات القص نتيجة تراكيب خمتلفة              إن   :א

من األنسجة املركبة يكون مفيد جداً من الناحية االقتصادية والعملية للمنشئات اخلرسانية الـيت شـيدت باسـتخدام         

 من أجلـها يـستخدم نظـام        فقد يكون ذلك التحسني سبباً يف عدم فقد أحد أو كل املزايا اليت            .  بالطات مستوية 

البالطات املستوية بل قد يكون سبباً يف عدم إزالة املبىن وذلك يف حالة تعرضه لنقص يف كفاءة حتمل اخلرسانة لقـوى              

  .القص عند منطقة التقاء العمود بالبالطة

  :يهدف هذا البحث إىل

ية على قوة اخلرسانة يف مقاومة اجهادات        قياس أثر لصق  األنسجة املركبة على سطح اخلرسانة يف البالطات املستو            -

  .القص يف منطقة التقاء العمود بالبالطة وتأثر ذلك بالتراكيب املختلفة لألنسجة املركبة

 حتديد مقدار اخلطأ يف املعادالت املتوفرة يف الكود السعودي حلساب قوى القص يف البالطات اخلرسـانية إذا مـا                    -

  .ة املركبةاستخدمت للبالطات املقواة باألنسج
دراســـة مقاومـــة 
اخلرســانة للقــص يف 
ــسلحة  ــرات امل الكم

  اخلالية من الكانات

  ٥/٤٢٨  ٣٣,٠٠٠ سنة وثالثة شهور  أمحد خبيت شرمي. د

مقاومة القص للخرسانة تلعب دوراً مهماً يف تصميم الكمرات ملقاومة االيار        :א
طة حلساب مسامهة اخلرسانة يف حتمل قوى القـص ، وهـذه            يقدم الكود معادلة مبس   .  الناتج عن القص  

املعادلة ميكن اعتبارها تعطي تقديراً حمافظاً ملقاومة اخلرسانة عند مقارنتها بنتائج التجارب املعمليـة الـيت                
إال أنه بالرغم من هذا الفهم العام ، فقد أشارت دراسـة حديثـة إىل أن املعادلـة                  .  طورت على ضوئها  

 إىل تقدير مبالغ فيه ملقاومة اخلرسانة عند بعض حاالت التحميل ، وعليه مت تقدمي معادلـة                 املذكورة تؤدي 
ولذا فإنه من الضروري التيقن من نتائج هذه الدراسة ملا هلا من تبعـات              .  بديلة ختفض مسامهة اخلرسانة   
  .جدية حول تصميم املنشآت

 للخرسانة باعتبار العوامل اليت هلا تـأثري        اهلدف األساسي من هذا البحث البحث هو تقدير مقاومة القص         
 .ومن هذه العوامل نسبة احلديد الطويل للتسليح وموقع احلمل املركز بالنسبة إىل عمق املقطع.  على قيمتها
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طريقة جديدة لتـصميم    
اخللطات األسفلتية على   
األداء الزحفي واملقـاوم    

  للتخدد

  جمدي عبد العزيز زهو. د

  ن إبراهيم املنصورعبد اهللا ب. د.أ
  ٦/٤٢٨  ٣٧,٥٠٠  سنتان

  إن الرصف األسفليت خيضع على أمناط عديدة من العيـوب اخلطـرة   :א
) التخـدد (إن التشوه السطحي للرصف اإلسفليت املعروف بالتشوه الـدائم          .  للسطح األسفليت 

ثر من طبقات   املالحظ يف أسفل طريق اإلطارات للشاحنات حيدث بسبب إضعاف واحدة أو أك           
الرصف كنتيجة لإلجهاد الشامل الذي يتولد من احلمل الثقيل للشاحنات وضغط اإلطار العـايل              

مدينة (وكذلك من درجات احلرارة العالية للبيئة احمليطة مثل بعض املدن باململكة العربية السعودية           
 التخدد واحداً من    وأصبح.  واليت تؤثر مباشرة على الطبقة السطحية للرصف األسفليت       )  الرياض

اليت تواجه مهندسي رصف الطرق يف العامل واليت ميكن بسببها          .  أهم املشاكل والعيوب الرئيسية   
  .حدوث فقد السيطرة للسائق على القيادة

إن اهلدف الرئيسي للدراسة املقترحة هو تطوير طريقة جديدة لتصميم خلطة أسفلتية تعتمـد يف               
 التخدد حتت ظروف البيئة احلارة واليت تنطبق على بعـض           األساس على مقاومة الرصف لظاهرة    

  .املدن احلارة باململكة العربية السعودية مثل مدينة الرياض
تقومي حمسن للموثوقية يف    
نظم اإلمداد الكهربـائي    

  للمملكة

  ٨/٤٢٨  ٣٠,٠٠٠  سنة وشهرين  عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ

وثوقية وخروج املعدات الكهربائية عن اخلدمـة عـادة          حتدث حاالت تدين امل    :א
بسبب عجز يف قدرات التوليد أو عدم كفاية خطوط النقل وأنظمة التوزيع ، وينتج ذلك عادة من سـوء                   
التخطيط وعدم األخذ يف احلسبان الزيادة يف األمحال املستقبلية فال يكون هناك إضافة لقدرات التوليـد أو        

واخلسائر اليت ميىن ا املشتركون علـى اخـتالف فئـام    .  لتوزيع يف فترات معينةتعزيز ألنظمة النقل وا   
من جراء تدين املوثوقية واخنفاض مستوى اجلودة وانقطـاع اخلدمـة           ..) سكين ، جتاري ، صناعي ، إخل      (

  .الكهربائية تتراوح بني الضيق النفسي إىل اخلسائر املادية اجلسيمة
اليب حماكاة حديثة وطرائق متقدمة قادرة على التعامل مع األبعاد وأيضاً           يهدف هذا البحث إىل تطوير أس     

املعنوية للمشكلة الذي يزيد من حجمها وتعقيدها أن حاالت تدين املوثوقية واخنفاض مـستوى اجلـودة                
وانقطاع اخلدمة الكهربائية يف النظام الكهربائي حتدث بشكل مفاجيء ودون سابق إنذار مما قد ال يتـيح                 

ت الكايف أمام جهة اإلمداد أو املشترك لتاليف اخلسائر احملتملة أو على األقل ختفيف آثارها وذلك بإجياد        الوق
  .وسائل بديلة للطاقةواحليلولة دون حدوث معاناة نفسية أو خسائر مادية
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تــأليف كتــاب باللغــة 
مبـاديء  :"العربية بعنوان 

اجليوماتيكا لطالب علوم   
  "األرض

  ٩/٤٢٨  ٣٠,٠٠٠  شهور١٠   الصادق عليعبد اهللا. د.أ

  يعاجل الكتاب أساليب وطرق وتقنيات هندسة املساحة لتناسب قطاعاً           :א
مهماً من مستعملي ومستخدمي هذا العلم وهم علماء األرض مـن جيولـوجيني وجغـرافيني               

            م يف هـذا    وزراعيني وعلماء تربة وغريهم حيث يشتكي معظم هؤالء من نقص كبري يف معلوما
ويعترب الكتاب مسامهة مهمة يف تبيان      .  العلم وعدم مواكبتهم للتطورات السريعة اليت حتدث فيه       

  .ما أشكل منها لفئة مهمة من الذين تربطهم بعض أعماهلم وأنشطتهم مبهنتنا
يعترب الكتاب مسامهة واضحة من مهنة اهلندسة تقدمه للقراء العرب غـري املتخصـصني الـذين                

الكتاب جاء استجابة للعديد من النداءات اليت وجههـا         .  من تقنيات هذا التخصص   يستفيدون  
 ١٠عدد من علماء األرض الذين التقى م املؤلف يف املؤمترات والليايل العلمية عرب أكثـر مـن              

  .سنوات
قياس زمـن التـأخري     
ألنظمة تصوير الـسعة    

 (ECT)الكهربائيــة 
أقل "باستخدام طريقة   
" عمتوســـط مربـــ

(LMS)  

  ١١/٤٢٨  ٣٠,٠٠٠  سنة   سعيد بن عبد اهللا الدوسري. د

 تستخدم لقيـاس  (ECT) تقنية التصوير باستخدام السعة الكهربائية      :א
. يعترب قياس سرعة التدفق أحد أهم تطبيقات تلك التقنيـة         .  كثافة خليط من املواد داخل حاوية     

  .زمن التأخر ما بني قراءات حساسني متباعدينحساب السرعة يعتمد بشكل رئيسي على قياس 
 ECTيهدف هذا البحث إىل تقدمي طرق جديدة لقياس زمن التأخري ما بني قراءات حـساسي                

أقل متوسـط   "الطريقة املقترحة تعتمد على خوارزمية      .  بغرض استخدامها لقياس سرعة التدفق    
كيف مع التغريات املـستمرة يف       واليت تتميز بسهولة حساباا وقدرا على الت       (LMS)" مربع

 (DSP)أحد اإلجنازات املتوقعة هلذا البحث هو برنامج ملعاجلة اإلشارات          .  الكمية املراد قياسها  
 . لقياس سرعة التدفقECT)   (ميكن استخدامه مع أجهزة الـ
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מ
א
א

א
א

א
א

א
א
)(

إنتاج سبائك الفـوالذ    
ــب  ــتخدام أنابي باس
 الكربون املتناهية الصغر

 ١٣/٤٢٨ ٣٩,٠٠٠  سنة   هيم اهلزاعمنصور بن إبرا. د

نظراً للتطور اهلائل يف صناعة وحتضري أنابيب الكربون املتناهية الصغر           :א
أنابيـب  (واستخداماا املختلفة إال أن دراسة سبائك احلديد الفوالذية املستخدم يف تـصنيعها             

احلها األولية وحتتاج إىل الكثري مـن       بدالً من اجلرافيت ال تزال يف مر      )  الكربون املتناهية الصغر  
البحث لدراسة خواص هذه السبائك اجلديدة حيث يتوقع أن يظهر هذا النوع مـن الـسبائك                

يف هذه الدراسة سيتم    .  مواصفات كيميائية وميكانيكية متفوقة مقارنة بسبائك الفوالذ التقليدية       
هية الصغر بدالً من اجلرافيـت      صب سبائك فوالذية جديدة حتوي أنابيب الكربون املتنا       ) سبك(

  . املستخدم يف سبائك الفوالذ التقليدية
  :يهدف هذا البحث إىل اآليت

  .تصنيع هذه السبائك اجلديدة املكونة من احلديد وأنابيب الكربون املتناهية الصغر-
  .دراسة بعض اخلصائص الكيميائية وامليكانيكية هلذه السبائك-

 احللول التامة التطـابق   
ــصولة يف  ــري مف والغ
ثالثي األبعـاد حلـل     

  معادلة أويلر اخلطية

 ١٤/٤٢٨ ٣٠,٠٠٠  شهور٦  خالد بن سامل السامل. د

 حتتاج املوجات الصوتية اخلارجة من جمال احلساب يف مسائل       :א
فهذه املوجات عادة ما تكون حـساسة       .  الصوتيات احلسابية إىل معاجلة خاصة وحذرة     

ات رياضية وقد ترتد من اية اال احلسايب إىل الداخل مسببة أخطـاء يف         جداً ألي تغري  
  .نواتج احلساب

إن تطوير حدود حسابية غري ارتدادية سيزيد من دقة حسابات برامج احملاكاة اليت تتعامل              
علماً بأن حساب حركة املوجات الصوتية ال يقتصر على مسائل          .  مع موجات الصوت  

  . ليشمل مسائل اإلتزان يف العديد من التطبيقات اهلندسيةالصوتيات فقط بل ميتد
إن اهلدف الرئيسي من البحث هو تطوير حدود غري ارتدادية ومقارنة أدائها بأداء بعض              

  .احلدود شائعة االستخدام
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אא-٥
عهم البحثية  الذين انتهت مشاري  ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية   (  من الباحثني    عدد قام

 . املركـز  يف مركز البحوث ، بإعداد التقارير النهائية هلا ، وتقـدميها إىل إدارة               املسجلة
 ذلك مث تنشر بعد     - حسـب رغبة الباحثني   -وجتري عملية حتكيم لبعض هذه البحوث       

 توضحو  . تبعاً لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها الس العلمي للجامعة            
 كما  ،ارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجعة للمصادر العلمية ذات العالقة            هذه التق 

 إجـراء أا حتوي أيضاً وصفاً تفصيلياً للطرق واألساليب اليت استخدمها البـاحثون يف             
 توصيات  وأخرياًالبحث ، وكذلك النتائج اليت توصلوا إليها والتحليالت اليت قاموا ا ،             

تايل حيوي ملخصات التقارير النهائية للبحوث اليت انتهت يف هذا          واجلزء ال . تلك البحوث 
   - :هـ موزعة حسب األقسام بالكلية١٤٢٨/١٤٢٩العام اجلامعي 

א  א
  

  م  رقم التقرير العنوان الباحثون

  عبد الرمحن بن مشبب األمحري. د
  عبد العزيز بن عبد اهللا احلامد. د.أ

 خمرجات برامج إعداد أمنوذج لتقييم وقياس
   سيجما٦كلية اهلندسة باستخدام منهجية 

٤١/٢٦/٢٨-ص ١ 

تأثريات ارتداء األقنعه الواقية والظروف املناخية  حممد زكي رمضان. د
 الصعبة على معدالت العمل

 ٢ ١١/٢٧/٢٨-ص

 
א   ٤١/٢٦/٢٨- ص : מ

א  اهلندسة باستخدام إعداد أمنوذج لتقييم وقياس خمرجات برامج كلية :א
   سيجما٦منهجية 

  عبد الرمحن بن مشبب األمحري. د :א
  عبد العزيز بن عبد اهللا احلامد. د.أ
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 :א
 الربامج اهلندسـية يف     (ABET)تعتمد منظمة اعتماد الربامج اهلندسية والتقنية       

الستمرارية والشمولية يف   حيث يتم التحقق من أن اجلامعة تلتزم با       . جامعات عاملية كثرية  
وعلى أي حال فمستويات اجلـودة      . جمال التعليم اهلندسي باعتبار جودة عملية التعليم      

وقد مت اقتراح العديد من أدوات وطرق       . تتغري بشكل سريع مع أتساع متطلبات العميل      
وتـشمل هـذه    . ومنهجيات اجلودة لتحسني مستويات اجلودة يف الصناعة واخلدمات       

وميكن .  سيجما ٦بة اجلودة وضمان اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة وأسلوب         الطرق مراق 
كما .  سيجما رمبا تكون الطريقة الوحيدة الفعالة املوائمة للتغريات        ٦القول بأن منهجية    

 أكدوا على أمهية اجلودة يف جمال التعليم اهلندسي ولكن ال           ABETأن العديد من أعضاء     
ولذلك فان اهلـدف    . ني العمليات ذات مقاييس فعالة    يوجد طريقة مفضلة بنائية لتحس    

. األساسي من االعتماد هو االستمرارية يف عملية التحسني يف التعليم عرب مجيع الوظائف            
ومن هنا تربز احلاجة إىل تصميم أمنوذج عام لدعم التحسني املستمر لعملية التعلـيم يف               

  .ااالت األكادميية
 للتقييم ليتزامن مع إعداد كليـة اهلندسـة يف          مت يف هذا البحث إعداد أمنوذج     

 حيث مت استخدام منهجية أسلوب اجلودة       )ABET(جامعة امللك سعود للحصول على      
وميكن استخدام األمنوذج املقترح لعملية     .  يف إعداد هذا األمنوذج   )  سجيما ٦(احلديث  

تطبيق األمنـوذج   وقد مت   . التقييم لكل مقرر ومن مث لكل برنامج وأخريا للكلية بالكامل         
  .املقترح على قسم اهلندسة الصناعية كحالة دراسية وذلك الختبار وعرض األمنوذج

تنقسم طريقة التقييم إىل عدد من املراحل وهي تعريف العمليات األساسية و العوامـل              
املهمة للعميل، و تعريف متطلبات العميل و قياس الفعالية احلالية والترتيب والتحليـل             

 سـيجما مخـس     ٦وحيـوي مـشروع     . ) سيجما ٦ (إدخال ومكاملة نظام  والتنفيذ و 
هذه النشاطات تبىن داخـل     . التعريف والقياس والتحليل والتحسني واملراقبة    : نشاطات
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ولذلك تدرس نتائج التقيـيم لكـل       . العملية التعليمية لتطبيق مفهوم التحسني املستمر     
بناءا على ذلك جيب أن تصاغ     .  للتأكد من عملية التحسني املستمر     ) سيجما ٦(مشروع  

الربامج بناءا على أهداف ثابتة وغايات ممكن قياسها عن طريق تأسيس عمليات تعليمية             
فعالة وبتحديد خمرجات لربمج التعليم اهلندسي كنتيجة ملا مت حتقيقه من أهداف تلـك              

  .وهذا ما يتطلبه االعتماد لقياس املخرجات و عملية التحسني املستمر. الربامج
 

א   ١١/٢٧/٢٨- ص:  מ

א   تأثريات ارتداء األقنعه الواقية والظروف املناخية الصعبة على معدالت العمل :א

  حممد زكي رمضان. د :א
 :א

نظرا ملتطلبات السالمة حلماية العاملني من عوادم العمليات الصناعية من 
ألتربة وحتت الظروف املناخية الصعبة من درجات حرارة العالية الغازات اخلطرة وا

والرطوبة، يضطر العمال ايل أرتداء األقنعة الواقية مما تزيد من األجهادات الفسيولوجية 
. وهذا يؤدي ايل التقليل يف أنتاجية العاملني.. وصعوبة التنفس واألحساس بعدم الراحة

 تأثري األقنعة الواقية املتواجدة يف اململكة وحسب علم الباحث بعدم وجود حبث يناقش
ولذا أجريت جتربة . علي السلوك الفسيولوجي ومقاومة التنفس والشعور بالضيق للعاملني

 أنواع خمتلفة من األقنعة الواقية ٦ طالب من طالب كلية اهلندسة وبأرتدائهم ١٦على 
% ٣٠ميكية مبا يوازي املتاحه يف داخل السوق السعودي وعملهم علي العجة األرجونا

 ٣٠ ±.٥ة حرارا  ـوأجريت التجربة يف غرفة درج. من أقصي قدرم البدنيه% ٥٠و
  %.٩٠±٢و  %  ٥٠±١  درجة مئوية ودرجة الرطوبه النسبيه ا ٤٠ ±.٥و 

 ومن خالل قياس نبضات القلب وضغط الدم وحرارة األذن معربة عن حرارة اجلسم 
 . هم أحصائيامت حتليل.. واألجهاد الشخصى 
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وكما كان متوقع وجد أنه  كلما زاد األجهاد احلراري أو كلما زاد احلمل الوظيفي زاد 
األجهاد الفسييولوجي ألجسام الطلبة ودرجة الشعور بالضيق بدرجة متفاوته حسب 

ومن هنا أمكن حتديد القناع الواقي املناسب لألستخدام . نوع القناع الواقي املستخدم
 .ختلفه من املناخ وأجهاد العملحتت الظروف امل
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א א
 الباحثون العنوان رقم التقرير م
  سعد مبارك الغوينم. د.أ  تأثري اخنفاض اجلهد الكهربائي على  العمليات الصناعية    ١٢/٢٥/٢٨-ر ١

  حسام الدين طلعت . د.أ
  وحيد غريب علي عبد العال. د  الربوت الذكي لتوجيه حركة املعوقني بصرياً ٨/٢٦/٢٨-ر ٢

الكشف عن اإلشارات يف أنظمة االتصاالت ذات الطيف         ٢٢/٢٦/٢٨-ر ٣
  املنتشر

  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ

تطوير دوائر إلكترونية لتقليل التشويه املوجود يف النظم  ١/٢٧/٢٨-ر ٤
 واألجهزة اإللكترونية عالية السرعة

 عبد احلميد بن يوسف املزروع. د

: مقدمة يف شبكة االتصاالت"كتاب بعنوان   ٣/٢٧/٢٩-ر  ٥
 "املباديءوالبنية والتخطيط والتصميم واإلدارة

  سعد احلاج بكري. د.أ
 عبد احملسن اهلريش. د

 ذات أداء عـايل     (IP)تصميم وتطوير خاصية فكريـه       ٤٠/٢٧/٢٨-ر ٦
اجلودة الستخدامها يف تصميم مصفوفة البوابة ذات احلقل        

   (FPGA)ة القابل للربجم

  شجاع أمحد عباسي. د.أ
  عبد الرمحن بن حممد العمود. د.أ

موزع قدرة مايكروفية يعمل يف نطاقني مـن التـرددات           ٤٥/٢٧/٢٨-ر ٧
  بإستخدام تكنولوجيا الدوائر الشريطية الدقيقة

  أشرف شوقي سليم . د
  جميد بن عبد الرمحن الكنهل. د

طة حملوالت تضمني عـرض     حساب القيمة الرقمية املتوس    ٤٩/٢٧/٢٨-ر ٨
  النبضات مع وجود التغذية اخللفية للتحكم

  حممد بن صاحل النمي. د

  نايف بن عبد الرمحن العجالن. د  تصميم وبناء نظام السترجاع الصور بواسطة الشكل ١٢/٢٨/٢٨-ر  ٩

  علي حممد أمحد التملي. د  حتسني ربط حمطات طاقة الرياح بالشبكة الكهربية  ٢٣/٢٧/٢٩-ر ١٠
  رزق حممد محوده. د.أ

 دراسة اخلصائص الكهربائية البصرية ملنتجـات صـفائح        ٣٢/٢٧/٢٩-ر ١١
البـوليمر املــصنعة يف املوحـدات الــصناعية لــسابك   

  الستخدامها يف تطبيقات اجلهد العايل 

 عبد العزيز بن عبد اهللا السليمان . د.أ

ـ          ٣٤/٢٧/٢٩-ر ١٢ تخدام تصميم وبناء معاجل كشف اإلنذار الكـاذب باس
  شرائح الربجميات عالية الكثافة يف الزمن احلقيقي

  عبد اهللا بن حممد السويلم. د
  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ

كابالت  تأثري الترددات العالية على التعمري الرطب لعزل  ٦٠/٢٧/٢٩-ر ١٣
 البويل أثيلين ذا التشابك العرضي املصنعة يف اململكة 

 عريينعبد الرمحن بن علي ال. د.أ

ــة    ٦٦/٢٧/٢٩-ر ١٤ ــتخدام النمذج ــات باس ــد املوج  VHDLتولي
   FPGAوالتطبيق العملي باستخدام 

  عتيق أمحد خان. د
 شجاع أمحد عباسي. د.أ
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א   ١٢/٢٥/٢٨-ر : מ

א   تأثري اخنفاض اجلهد الكهربائي على  العمليات الصناعية :א
   الغوينمسعد مبارك. د.أ :א

  حسام الدين طلعت. د.أ     
   :א

يهدف البحث إىل دراسة ظاهرة االخنفاض اللحظـي يف اجلهـد الكهربـائي             
وتأثريها على العمليات الصناعية وإجياد احللول للمشاكل اليت تعاين منها اآلالت الصناعية      

فاض اجلهـد وهـي     يركز البحث على األسباب األساسية الخن     .   بسبب تلك الظاهرة  
يتطرق البحث أيضاً إىل    .  األعطال الكهربائية يف الشبكة وبداية تشغيل احملركات الكبرية       

حساسية العمليات الصناعية املختلفة لالخنفاض يف اجلهد واحملركات املـتغرية  الـسرعة             
واليت تستخدم بكثرة يف الصناعة دف ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية واملتحكمات           

كما تشمل الدراسة استعراض جلميع الطرق املتوفرة للتخلص من تلك          .  نطقية املربجمة امل
ويشمل جزء من الدراسة    .  الظاهرة والتقليل من تأثريها على العمليات الصناعية املختلفة       

 .تسجيل عينات من اجلهد الكهربائي باملنطقة الصناعية بالرياض وحتليلها
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א   ٨/٢٦/٢٨-ر:  מ

א   الربوت الذكي لتوجيه حركة املعوقني بصرياً :א
  وحيد غريب علي عبد العال. د :א

   :א
مت . يقدم هذا البحث تصميم روبوت ذكى ملساعدة املعوقني بصريا على احلركة

 لتفادى العوائق جتهيز الروبوت حبساسات خمتلفة تساعد على املناورة ىف جمال احلركة
، املستشفيات، وميكن استخدامه للمعوقني بصريا ىف الفنادق. والوصول لنقطة اهلدف

يقوم املستخدم بدفع املاكينة وأثناء حركته لألمام ميكن . اخل...املطارات، ، املؤسسات
يسار بطريقة ذاتية لتفادى العوائق والبحث عن نقطة  للعجالت األمامية أن تدور ميني أو

مت تصميم . نظام التحكم يتلقى األوامر الصوتية لتحديد املسار املطلوب للحركة. دفاهل
باحث ذايت للهدف باستخدام املنطق املتباين ومت اختباره من خالل برامج احملاكاة 

  تفادى العوائق ىف جمال احلركة يتم من .MATLAB 7 toolboxesباستخدام برجميات 
مت توصيف جمال احلركة باستخدام . Discrete logic navigatorخالل قواعد منطقية 
مت تصميم نظام حتكم مدمج موزع باستخدام احملكمات الدقيقة . خريطة ذو بعدين

ATMEL AVR ATMEGA32. تصميم النظام ونتائج احملاكاة مت تقدميها وحتليلها ىف 
ى لنظام وهذا يعمل على تفادى أى مشكالت قد تظهر أثناء التنفيذ العمل. هذا البحث

مت تصميم وتنفيذ الدوائر العملية للروبوت وكذلك وضع . التحكم الذى مت تصميمه
مت تصميم وتنفيذ برجميات النظام . االختبارات القياسية للتأكد من كفاءة التصميم

 لربجمة احملكمات الدقيقة ImageCraft من قبل شركة   Cلغة باستخدام مترجم
ATMEL AVR 

  :وتالسمات اخلاصة بالروب
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 .استخدام وسائط متعددة لألوامر الصوتية ، ومتابعة تصوير فيديو •
 ".Fuzzy Logic"التخطيط ملسار احلركة باستخدام املنطق املتباين  •
 ATMEL AVRتصميم نظام حتكم مدمج موزع باستخدام احملكمات الدقيقة  •

ATMEGA32. 
 .I2C BUSشبكة حساسات باستخدام تقنية  •
  زيادة سرعة احلركةتنبيه أتوماتيكى ىف حالة •

  :املواصفات
 ).ارتفاع(سم ١۰۰ X) عرض(سم ٦٦ X) طول(سم ٧۰األبعاد  •
 ).بطاريات قابلة للشحن(تيار مستمر – فولت۱٢مصدر التيار الكهرىب  •
 . كيلوجرام تقريبا۳۰الوزن  •
 .قاعدة متحركة ذو أربع عجالت •
 . أمر صوتى خمتلف۱٥أمكانية استخدام  •
 .ية خمتلفة للمستخدمرسالة صوت۳۰أمكانية إصدار  •
 .ث/ م½السرعة اخلطية القصوى للحركة •
 . جيجا هرتز٢و٤نظام إرسال فيديو  •
 . ميجاهرتز٤۰۰ذات تردد  USBوحدة إرسال بيانات  •
 .شاشة عرض بيانات للفحص واالختبارات القياسية •
  .إشارة ضوئية لتنبيه اآلخرين لعدم أشغال الطريق ىف جمال احلركة •
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א   ٢٢/٢٦/٢٨-ر:  מ

א   الكشف عن اإلشارات يف أنظمة االتصاالت ذات الطيف املنتشر :א

  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ :א
 :א

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

  .عرب أكثر من طريق وبسبب وجود إشارات ملستخدمني آخرين للنظام 
 تعتمد طريقة الكشف املقترحة على ترتيب إحصائيات اإلشارات املستقبلة، كما متتاز 
هذه الطريقة عن مثيالا من طرق كشف اإلشارات األخرى يف كوا قادرة على 

ة االتصال مما جيعل أداءها يف وجود عوامل التشويش أكثر التكيف حسب ظروف قنا
  .فعالية 

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

من أجل حتسني أدائها يف وجود عوامل       أنظمة االتصاالت الالسلكية ذات الطيف املنتشر       
  .تشويش خارجية
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א   ١/٢٧/٢٨-ر:  מ

א تطوير دوائر إلكترونية لتقليل التشويه املوجود يف النظم واألجهزة  :א
  اإللكترونية عالية السرعة

  عبد احلميد بن يوسف املزروع. د :א

 :א
زيادة نسبة نقل البيانات يف االتصاالت واملعلومات حيدث تشويه أو تغيري يف طبقاً ل

شكل املوجة املرسلة، لذا فان عملية متثيل التشويه يف طرف املوجة عملية مهمة وفهمها مهم 
ويعرف التشوية، ، بأنه تغري بداية واية طرف املوجة الرقمية من مكاا األصلي وينتج . أيضاً

من املمكن أن تكون اإلزاحة . زاحة هذه أخطاء يف نظام االتصاالت الرقميةعن عملية اإل
عشوائية وتعتمد على أساسيات النظام املستخدم يف االتصاالت وهي تقلل من كفاءة النظام 

  . وتؤثر على السرعة يف نقل املعلومات لذلك ال بد من حل هذه املشكلة ومتثيلها رياضياً
يقه لتقليل نسبة التشويه يف الدوائر اإللكترونية الرقمية  يتم تطبهذا البحث يتضمن نظام جديد

وذلك عن طريق إستخدام  دائرتني متصلتني على التوايل األوىل بإستخادام مذبذب بلوري ذو 
نسبة أخطاء قليلة لتقليل التشويه يف املوجه املستقبله والثاين يكون دائرة واسعة اال للحصول 

 .  م يف الدوائر الرقمية املختلفهعلى نطاق ترددي واسع لإلستخدا
هذا البحث يتضمن نظام جديد يتم تطبيقه لتقليل نسبة التشويه يف الدوائر اإللكترونية الرقمية 
وذلك عن طريق إستخدام  دئرتني متصلتني على التوايل األوىل بإستخادام مذبذب بلوري ذو 

لثاين يكون دائرة واسعة اال للحصول نسبة أخطاء قليلة لتقليل التشويه يف املوجه املستقبله وا
   .ةعلى نطاق ترددي واسع لإلستخدام يف الدوائر الرقمية املختلف
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א   ٣/٢٧/٢٩-ر:  מ

א املباديءوالبنية : مقدمة يف شبكة االتصاالت"كتاب بعنوان :א
"والتخطيط والتصميم واإلدارة

  بكريسعد احلاج . د.أ :א
  عبد احملسن اهلريش. د     

  :א
  قدمة عامة يف شبكات االتصاالت       يوال تقتصر هذه املقدمة    . عطي هذا الكتاب م

التخطـيط هلـا    "كما هو معتاد يف غالبية الكتب، بل تشمل أيضاً          " بنية الشبكات "على  
 وآفاقها املـستقبلية؛    يبدأ الكتاب باستعراض تطور الشبكات وفوائدها     ". وإدارا وأمنها 

ويقدم  املفاهيم العلمية لالتصاالت واألسس الفنية للشبكات كمعارف أوليـة تمهـد             
، ويتحدث  "بنية الشبكات "ويركز الكتاب بعد ذلك على موضوع       . ملوضوعاته الرئيسة 

عن شبكات تبديل الدوائر، وشبكات التخزين واإلرسال، والشبكات احمللية، إضافة إىل           
ليطـرح  " التخطيط للـشبكات  "ثُم ينتقل الكتاب إىل موضوع      . بني الشبكات التوصيل  

مناهج التخطيط للشبكات، ويبني أساليب دراسة الطلب على الشبكات، ويتطـرق إىل            
إدارة الـشبكات  "ويف معاجلتـه ملوضـوع     . مسألة استبدال تقنيات الشبكات وحتديثها    

تطلبات توصيفها ووثائقها؛ ويبني    يستعرض الكتاب مفاهيم إدارة الشبكات، وم     " وأمنها
وظائف هذه اإلدارة، ويقدم األنظمة الفنية املُرتبطة ا؛ ويتطرق إىل التوصيات املُعتمـدة             
إلدارة أمن املعلومات وشبكاا، واملبادئ الرئيسة ملا بـات يعـرف حبكـم تقنيـات               

هتمني أيضاً يف   ويأمل الكتاب أن يكون عوناً ليس للمتخصصني فقط، بل للم         . املعلومات
  .موضوعات وشبكات االتصاالت، وأثرها يف مختلف جماالت احلياة
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א    ٤٠/٢٧/٢٨-ر:  מ

א  ذات أداء عايل اجلودة الستخدامها (IP)تصميم وتطوير خاصية فكريه  :א
  (FPGA)يف تصميم مصفوفة البوابة ذات احلقل القابل للربجمة 

  شجاع أمحد عباسي. د.أ :א
  عبد الرمحن بن حممد العمود. د.أ     

 :א
مع التطور السريع يف تكنولوجيا أشباه املوصالت ، واليت تبلغ قيمتها عدة 
ماليني الترنزستورات متكاملة على نطاق املنظومه ، على الرقاقه لتحقيق وظيفة كاملة 

وحدات هي خميط معا يف تصميم وتطوير /  الفكريه  صميم امللكيهPredesigned. للنظام
استخدام امللكيه الفكريه ). االيراد(وحزب دولة كمبوديا اىل تقليل الوقت اىل السوق 

االساسية يعطي املرونة اىل املهندسني اىل ان تركز معظم الوقت على تطبيق مواد حمددة 
يد من االنتاجية االمجاليه ، وهذا يز. يف حني تنفق وقتا اقل على تصميم وحدات مشتركة

 .مما يؤدي اىل اخنفاض كبري يف االيراد
حزب دولة كمبوديا تستخدم يف تطبيقات االتصاالت وااللكترونيات 

)  املستقبل العاملي الالتزامين-املرسل (واستخدام عاملية غري تزامين استقبال االرسال 
 الالتزامين احد هو االستفادة من  املستقبل العاملي- املرسل . باعتباره العنصر االساسي

إنه املسلسل املتحولون اىل البيانات .  املسلسل الربوتوكولrs232وجود جهاز 
 املستقبل - أ بإبالغ وحدة املعاجله املركزية مع املرسل . بالتوازي ، والعكس بالعكس

يف االتصال مع العاملي الالتزامين عرب اعماله بالتوازي بينية بينما االجهزه الطرفيه االخرى 
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ومن يدعي غري تزامين جهاز .  املستقبل العاملي الالتزامين املسلسل عرب وصله-املرسل 
 املستقبل العاملي الالتزامين يف الربوتوكول ، وجهاز - االستقبال واالرسال ألن املرسل 

  مكوناته. اإلرسال واالستقبال ال يشاطروننا نفس اشارة ساعة
ونة االخرية املتاحة يف أحجام كبرية مبا يكفي لدعم  هلا اال يف اآلFPGAsمنذ 

،  SoCsحزب دولة كمبوديا تصميم ، ومجيع من البحوث السابقة قد مت تنفيذها على ل
ASICs  ،FPGAs تقدم اقتصادي سريع واجراء اعمال امللكيه الفكريه يف تصميم 
 .السيليكون

 املستقبل العاملي - املرسل (قمي عالية األداء العاملي غري تزامين استقبال االرسال الر
) حزب دولة كمبوديا( رقاقة - علي -امللكيه الفكريه االساسية للنظام ) الالتزامين

 من احدث طراز امليدانيه للربجمة بوابة - تطبيقات وقد صمم ونفذ باستخدام الدولة 
  .وعاليه املستوى اساليب التصميم) FPGA(طائفة 

  

א   ٤٥/٢٧/٢٨-ر:  מ

א موزع قدرة مايكروفية يعمل يف نطاقني من الترددات بإستخدام  :א
تكنولوجيا الدوائر الشريطية الدقيقة

  أشرف شوقي سليم .  د:א
  جميد بن عبد الرمحن الكنهل. د     

 :א
الطاقة  يعترب موزع القدرة املا يكروفية مكون أساسى ىف كل من مكربات   

وحيث أن موزع القدرة التقليدى كان يعمل ىف . واخلالطات وكذلك تعذية اهلوائيات
و شهدت .نطاق واحد من الترددات مماجعله غري مناسب ىف بعض األستخدامات احلديثة
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األعوام القليلة املاضية جمهودات جلعل موزع القدرة يعمل ىف نطاقني من الترددات  نظرا 
ة اجلوال احلديثة الىت تعمل ىف حيزين من الترددات ىف نفس لضرورة ذلك ىف أجهز

  . الوقت
وتتطلب التطبيقات احلديثة ان ميتاز املوزع للقدرة خبفة الوزن وصغر احلجم وكذلك 
سهولة التصنيع  مما يؤهله لإلستخدام ىف أجهزة اإلتصال احملمولة مثل أجهزة الالسلكى 

ع على مراحل اشتملت على دراسة مرجعية  ومت تنفيذ هذا املشرو.واجلوال اخلليوى
لطرق حتليل وتصميم موزع القدرة امليكروئية الشريطى ، مث التعرف على التقنيات 
احلديثة لزيادة النطاق الترددى وكذلك العمل ىف نطاقني من الترددات ىف نفس الوقت  

 ىف نطاقني مث تلى ذلك إختيار الطرق املناسبة لتصميم وحتليل موزع القدرة الذى يعمل
وىف هذا البحث مت تصميم موزع قدرة  . من الترددات بإستحدام حماكاة حاسوبية له 

 ٩٦٠-٩٣٠(يعمل ىف نطاقني  من الترددات املستخدمة ىف أنظمة اجلوال اخلليوى ومها  
مث تلى ذلك عمل حماكاة حاسوبية ) .  ميجا هرتز١٩٩٠-١٩٣٠(و ) ميجا هرتز 

وملا كان حجم املوزع . رة عند كال النطاقني من التردداتللتأكد من عمل املوزع للقد
للقدرة اجلديد اكرب مت دراسة عدة حماوالت جلعل احلجم أصغر ومضغوط وبعد حماوالت 
عده مت التوصل اىل شكلني ومها اللولىب واملضغوط ومت  عمل حماكاة حاسوبية للتأكد من 

مث حلام العناصر السلبية صغرية تلى ذلك تصنيعهم مبعمل الدوائر الشريطية . أداؤهم
وهى املقاومات وامللفات واملكثفات وقياس أداء )  مكونات سطحية موضعية(احلجم 

كل من املوزع الذى يعمل عند نطاقني من الترددات األكرب حجما والشكلني اجلديدن 
من باستخدام احمللل الشبكى األجتاهى وكانت نتائج اقياس متوافقة مع مثيالا الناجتة 

  .حماكاة احلاسب اآلىل
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א   ٤٩/٢٧/٢٨-ر:  מ

א حساب القيمة الرقمية املتوسطة حملوالت تضمني عرض النبضات مع :א
وجود التغذية اخللفية للتحكم

  حممد بن صاحل النمي.  د:א
   :א

نظمة األساسية يف جمال تعترب حموالت تضمني عرض النبضات من األ
الكترونيات القوى واحلاجة إىل وجود مناذج مبسطة ودقيقة من األمور املهمة يف هذا 

تكمن أمهية البحث يف إجياد منوذج رقمي هلذه احملوالت حيسب القيمة املتوسطة . اال
لدالة اخلرج بشكل خاص وذلك يف حالة وجود التغذية اخللفية اليت تستخدم للتحكم يف 

ويف حالة اشتقاق منوذج مناسب فإنه سيساعد يف النهاية على احملاكاة .  قيمة دالة اخلرج
  .والتأكد من تصميم النظام قبل البدء يف عملية بناء يف املعمل

يهدف هذا البحث إىل اشتقاق منوذج رياضي جديد ميكن استخدامه للمحاكاة الرقمية            
حكم تعتمد على التغذية اخللفية مـع       حلوالت تضمني عرض النبضات مع وجود دالة للت       

  .مقارنة النموذج بالنماذج املوجودة يف األدبيات املنشورة
 

א   ١٢/٢٨/٢٨-ر:  מ

א تصميم وبناء نظام السترجاع الصور بواسطة الشكل:א
  نايف بن عبد الرمحن العجالن. د :א

  :א



                                                    

  ١٠٢

 

  ٢٣/٢٧/٢٩-ر:  אמ

א حتسني ربط حمطات طاقة الرياح بالشبكة الكهربية :א

  علي حممد أمحد التملي. د :א
  رزق حممد محوده. د.أ                     

   :א

عمل ميكن استخدام نظم توليد طاقة الرياح بربطها مع الشبكة العمومية أو ميكن أن ت
وحمطات طاقة الرياح الغري مربوطة .  مبفردها لتغذية محل معني بدون توصيلها مع الشبكة الكهربية

بالشبكة تكون مناسبة لتغذية املنازل أو املزارع أو حىت اتمعات املوجودة بعيداً عن الشبكة الكهربية 



                                                    

  ١٠٣

خ عديد من التوافقيات إىل هذه إن ربط حمطات طاقة الرياح بالشبكة الكهربية العمومية يض.  العمومية
يف هذا البحث اقتراح لنظام  .  الشبكة نتيجة استخدام مبدالت الكترونيات القدرة الالزمة للربط

إن النظام املقترح يتكون من موحد ذو تضمني .  اقتصادي لعملية الربط مع إمكانية تقليل التوافقيات
تيارات هذا العاكس هي اليت .  رات وعاكس يتكون من ستة من الثريوستوPWMعرض املوجة 

إن النظام املقترح يعتمد على ضخ بعض التوافقيات من .  تؤدي إىل ضخ توافقيات عالية إىل الشبكة
وسوف يتم تقدمي .  رابط التيار املستمر إىل تيار اخلط والتحكم يف تيار احلقن عن طريق مفتاح واحد

  .النتائج التحليلية والتمثيلية للنظام املقترح
يهدف هذا البحث إىل تقييم العناصر الفنية واالقتصادية والبيئية لطاقة الرياح والتحدي أمام استخدام              

 -٣ عمل حتليل رياضي وحماكاة بالكمبيوتر للنظام        -١هذا الطاقة بدالً من استخدام الوقود التقليدي        
  .بناء منوذج للمبدل املقترح لربط طاقة الرياح بالشبكة العمومية

  ٣٢/٢٧/٢٩-ر:  אמ

א دراسة اخلصائص الكهربائية البصرية ملنتجات صفائح البوليمر املصنعة :א
يف املوحدات الصناعية لسابك الستخدامها يف تطبيقات اجلهد العايل

  عبد العزيز بن عبد اهللا السليمان. د.أ :א
 :א

يب يتعلق بالتعمري املتسارع لكابالت اجلهد املتوسط التجارية املصنوعة         هذا البحث التجري  
هذا التعمري ناتج عن عدة ضغوط تتعلق برفع قيمـة          . من البوليثلني ذو التشابك العرضي    

اجلهد والتغري املستمر يف درجة احلرارة وتعريضها ألمالح مركزة وكذلك بزيادة ذبذبـة             
 ١٢٠٠ومت تقييم التشجر املائي بعد تعمري       .  هرتز   ١٠٠٠ هرتز إىل    ٦٠التيار املتردد من    

 هرتز أدي إىل زيـادة طـول        ١٠٠٠تشري النتائج إىل أن زيادة تردد املنبع إىل         . ساعة  
 هرتز وكذلك احلـال يف كثافـة تلـك     ٦٠األشجار املائية مقارنة بتلك اليت تنمو عند        

زيع اإلحصائي وايبـل    حللت النتائج باستخدام التو   %. ٥٠األشجار حيث زادت بنسبة     



                                                    

  ١٠٤

وقـد أُكـد هـذا      . ولو غارمث العادي حيث وجد أا تتبع بصورة أدق التوزيع األخري          
هذا التحليل يشري إىل أن اإلجهاد هو الـذي         . االستنتاج باستخدام منذجة مونتو كارلو      

مت اختبار النموذج املطور من قبـل كـراين وجـو           . يتحكم ببدء ومنو األشجار املائية    
 NaClتبني من ذلك أن منو األشجار بوجود ملح         . ملائية على النتائج احلالية   لألشجار ا 

يتبع النموذج املذكور والذي يشري إىل أن هذا التشجري سببه الظاهرة الكهروميكانيكيـة             
 ال يتبع النموذج املذكور وإمنا يكون مزيج        CuSO4وباملقابل فإن منو األشجار بوجود      

كذلك أشارت النتائج إىل أن رفـع       .  والكهروكيمائية   من الظاهرتني الكهروميكانيكية  
قيمة التردد إىل قيمة مثلى ميكن أن يقلل من الظاهرة الكهروكيمايئة ويكون التحكم يف              

  .منو األشجار املائية مقتصراً على الظاهرة الكهروميكانيكية

א   ٣٤/٢٧/٢٩-ر:  מ

א ار الكاذب باستخدام شرائح تصميم وبناء معاجل كشف اإلنذ:א
الربجميات عالية الكثافة يف الزمن احلقيقي

  عبد اهللا بن حممد السويلم. د :א
  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ     

  :א
يف أنظمة الرادارات احلديثة عادةً ما يتخذ قرار كشف اهلدف آلياً بإستخدام 

إن  . لى خوارزمية معدل كشف اإلنذار الكاذب الثابتعتبه منضبطه مبنيةً ع
خوارزمية معدل كشف اإلنذار الكاذب الثابت شائعة اإلستخدام يف جمال تطبيقات 

  .املعاجلة الرقمية لإلشارات إلستخالص األهداف من اخللفيات املشوشة



                                                    

  ١٠٥

من  يهدف هذا املشروع إىل تصميم وبناء معاجل كشف اإلنذار الكاذب الثابت يف الز
 وسيوظف هذا  .بإستخدام  شرائح الربجميات املصفوفية فائقة الكثافةاحلقيقي 

احلساس  املعروف يف أدبيات معاجلة اإلشارات  مبرشح  الوسط املهذب للجمع بني 
  .الترتيب واملتوسط احلسايب

א   ٦٠/٢٧/٢٩-ر : מ

א ب لعزل كابالت البويل أثيلين تأثري الترددات العالية على التعمري الرط:א
ذا التشابك العرضي املصنعة يف اململكة

  عبد الرمحن بن علي العريين. د.أ :א
 :א

 اسلوب جديد باستخدام متعامد     وقد بذلت حماولة لتحقيق التعسفي شكل املوجة املولد       
 ترتكز بالبحث عن اجلداول الـيت هـي         التقنيات املستخدمة يف االنتاج التجاري    . املهام

التقنيات اجلديدة املتقدمه ال    . بطبيعتها صاخبه بعد اىل جانب العديد من العوائق االخرى        
تنفيذ . تستخدم اي بالبحث يف مجيع اجلداول ، وبالتايل تكاد تكون خالية من الضجيج            

يضا باسـتخدام  وأ) Xilinx (زائلنكس. التكنولوجيا   الشعيب  باستخدام مت ذلك وقد 
  .يضاأمقارنة بني اثنني من التكنولوجيات واحرز .Alter) ( الترياسيحصل قريبا تكنولوجيا

وقد صممت التعسفي شكل املوجة اجليل داءره جيري متاما الرقميه ميكن ان يـستخدم              
وميكن بسهولة اندمج مع اي نظام متكامل .  (IP Core)كعنصر امللكيه الفكريه االساسية

. وستكون مفيدة جدا ملختلف التطبيقات الصناعية-(System-on-Chip)ة على رقاق



                                                    

  ١٠٦

א   ٦٦/٢٧/٢٩-ر:  מ

א  والتطبيق العملي VHDLتوليد املوجات باستخدام النمذجة :א
FPGAباستخدام 

  عتيق أمحد خان. د :א
  شجاع أمحد عباسي. د.أ     

 :א
 البحث التجرييب يتعلق بالتعمري املتسارع لكابالت اجلهد املتوسط التجارية هذا

هذا التعمري ناتج عن عدة ضغوط تتعلق برفع قيمة . املصنوعة من البوليثلني ذو التشابك العرضي
اجلهد والتغري املستمر يف درجة احلرارة وتعريضها ألمالح مركزة وكذلك بزيادة ذبذبة التيار 

.  ساعة ١٢٠٠ومت تقييم التشجر املائي بعد تعمري .  هرتز ١٠٠٠ هرتز إىل ٦٠املتردد من 
 هرتز أدي إىل زيادة طول األشجار املائية ١٠٠٠تشري النتائج إىل أن زيادة تردد املنبع إىل 

 هرتز وكذلك احلال يف كثافة تلك األشجار حيث زادت بنسبة ٦٠مقارنة بتلك اليت تنمو عند 
باستخدام التوزيع اإلحصائي وايبل ولو غارمث العادي حيث وجد أا حللت النتائج %. ٥٠

هذا . وقد أُكد هذا االستنتاج باستخدام منذجة مونتو كارلو . تتبع بصورة أدق التوزيع األخري
مت اختبار النموذج . التحليل يشري إىل أن اإلجهاد هو الذي يتحكم ببدء ومنو األشجار املائية

تبني من ذلك أن منو األشجار . وجو لألشجار املائية على النتائج احلاليةاملطور من قبل كراين 
 يتبع النموذج املذكور والذي يشري إىل أن هذا التشجري سببه الظاهرة NaClبوجود ملح 

 ال يتبع النموذج املذكور وإمنا CuSO4الكهروميكانيكية وباملقابل فإن منو األشجار بوجود 
كذلك أشارت النتائج إىل أن . كهروميكانيكية والكهروكيمائية يكون مزيج من الظاهرتني ال

رفع قيمة التردد إىل قيمة مثلى ميكن أن يقلل من الظاهرة الكهروكيمايئة ويكون التحكم يف منو 
                .   األشجار املائية مقتصراً على الظاهرة الكهروميكانيكية



                                                    

  ١٠٧

  اهلندسة الكيميائية
 الباحثون ن العنوا رقم التقرير م
عدم الثباتية الغري خطية بالنسبة للسيالن الساقط للطبقـة          ٣٥/٢٣/٢٨-ك ١

 .الرقيقة يف وجود انتقال املادة و احلرارة
 خالد إبراهيم احلميزي. د

  ايناس معني الناشف . د  تكوين مركبات األبوكسيد يف السوائل األيونية  ١٨/٢٧/٢٩-ك  ٢
على فعالية حمفزات النيكـل املدعمـة       تأثري البوتاسيوم    ٢٦/٢٧/٢٩-ك  ٣

املستخدمة يف إنتاج غاز التـصنيع املـستخدم لقيمـاً          
  للصناعات البتروكيميائية

  أنيس بن محزة فقيها. د.أ

  حممد عاصف . د.أ  أنسقة السريان يف املفاعالت الكيميائية  ٣٨/٢٧/٢٨-ك  ٤
تطوير برنامج حاسويب تفـاعلي السـتنباط النمـاذج          ٤١/٢٧/٢٨-ك ٥

  لرياضية وتطبيقه على وحدة تناضح عكسيا
  عماد الدين مصطفى كمال . د.أ

إزالة األمالح من املاء بواسطة الترشيح باألغشية الدقيقة         ٤٨/٢٧/٢٨-ك ٦
  جداً 

  حممد البشري األمني أبشر. د.أ

منذجة كل من الديناميكا احلرارية والبلـورة يف عمليـة           ٥٢/٢٧/٢٨-ك ٧
 ورةللمذيب للبل–الغاز املضاد

 يوسف أبو قاسم البخبخي. د

البناء األمثل ألنظمة التحكم بالصفات اجلزيئية للربوبلني  ٥٣/٢٧/٢٨-ك  ٨
 املنتج يف املفاعالت املستمرة املمتلئة بالربوبلني السائل 

 حممد قاسم احلاج علي . د

  حلميد اجبارعبد ا. د.أ دراسة جتريبية للتميع الغازي للحبيبات املتناهية الدقة ٦١/٢٧/٢٨-ك  ٩
 حممد عاصف. د.أ

دراسة نظرية وجتريبية لظواهر االنتقال يف برج التربيد  ٦٨/٢٧/٢٨-ك ١٠
  العمودي

  مراد حممد بومعزه. د

تطوير برنامج حاسويب حملاكاة ديناميكية حمطات التحلية         ٢/٢٨/٢٩-ك ١١
  ذات التبخري متعدد املراحل

  عماد الدين مصطفى كمال . د.أ
  ن صاحل املعتازإبراهيم ب. د.أ

دراسة جتريبية لتغريات الضغط داخـل أمهـدة مميعـة           ١٠/٢٨/٢٩-ك ١٢
 ) سائل–صلب (ثنائية الطور 

 حممد عاصف قمر الدين. د.أ

تنقية وإزالة اللون من عصائر السكر املـستخلص مـن            ١٥/٢٨/٢٩-ك ١٣
  التمور

  حسن عطية . د
  حممد حسن حممد قيلي. م

  حممد قاسم احلاج علي . د   للذوبانية يف السوائل األيونيةمنذجة رياضية  ٢٦/٢٨/٢٩-ك ١٤
  إيناس معني الناشف. د



                                                    

  ١٠٨

 الباحثون ن العنوا رقم التقرير م
تطوير خطة حتكم ملدخالت مفاعل البـويل االيثـيلني          ٣٢/٢٨/٢٩-ك ١٥

  للحصول على مواصفات امعينة للبوليمر املنتج
  حممد احلاج علي . د
  عماد الدين مصطفى كمال. د

صف حركية انتـاج الفركتـوز و       ذج رياضي ي  بناء منو  ٥٦/٢٨/٢٩-ك ١٦
االيثانول باستخدام سكاروما يـسيس سريفيـسيا مـن       

 الرافينوز سكر

 حسن عطية. د

 
א   ٣٥/٢٣/٢٨-ك:  מ

א عدم الثباتية الغري خطية بالنسبة للسيالن الساقط للطبقة الرقيقة يف :א
.وجود انتقال املادة و احلرارة

  خالد إبراهيم احلميزي. د :א

 :א

يعترب سريان األغشية السائلة الرقيقة ذا أمهية كبرية يف التطبيقات الصناعية مثل 
التربيد، التشحيم، التنظيف، الدهان ، الرش، الطبقات الواقية وغريها من التطبيقات اليت 

السوائل الدقيقة والتقنيات هلا عالقة كبرية مبجاالت الدراسات احلديثة املتخصصة يف 
يف مثل هذه التطبيقات يكون من املرغوب احملافظة على ). النانو( املتناهية الصغر 

استقرارية استواء سطح الطبقات الرقيقة للحصول على أفضل أداء لعمليات انتقال 
  .احلرارة واملادة

يـل الـديناميكي    يف هذا البحث نستخدم طريقة املوجة الطويلة التقريبية لتبسيط التحل         
للطبقة الرقيقة وتعتمد هذه الطريقة على إمكانية فصل مقياس البعد اىل مقياسني طـويل              

واهلدف الرئيس من البحث هو توصيف عدم االستقرار الغري اخلطي          . وعرضي مستقلني 
ودينامية الطبقات السائلة الرقيقة املتبخرة والتركيبة السائلة الدقيقة عند سـرياا علـى             



                                                    

  ١٠٩

ولدراسة هذه الظاهرة مت تطوير     . مائل بوجود تأثريكبري لقوى فان درفال اجلزيئية      مستوى  
برنامج حاسويب يعتمد على طريقة التنظيم املتعامد واستخدام هذا الربنامج لدراسة عدم            

. استقرارية طبقات األسئلة املتبخرة  والساقطة لتوصيف األحوال الالزمة لألداء اجليـد           
دراسة أن قوى فان درفال تقلل الزمن الالزم لكسر الطبقة أثناء           ولقد اتضح من نتائج ال    

كما وجد أن ظاهرة دوران البخار واحلرارية التشعبية وزيادة معامل املوجـة            . سقوطها
وزيادة ميل املستوى الذي يسري فيه السائل تقلل من زمن كسر الطبقة كذلك ومـن               

  .بقة وتزيد من زمن الكسرناحية أخرى فقد إتضح أن اجلاذبية تسبب استقرار الط

א   ١٨/٢٧/٢٩- ك: מ

א تكوين مركبات األبوكسيد يف السوائل األيونية :א

  ايناس معني الناشف. د :א

 :א

ن تكوين األيبوكسيدات من اهليدروكاربونات غري املشبعة له أمهيـة كـبرية يف             إ  
أن طرق تصنيع ا أليبوكسيدات املستخدمة حاليا تـستخدم         ، ملية واحمللية   الصناعات العا 

 وحمفزات  مذيبات ضارة بالبيئة أو تتطلب استخدام درجات حرارة عالية و ضغط مرتفع
  .  غالية الثمن

أن السوائل أأليونية ليست هلا تأثريات ضارة على البيئة فهي غري متطايرة وغـري قابلـة                
وجد أا تعمل على حتفيز كثري من التفاعالت الكيميائية و حتـسني      كما أنه     . لألشتعال

أن تكوين األيبوكسيدات من اهليدروكاربونات غري املشبعة له        . نسبة أنتاج املادة املرغوبة   
أن طرق تصنيع ا أليبوكسيدات املـستخدمة       ، أمهية كبرية يف الصناعات العاملية واحمللية       
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ئة أو تتطلب استخدام درجات حرارة عالية و ضـغط          حاليا تستخدم مذيبات ضارة بالبي    
 .مرتفع 

يف البداية مت أختبار سوائل أيونية قادرة على أذابة اهليدروكاربونات غري املشبعة ولكنها  
ومت إختيار . ال تتفاعل كيميائيا معها كما أا ال تتفاعل مع أيون سوبر أوكسيد 

  . ملطلوبةاملناسب منها ألجراء التفاعالت الكيميائية ا
   و بعد ذلك قمنا بدراسة أنتاج األيبوكسيدات عن طريق تفاعل  أيون سوبر أوكسيد              
مع اهليدروكاربونات غري املشبعة  يف السوائل أأليونية املختارة فوجدنا أن نسبة تكـون              

وألجيـاد أفـضل    . األيبوكسيدات متوسطة أىل قليلة  و يف بعض احلاالت غري مرضـية           
، زمن التفاعل ، درجة احلرارة   : ل التالية ـكور مت دراسة تأثري العوام    ظروف للتفاعل املذ  

وقد وجد أنه ال تأثري لدرجة احلرارة أو زمن التفاعل على نـسبة             . تركيز املواد املتفاعلة  و
   . ١:١كما وجد أن النسبة املثلى لتركيز املواد املتفاعلة هي . تكون األيبوكسيدات
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א   ٢٦/٢٧/٢٩- ك: מ

א تأثري البوتاسيوم على فعالية حمفزات النيكل املدعمة املستخدمة يف  :א
إنتاج غاز التصنيع املستخدم لقيماً للصناعات البتروكيميائية

  أنيس بن محزة فقيها. د.أ :א

 :א

تخدم امليثـان يف    يس. يكون غاز امليثان اكرب نسبة من حمتويات الغاز الطبيعي          
اململكة العربية السعودية كلقيم للصناعات البتروكيميائية او مـصدر للوقـود لـبعض             

وستذاد نسبة انتـاج امليثـان مـع زيـادة          . القطاعات يف املنطقة الشرقية من اململكة     
ان احد الطرق لالستفادة مـن امليثـان تـتم          . االكتشافات الكبرية حلقول النفط والغاز    

الذي يتألف من غازي اهليدروجني واول اكسيد الكربـون         ، لغاز املصنع   بتحويله اىل ا  
الذي يعترب لقيما للصناعات البتروكيميائة والكيميائية النتاج العديد من املواد الكيميائية           

كذلك فأن غـاز اهليـدروجني      . والبتروكيميائية اليت يكون هلا مردود اقتصادي عايل        
صناعة االمونيا او كوقود او مصدر غري مباشر للطاقة         يستخدم كعامل خمتزل او لقيما يف       

ويتم تفاعل التحوير للميثان بالطرق التقليديـة وذلـك         . الكهربائية يف اخلاليا الوقودية   
ان .بأستخدام البخاراو بأستخدام غاز ثاين اكسيد الكربون فيما يعرف بالتحوير اجلاف            

سببة لالحتباس احلراري وزيادة درجة     غازي امليثان وثاين اكسيد الكربون من الغازات امل       
وعليه فأن تفاعل التحوير اجلاف سيكون      .  حرارة االرض مما يتسبب يف كوراث طبيعية        

ذا فائدة عظمي من حيث استهالكه لغاز ثاين اكسيد الكربون وامليثان عالوة على انـه               
يـربز هـذا    ).  الغاز الطبيعي ( احد وسائل االستفادة من احد مشتقات الثروة الوطنية         

املشروع النتائج املعملية الثر اضافة كميات خمتلفة من  البوتاسيوم على حمفـز النيكـل               
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  .املدعوم  بااللومنيا على نشااط وانتقائية وانتاجية  احملفزات احملضرة بطريـة الترسـيب       
ومت اختبار احملفزات احملضرة حتت ظروف ثابتة من معدل سريان الغازات الداخلة للتفاعل             

كما استخدمت نسبة ثابتة متساوية من غاز امليثان وثـاين          . للدقيقة  / مل) ١٠( دارهمق
 درجة  ٨٤٨ اىل   ٧٧٣اكسيد الكربون يف اللقيم  وقد مت تغيري درجة حرارة التفاعل من             

ــن ــيوم   .  كلف ــن البوتاس ــة م ــات خمتلف ــبع كمي ــتخدمت س ــد  اس وق
نتـائج علـى ان     وقد اظهرت ال  . جرام  ) ٠,٠،٠,٢٤،٠,٣٤،٠,٤٨،٠,٧،٠,٩،١,٢(

حيث حصل اخنفاض يف حتويلية كل من غـازي         ، اضافة البوتاسيوم اعطت نتائج سلبية      
امليثان وثاين اكسيد الكربون زكذلك انتاجية اهليدروجني كلما زادت كمية البوتاسيوم           

  .املضافة 

א   ٣٨/٢٧/٢٨- ك: מ

א ةأنسقة السريان يف املفاعالت الكيميائي :א

  حممد عاصف. د.أ :א

 :א

اعل ـات التفـدات السريان املتعددة االطوار جزءا كبريا من عمليـمتثل  وح
و من املهم معرفة اهليدرودينامية اخلاصة  ا من اجل .  و الفصل ىف العمليات الصناعية

 دراسة هليدرودينامية مفاعل سيتم ىف هذا البحث.  االستغالل االقصى هلذه الوحدات
سيستخدم املاء  كمائع للمهد  مع و.  على نوعني من االجسام اخلاملةمميع املهد   حيتوى

و سيتم  اختيار املواد الصلبة  بعناية  .  مئوية درجة ٢٠ حرارة  متحكم فيها عند درجة
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دما   يكون و هذا  يكون ممكنا عن.  حبيث تتقاطع كثافتهم االحادية مع كثافة املائع
هو االقل حجما من اجلسم االخف )  رمال بيضاء ىف هذه احلالة( اجلسم االثقل 

. سيتم تغيري  تركيبة املهد   من خالل تغيري نسبة كل من اجلسمني). حبيبات بالستيكية(
و لكى  يتم استغالل  املدى الكامل للخلط فستتم دراسة اربع حاالت  حتتوى على  

من اجلسيمات  االكرب على اساس حجم % ٧٥و % ٦٠و  % ٤٠و % ٢٥نسبة 
 . و ستتم دراسة اخللط و الفصل  من خالل اخذ صور و افالم للتجارب.  السائل 

من الرمل و البالستيك ت عالية من السريان فان املزيج وقد لوحظ انه  عند معدال      
فردة من الرمل اجلزء حيتل احليز االسفل من املهد قريبا من املوزع بينما  حتتل طبقة من

و يتبدل هذا  النسق الطبقى عند معدالت  منخفضة من السرعة .   االعلى  من املهد
حبيث  حتتل الطبقة الوحيدة من الرمل  اجلزء االسفل بينما   يتواجد اخلليط ىف اجلزء 

اما  عند معدالت متوسطة من السرعة  فيالحظ  شبه جتانس ىف . االعلى من املهد 
و قد لوحظ ىف هذا البحث التجريىب ان  ما يسمى االنقالب الطبقى  يكون . اخلليط

  .مستقال عن تركيبة املهد عكس ما هو  مذكور على نطاق واسع ىف املراجع العلمية

 تتوفر ىف املراجع العلمية عدد من النماذج املعروفة  للتنبؤ بالسرعة الىت حيصل فيها 
اما  .  املعروف بالتتابعى قد اثبتت  اا  غري جيدةان تنبؤات النموذج.  االنقالب الطبقى

 فقد اعطى تنبؤات احسن من النموذج Westmanالنموذج التعبوى  املبىن على معادلة 
و لكن هذه اخلصائص التنبؤية اجليدة   تعيقها مسالة   ،  املبىن على  توسط اخلصائص

حسن النتائح قد مت احلصول اما ا.  اعتماد النموذج القوى  على التركيبة داخل املهد
 .Yu et al [26]عليها من خالل مناذج 
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א   ٤١/٢٧/٢٨- ك: מ

א تطوير برنامج حاسويب تفاعلي الستنباط النماذج الرياضية وتطبيقه  :א
على وحدة تناضح عكسي

   عماد الدين مصطفى كمال. د. أ:א

 :א

ف هذا البحث اىل تطوير برنامج حاسويب سلس و تفاعلي الجراء عمليات يهد
يعتمد الربنامج احلاسويب على منظومة . استنباط النماذج الرياضية من البيانات املعملية

الربنامج اهلندسي ماتالب و قاعدتة اخلاصة باحملاكاة و بعض برامج ادواتة اخلاصة بعملية 
ج ماتالب و برامج اخرى مت تطويرها لتكوين برنامج مت مجع و ربط برام. االستنباط

و بالتايل يتيح الربنامج . موحد على شكل قائمة خدمات يعمل كوسيط مرئي
للمستخدم اجراء عمليات االستنباط بسهولة عرب التنقل خالل اخليارات املتعددة 

م عناء كتابة و ذا الوضع فان الربنامج يوفر على املستحد.  املوجودة يف قائمة اخلدمات
برامج املاتالب و الذي يتطلب ايضا الفهم العميق للخلفية النظرية و الرياضية لعمليات 

كما يوفر الربنامج عدد من وسائل التحقق من مصداقية النموذج . االستنباط و النمذجة
املستنبط و اليت تتنوع لتشمل مؤشرات عددية و رسوم بيانية ملقارنة النموذج بالبينات 

باالضافة فان الربنامج يوفر ادوات . ملية و حتليل موسع للفروق اهلددية للنمذجةاملع
لتقدير اخلواص الدينامية للنموذج املستنبط و اليت تساهم ايضا بالتحقق من دقة النموذج 

كما مت فحص قدرة الربنامج عن طريق تطبيقة على بيانات  .و قابلية و نوعية استخداماته
  .عكسي حيث أستطاع الربنامج اىل استنباط مناذج دينامية ناجحةمعملية لوحدة تناضح 
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א   ٤٨/٢٧/٢٨- ك: מ

א إزالة األمالح من املاء بواسطة الترشيح باألغشية الدقيقة جداً :א

  حممد البشري األمني أبشر. د.أ :א

 :א

مناذج رياضية لدانون وإقصاء العزل الكهريب لوصف األغشية        يشمل هذا البحث انشاء       
أن فـصل   وجـد . حللت النتائج املعملية بواسطة هذه النماذج الرياضية. الدقيقة جداً

األيونات يعتمد أساساً على النخل و دانون وإقصاء العزل الكهريب كما وصف بواسطة             
ية كالزوجة وثابت العزل الكهريب     قدر تأثري تغري اخلواص الطبيع    . تلك النماذج الرياضية  

اسـتخدمت أحجـام    . داخل الثقوب الدقيقة جداً باستخدام أحجام متعددة لاليونات       
أنشطاين و بورن وبـاول يف احملاكـة        - بواسطة أنصاف أقطار ستوك    ةاأليونات احملسوب 

  هنالك اختالفات كبرية يف قيمة الكثافة الكهربية على سطح الغشاء احملسوبة .الرياضية
اقترحت عالقة بني الكثافة الكهربية وتركيـز       . بواسطة أنصاف أقطار األيونات املختلفة    

تتناقص الكثافة الكهربية عندما يدرج إقصاء العـزل        . أيون اهليدروجني لكل نصف قطر    
 . على صدق خواص الغشاء الفيزيائية املستخدمةلالكهريب يف النموذج الرياضي مما يد
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א   ٥٢/٢٧/٢٨- ك: מ

א –منذجة كل من الديناميكا احلرارية والبلورة يف عملية الغاز املضاد :א
للمذيب للبلورة

  يوسف أبو قاسم البخبخي. د :א

 :א
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א   ٥٣/٢٧/٢٨- ك: מ

א يئية للربوبلني املنتج يف البناء األمثل ألنظمة التحكم بالصفات اجلز :א
املفاعالت املستمرة املمتلئة بالربوبلني السائل

  حممد قاسم احلاج علي. د :א

 :א

يهدف هذا البحث لبناء نظام حتكم أمثل يشتمل على كل من نظام حتكـم ال               
 هذه االسـتراتيجية    خطي واستراتيجية مثلى لإلنتقال من نوع بوليمر آلخر حبيث تعمل         

وبين كل من نظام الـتحكم واسـتراتيجية االنتقـال          . بشكل غري مباشر خارج اخلط    
باستعمال منوذج رياضي مبسط ،حيث بين هذا النموذج الرياضي على فرض أن عمليـة       

  .البلمرة تتم بشكل غري معلوم مطلقا
بوليربوبلني حيـث   يف هذا البحث طورت استراتيجية انتقال مثلى بني ثالثة أنواع من ال           

ومت هذا االنتقال األمثل عـن طريـق        .وصف كل نوع بلزوجته وكمية البوليمر املنتج        
  .التحكم يف معدل تدفق كل من اهليدروجني واحملفز إىل املفاعل 

يعترب نظام التحكم الالخطي نوع خاص من  حيث خيتلف عنه بعـدم وجـود اجلـزء                 
ل املباشر لقيم بعض العوامل يف النمـوذج        التكاملي حيث استعيض عنه باستعمال التعدي     

ويتم هذا التعديل عن طريق املقارنة الدائمة بني قيم املتغريات املعطـاة            . الرياضي املبسط 
. باستعمال النموذج الرياضي املوسع للمفاعل مع تلك املعطاة باستعمال النموذج املبسط          
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عدل باستعمال نظام الـتحكم     ويغذى نظام التحكم الالخطي بقيم االنتقال املثلى واليت ت        
بدراسة كفـاءة نظـام     . ذاته حبيث تتوافق خمرجات املفاعل مع تلك املثلى احملددة سلفا         

التحكم املصمم من حيث القدرة على تعقب التغري يف املتغريات املستهدفة وكذا التخلص             
  .ةمن تأثري التغري يف املتغريات العشوائية ، وجد أن هذا النظام يؤدي عمله بكفاء

א   ٦١/٢٧/٢٨- ك: מ

א دراسة جتريبية للتميع الغازي للحبيبات املتناهية الدقة :א

  عبد احلميد اجبار. د.أ :א
  حممد عاصف. د.أ                     

 :א

من  جزيئات   متت  ىف هذا  املشروع دراسة جتريبية للتميع الغازى لثالثة انواع             
و متت .  النوعيةفاوت  ىف احلجم و ىف  املساحة النانو الىت تستخدم ىف الصناعة و الىت  تت 

التجارب ىف  عمود  خمربى  مزود جبهاز لقياس الضغط و  جهاز لقياس معدل السريان                 
باالضافة اىل جهاز  مربوط بالكمبيوتر لقياس تغريات الضغط   الىت  مت اخذها بذبذبـة                 

و متت قياسات الضغط   جلزء من املهد    املميع    باستخدام كـل مـن                      . تز هر ٢٠٠
و متثلت التجارب ىف تغيري معدل السريان صعودا و نزوال و ذلك            .  اجلزيئات على  حدة   

 لتر ىف الدقيقة و دراسة تاثري هذا التغري على          ٨٩ لتر ىف الدقيقة و حىت       ١٧ضمن نطاق   
د متت معاجلة حسابية  لتغريات الضغط باستخدام جمموعة         ولق. هيدرودينامية املهد املميع  

و لقد مت تدعيم    .  من الطرق الكالسيكية و االخرى املرتبطة بنظريات العشوائية ىف النظم         
و لقـد  مكنـت هـذه         .  النتائج من خالل  صور رقمية تظهر  هيدرودينامية التميع         
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ات الثالثة كما مت  حتديد ديناميـة        الوسائل من  حتديد انظمة التميع الىت تظهر ىف  اجلزيئ          
  .هذه االنظمة باالضافة اىل  املقارنة بني  انظمة التميع  هلذه اجلزيئات

א   ٦٨/٢٧/٢٨- ك: מ

א دراسة نظرية وجتريبية لظواهر االنتقال يف برج التربيد العمودي :א

  مراد حممد بومعزه. د.أ :א

 :א

يعترب املاء عنصر أساسي يف عدة ميادين و خاصة يف القطاع الصناعي حيت يستعمل              
مما جيعل إعادة اسـتعمال     .هذه العملية تطلب كمية هائلة من املاء      . كواسطة للتربيد 

هذه الكمية مهمة و ضرورية حىت نقلل من خسارة املاء و لكي حنافظ على البيئـة                
ن حتقيق هذه العملية حيت يتم تربيد املاء املستعمل بواسطة          باستخدام برج ألتربيد ميك   

لكن هذه العملية تعترب صعبة     . اهلواء و إرساله إيل الوحدة التالية الستعمل مرة أخرى        
أحد مشاكل بـرج    . و معقدة ألا تشمل مبادئ انتقال أحلرارة و ألكتلة وأ حلركة          

م الربج و فقد كمية معتربة من       ألتربيد هو قلة املعلومات اليت تؤدي أيل ضعف تصمي        
كل هذه األسباب أدت أيل حبت متوصل يف هدا أملوضـوع           . املاء و عطب الوحدة   

لكي تقترح قوانني جديدة و متطورة تصدح تصميم الربج بأحسن وجه و ترتفـع              
  .مرودية التربيد و بالتايل اخنفاض فقد املاء

  ت صناعية اليت تنتج احلرارة          يوجد عدد كبري من عمليات و فعاليات كيميائية و وحدا
إال أن هده احلرارة تعترب عنصر سليب هلذه الفعاليات هذا ما يتطلب سحب احلرارة أي 

هذا املاء ينتقل من بعد إيل برج . يتم هذا التربيد يف معظم احلالت بواسطة املاء. ألتربيد
إعادة . له من جديدالتربيد حيت يتم تربيده بواسطة اجلو لكي ميكن إعادة استعما
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استعمال املاء يسمح بتوفري هائل هلذه املادة من جهة و من جهة آخرة حيمي البيئة من 
عملية تربيد املاء بواسطة اجلو . التلوث حيت رمي املاء الساخن إيل اجلو يعترب خطري للبيئة

رارة ـحلداخل الربج التربيد تعترب صعبة و معقدة و تتطلب معرفة مكثفة ملبادئ انتقال ا
هذه العوامل جتعل دراسة هذا املوضوع صعبة و يف نف .  و الكتلة و احلركة و اهليدرولية

مع الوقت مع درجة عالية من األمهية حيت أن أي دراسة  جيب أن تبحث عن قوانني 
  .جديدة لتحسني تصميم براج التربيد و هذا املقترح يعد مسامهة يف هذا اجلانب

اري و جترييب لظواهري االنتقال و خصوصية احلرارة  حتقيق نظ- أهداف البحث 
  املستعملة يف برج التربيد

  حتديد العوامل اهلامة اليت هلا تأثريا كثريا يف تصميم و مرودية الربج التربيد -
  اجاد عالقات ظروف التشغيل للخصائص احلرارية لربج التربيد    -

  املنشورة مقارنة بني القوانني املقترحة و القوانني  

א   ٢/٢٨/٢٩- ك: מ

א تطوير برنامج حاسويب حملاكاة ديناميكية حمطات التحلية ذات التبخري  :א
متعدد املراحل

  عماد الدين مصطفى كمال علي. د.أ :א
  إبراهيم بن صاحل املعتاز. د.أ                     

 :א

وير حماكي حاسويب لتمثيل السلوك الدينامي حملطات  يهدف البحث اىل تط
سيعتمد احملاكي على النموذج الرياضي الذي . التحلية بالتبخري الومضي متعدد املراحل

كما يشمل العمل التحقق من مصداقية النموذج املطور عن . طوره فريق العمل مسبقا
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ى شكل بيانات ثابتة زمنيا ية علات التحلية احمللـطريق مطابقته لبيانات حقيقية من حمط
سيشمل احملاكي معظم املدخالت الرئيسية مثل تدفق البخار و درجة .  ديناميةىخروأ

كما سيشمل . حرارتة و تدفق مياى البحر و درجة حرارا و كذلك تدفق الرجيع
احملاكي معظم خمرجات احملطة الرئيسية مثل تدفق الفائض و تدفق املياه احملالة و درجات 

 .ارة يف مجيع مراحل التبخري و درجة حرارة املربد يف مجيع مراحل التبخرياحلر
 مت تطوير احملاكي باستخدام الربنامج اهلندسي ماتالب ليشكل واجهة مرئية مرنة مما جيعل 
احملاكي سهل االستخدام و متكن املستخدم من خالهلا اجراء مجيع عمليات احملاكاة بدون 

و ذا الوضع سيكون احملاكي مفيدا يف تدريب الفنيني . برحمياحلاجة اىل كتابة اي كود 
. و املهندسني املستجدين للتعرف على السلوك الدينامي حملطات التحلية بالتبخري الومضي

كما ميكن من خالله التعرف على مصادر او اسباب السلوكيات الدينامية الشاذة أو 
كما . جنراف او اخنفاض مؤشر الكفاءةاملثرية للمشاكل التشغيلية مثل الفيضان او اال

يساعد احملاكي لدراسة تاثري ظروف التشغيل املختلفة او تغريات و تشكيالت تصميمية 
  .على السلوك الدينامي للعملية

א   ١٠/٢٨/٢٩- ك: מ

א صلب (دراسة جتريبية لتغريات الضغط داخل أمهدة مميعة ثنائية الطور  :א
) سائل–

  حممد عاصف قمر الدين. د.أ :א

 :א

لقد مت القيام بتجارب  من اجل دراسة خصائص السلوك الدينامى   ملهد متميع متكون                
و  يتمثل اجلسمني الصلبني ىف  خليط من مواد بالستيكية           .  من سائل و جسمني صلبني    
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و مت .  رجة حرارة  مئوية كسائل للتمييـع  د٢٠و مت استخدام املياه عند    .  صلبة و رمل  
كرب حجما   ألا) املادة البالستيكية (اختيار املواد الصلبة بعناية حبيث  تكون املادة  االخف           

 للحجم احلر ٠,٧٦و مت  االحتفاظ  بنسبة         . اقل حجما ) الرمل(بينا تكون املادة االثقل     
  . للمادة البالستيكية

و متثلت التجربة االوىل  ىف تثبيـت  جمـسات           .  تجاربومت القيام بثالث انواع من ال     
 سنتيمتر فوق املوزع و مت متييع املـادة البالسـتيكية           ٤٢,٢ و   ٢٩الضغط عند ارتفاع    

 ١٥اما التجربة الثانية  فتم فيها تثبيت  جمس الضغط السفلي عنـد ارتغـاع                .  وحدها
فس االرتفاع و مت ايضا ىف سنتيمتر  فوق مستنوى املوزع بينما ظل  اس  االعلى عند ن          

و استهدفت هذه التجربة  معرفة تـاثري         .  هذه التجربة متييع حبيبات البالستيك لوحدها     
  ٣٦و مت القيام بتسع جتارب  عن طريق تغيري  سرعة السائل مـن               .  املوزع  على التميع   

لت ىف متييح اخلليط    اما التجربة الثالثة  فتمث    .   ميليمتر ىف الثانية   ٩٠ميليمتر ىف الثانية اىل     
 ٩٦ات الضغط  بني     ـو مت تثبيت موقع جمس    .  من املواد اليالستيكية و حبيبيات الرمال     

 من التجارب  عند  معدالت       ١١و مت القيام بعدد     .   سنتميتر فوق مستوى املوزع    ٨٣و  
  .سريان خمتلفة

ـ                 س  مت تسجيل التغريات الدينامية للضغط  ىف كل احلاالت  من خالل اسـتخدام  جم
للضغط عاىل السرعة و الدقة مرتبط ببطاقة لقراءة املعطيـات  مـتحكم فيهـا جبهـاز      

  . معطى لكل ثانية١٠٠و مت تثبيت معدل الفراءة عند .  كمبيوتر
ومن خالل معطيات الضغط املقروءة  مت احلصول على  تغريات الضغط  ىف كل احلاالت                 

و مت احلصول   .  ياس الضغط العادى  و متت مقارنتها بقياسات  حالة الثبات باستخدام ق        
و مت احلصول على توافق جيد ايـضا   عنـد مقارنـة               .  على توافق جيد بني  القرائتني     

املعطيات الكلية   لتغريات الضغط مع القياسات الكلية  الرتفاع املهد و ذلك  عند متييع                 
 ).املادة البالستيكية(املواد الصلبة االحادية 
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.  قارنة مل تكن جيدة  ىف حالة متيع املادتني الصلبتني معا مع  بعض             و لكن  نتائج  هذه امل      
  .و هذا ىف راينا راجع  للتوزيع غري املتجانس  للمادتني على طول املهد املميع

 و مت حساب  قوة السريان باستخدام املعطيات التجريبية للتجارب الثالثـة  و لقـد مت                
دينامية املهد  من خـالل جعـل  تغـريات           استنتاج ان املوزع  له دور كبري  ىف هيدرو         

الضغط  اكثر قوة  و متت مالحظة هذا السلوك ايضا عند  متييع اخلليط من اجلـسيمات                  
الصلبة ان وجود املواد  االثقل تزيد من  حتسني  السلوك  السرياىن  اهلائج  داخل املهد                    

  .املميع
 

א   ١٥/٢٨/٢٩- ك: מ

א الة اللون من عصائر السكر املستخلص من التمورتنقية وإز :א
  حسن عطية . د :א

  حممد حسن حممد قيلي. م                     

 :א

معظـم  حتتوى  . تعترب اململكة العربية السعودية أكرب دولة منتجة للتمور يف العامل           
كن استخالصها إلنتاج مستخلص    مي واليت   سكريات% ٨٠التمور على أكثر من     أنواع  
 طن يف السنة من التمور ذات االنواع الرديئـة  ٢٠٠٠٠٠ إن هناك ما يزيد على      .التمور

ميكن استخدام هذه التمور النتاج مستخلص      . اليت ترمى او تستعمل كعلف للحيوانات     
ري التمور واليت ميكن استخدامها كمادة حملية و بديلة عن العصائر الصناعية مثل العـص             

تعاين مستخلصات التمور من وجود بعض املواد اليت تـسبب          . HFS)(عايل الفركتوز   
عمليـة  ان  . مشكلة يف لون املستخلص جيب إزالتها قبل استعماهلا صناعياً كمادة محلّية          

من عصائر السكر املستخلص مـن       التنقية هذه مهمة جداً إلزالة اللون والطعم والرائحة       
السلج ودراسة العوامل املؤثرة علـى    نوعمتر السكريات من استخالص لقد مت. التمور
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 نـوع    و درجة احلرارة، زمن التمـاس    من مستخلص هذا التمر مثل      زالة املواد امللونة    إ
 قد ازال املواد امللونة     II هذا البحث أظهرت ان الكربون املنشط نوع         نتائجان   .الكربون

ركيز الكربون يف احمللول مـن      عندما زاد ت  %  ٩٨اىل  % ٩١من مستخلص التمر بنسبة   
لقد عملت راتنجات التبادل االيوين املستخدمة على إزالة جزء كبري من           %. ٩ اىل   ١%

لقد كان شكل املستخلص بعد التنقيـة        . املعادن املوجودة يف مستخلص التمر املستخدم     
ـ  . خايل من املواد امللونة ويشبه العصائر الصناعية مثل العصري عايل الفركتـوز            ذة ان هل

سيزيد إنتاج عصائر مستخلصات التمـور      . فوائد كثرية ملنتجي التمور باململكة    النتائج  
املنقاة من الفوائد ملنتجي التمور باإلضافة إىل خلق فرص اسـتثمارية وفـرص وظيفيـة          

 .جديدة

א   ٢٦/٢٨/٢٩- ك: מ

א  منذجة رياضية للذوبانية يف السوائل األيونية:א

  حممد قاسم احلاج علي . د :א
  إيناس معني الناشف. د                     

 :א

أليونية يف الصناعات يتطلب باألضافة ملعرفـة اخلـواص         ان أستخدام  السوائل     إ  
القدرة على حساب   ، و غريها من اخلصائص   ، الكثافة، اللزوجة، الفيزيائية مثل الذوبان  

ئص بأستخدام النماذج الرياضية حىت يتسىن أستخدامها يف حالة عدم تـوفر            هذه اخلصا 
  .القيم املعملية للخصائص املذكورة أعاله

أن السوائل أأليونية ليست هلا تأثريات ضارة على البيئة فهي غري متطايرة وغـري قابلـة                
 و حتسني   كما أنه  وجد أا تعمل على حتفيز كثري من التفاعالت الكيميائية           . لألشتعال
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كما وجد أاتصلح  لألستخدام يف فصل بعض املواد الـيت           . نسبة أنتاج املادة املرغوبة   
  . يصعب فصلها بالطرق املعروفة

مت أستخدام النماذج الثريموديناميكية مثل يونيفاك حلساب ذائبية مواد كيميائية خمتارة يف 
حلساب الذائبية ألنواع خمتلفة السوائل أأليونية وقد وجد أن اليونيفاك تعطي نتائج جيدة 

كما وجد أن تأثري األيون السالب و األيون . من اهليدروكاربونات يف السوائل أأليونية
 .املوجب للسوائل أأليونية على الذائبية مهم جدا

א   ٣٢/٢٨/٢٩- ك: מ

א تطوير خطة حتكم ملدخالت مفاعل البويل االيثيلني للحصول على  :א
مواصفات امعينة للبوليمر املنتج

  حممد احلاج علي . د :א
  عماد الدين مصطفى كمال. د.                      أ

 :א

تناقش هذه الدراسة التحديد األمثل ملدخالت مفاعالت البويل إثيلني الصناعية          
وىل متت منذجـة هـذا      كخطوة أ . حبيث تنتج مبلمرات ذات توزيع طول جزيئي حمدد       

التوزيع كاقتران معتمد على تركيز اهليدروجني واإلثيلني وكـذلك تفاعـل البلمـرة             
باستخدام الطرق الرياضية املناسبة، أوجدت أمثل مسارات لتعديل كل مـن           . وسرعته

اهليدروجني و اإلثيلني املدخل للمفاعل حبيث حنصل على البوليمر ذي التوزيع اجلزيئـي             
     .احملدد مسبقا

أظهرت الدراسة أمهية كل من نسبة تركيز اهليدروجني إىل تركيز اإلثيلني وكذلك دور 
  . سرعة تفاعل البلمرة وسرعة التخلص من اهليدروجني يف احلصول على البوليمر املطلوب
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א   ٥٦/٢٨/٢٩- ك: מ

א ول ذج رياضي يصف حركية انتاج الفركتوز و االيثانبناء منو :א
الرافينوز باستخدام سكاروما يسيس سريفيسيا من سكر

  حسن عطية. د :א

 :א

ركتوز ـاج الفـانتيف صف حركية التخمري االنتقائي  يمنوذج رياضيلقد مت بناء   
سكاروما يسيس م  ساللة مطورة من مخرية رافينوز باستخدامن سكر الااليثانول و

 أثبتت مقدرا يف سكاروما يسيس سريفيسيا ان الساللة املطورة من مخرية .سريفيسيا
 هذا البحث أظهرت ان نتائجان  .انتاج الفركتوز و االيثانوليف التخمري االنتقائي 

مقارنة مع املعامالت ) ٦(% املقترح قد كانت قريبة جدا رياضي النموذجمعامالت ال
لقد كان . فرة يف االت العلمية عند تراكيز حمددةاحملسوبة من النتائج املخربية و املتو

  االيثانول وركتوزـالفز ـلتغري تراكي) امـبشكل ع( املقترح رياضي النموذجوصف ال
 ان.  و البيوماس مع الزمن قريبا جدا  مقارنة مع النتائج املخربية املستخدمةرافينوزو ال

 تخمري االنتقائيات ال وصف عملييف املقترح هناك امكانية الستخدام النموذج الرياضي
ضف أ. املماثلة من حيث كيفية االستهال ك للمواد املستخدمة و االنتاج للمواد املختلفة

النموذج الرياضي يف وصف عملية انتاج  هلذا اىل ذلك ان هناك امكانية الستخدام 
ملتوفرة  وااليثانول احليوي من التمور ا)اكثر انوع السكر الطبيعي حالوة (الفركتوز

 يف تصميم وحدات صناعية النتاج الفركتوز مما سيجلب للمملكة  وبكثرة باململكة
  . فرص استثمارية جديدة
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א א
 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
تطوير معادلة كود ملعامل املرونة للخرسانة عالية         ٣٧/٢٥/٢٨-د ١

  املقاومة باستخدام مواد حملية
  مالئكةعالء سراج . د
  عبد الرمحن حممد احلزميي.  د

اهلندسـة  "تأليف كتاب باللغة العربية بعنـوان        ١٣/٢٦/٢٨-د ٢
اجليوماتيكية  القياسات املـساحية والتحليـل       
واملعاجلة باحلاسـوب  للمهندسـني املـدنيني        

  "ومتخصصي املساحة

  أمين سليمان عجيب. د
  رجب السيد اجلمال. م

مل اإلندماج بطرق خمتلفة ودراسـة      حتديد قيمة معا    ٤٢/٢٦/٢٨-د ٣
  تأثري احلمل املطبق عليها لعدة أنواع من التربة

 عبد احلفيظ بن عمر الشيناوي. د

  ١٠/٢٧/٢٨-د  ٤
  

تطوير طريقة لتصميم خلطة اسفلتية للرصف 
 مقاومة لالنزالق 

  عبد اهللا إبراهيم املنصور . د.أ
 جمدي عبد العزيز زهو. د

 قطاع البناء والتشييد باململكة تقومي عمالة  ١٣/٢٧/٢٩-د  ٥
 العربية السعودية

 إبراهيم عبد اهللا احلماد. د.أ

تأثري متوجات القاع على خصائص القفزة   ١٤/٢٧/٢٨-د ٦
 اهليدروليكية

 مسري علي عيد. د

تأثري اإلضافات الكيميائية على قوة الضغط   ٣١/٢٧/٢٩-د  ٧
د والبنية اهرية للعجينة اإلمسنتية املصبوبة عن

  درجات حرارة مرتفعة

 عبد الرمحن بن حممد احلزميي . د

سلوك اإلسطوانات املقواة بـصفائح األليـاف         ٣٦/٢٧/٢٨-د ٨
  البوليمرية الزجاجية

  طارق بن محود املسلم. د.أ

الشرائح البوليمرية املركبـة مقابـل القـضبان          ٣٧/٢٧/٢٨-د ٩
املدفونة يف تقوية العوارض اخلرسانية املـسلحة       

  ري أمحال قوى القصحتت تأث

  صاحل بن حامد السيد. د.أ

إعداد برنامج حاسوب لتحليل وتصميم عناصر        ٤٤/٢٧/٢٨-د ١٠
  اخلرسانة املسلحة حسب الكود السعودي

  عبد احلميد شريف . د.أ

برنامج حاسويب حلساب التـأخري يف مـشاريع          ٥١/٢٧/٢٨-د ١١
  التشييد 

خالد بـن سـعد الظـافر       . د
  القحطاين

خـواص   تأثري استخدام املخلفات الصناعية على      ٥٦/٢٧/٢٩-د ١٢
 اخلرسانة الطرية والصلبة

 طارق بن محود املسلم. د.أ



                                                    

  ١٢٨

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
نظام إسقاط جديد مقترح خلـرائط اململكـة          ٥٧/٢٧/٢٨-د ١٣

 العربية السعودية
 حسن حممد بيالين . د.أ

ــاس   ٦٢/٢٧/٢٨-د ١٤ ــشاملة يف قي ــة احملطــات ال ــيم دق تقي
 يعيةاملسافات من عاكسات طب

 عبد اهللا الصادق علي. د.أ

تأثري دراجة حرارة املعاجلة على قوة اخلرسـانة          ٧٠/٢٧/٢٩-د ١٥
  مع الزمن عند إضافة املواد البوزوالنية

 عبد الرمحن بن حممد احلزميي . د

تـأليف  (املساحة التصويرية اجلوية التجـسيمية      ٧/٢٨/٢٩-د ١٦
  )كتاب باللغة العربية

  عصمت حممد احلسن. د.أ

א   ٣٧/٢٥/٢٨-د : מ

א تطوير معادلة كود ملعامل املرونة للخرسانة عالية املقاومة باستخدام  :א
مواد حملية

  عالء سراج مالئكة. د :א
  عبد الرمحن حممد احلزميي. د                     

 :א

 اخلرسانة عالية املقاومة باململكـة العربيـة          يف عمل حبثي سابق للباحثني يف          
السعودية  وجد أن معامل املرونة للخرسانة عالية املقاومة يعتمد على خواص مكونـات              

هذه الدراسة هي املرحلة الثانية من حبث يهدف إىل         . اخللطة اخلرسانية وباألخص الركام   
ة واملصنعة باسـتخدام مـواد      استنباط معادلة لتوقع معامل املرونة للخرسانة عالية املقاوم       

 خلطة خرسانية باستخدام مواد حملية، مت إسـتنباط  ١٠٣ وباإلعتماد على نتائج  .حملية
  . ميغاباسكال١٠٦ إىل ٤٤معادلة لتنبؤ معامل املرونة للخرسانة ملقاومة الضغط من 



                                                    

  ١٢٩

א   ١٣/٢٦/٢٨-د : מ

א اهلندسة اجليوماتيكية  القياسات املساحية "تأليف كتاب باللغة العربية بعنوان  :א
"والتحليل واملعاجلة باحلاسوب  للمهندسني املدنيني ومتخصصي املساحة

  أمين سليمان عجيب. د :א
  رجب السيد اجلمال. م                     

 :א
الزمة لكل من يرغب أو حيتاج       هذا الكتاب اهتم املؤلفان بتوضيح و بيان األساسيات ال         يف

لتكون الدليل الدليل املبسط الذى يؤسس عليه بنـاء         ) املساحية(للدخول ىف جمال العلوم اجليوماتيكية      
و هو موجه بالدرجة األوىل لطالب اهلندسة املدنية و املساحية ىف املراحل األوىل             . املعرفة ىف هذا اال   

 للمـشروعات اهلندسـية املدنيـة واملعماريـة         لتنفيـذيني و كذلك ميكن إن يستفيد منه املهندسني ا       
  .واجليولوجيني واملهندسني الزراعيني وغريهم

تعريف علم املساحة وأمهيته ونبذة تارخيية مع توضـيح أنـواع            :الباب األول ويتناول هذا الكتاب يف     
يـف القياسـات     فقد تطرقنا إيل تعر    الباب الثاين ويف  . علوم املساحة املتخصصة وأنظمة اإلحداثيات    

املباشرة وغري املباشرة ومصادر األخطاء يف القياسات وتصنيفها وأنواعها وكيفية معاجلتـها بطريقـة              
مباشرة وبالطرق اإلحصائية لوضع معايري لقياس دقة األرصاد مع شرح لنظرية االحتماالت وكيفيـة              

  .وضع األوزان لدقة األرصاد 
قياس املسافات بالشريط وأخري باسـتخدام األجهـزة         شرح الطرق املختلفة ل    الباب الثالث وتضمن  
  ).التاكيومتري(البصرية 
  أسلوب القياس األويل للمسافات األفقية واملائلة باستخدام الشريط واألخطـاء            الباب الرابع ويتناول  

  .اليت ميكن أن حتدث نتيجة للعوامل الطبيعية أو الشخصية أو اآللية وطرق معاجلتها
يشمل شرح ألجهزة القياس االلكتروين للمسافات واألخطاء اليت قد توثر يف دقـة              ف الباب اخلامس أما  

  . القياس وطريقة معايرة أجهزة القياس االلكتروين للمسافات



                                                    

  ١٣٠

 علي طرق إجياد وحساب املساحات لألشكال املنتظمة والغري منتظمة باستخدام الباب السادس ويتركز  
جهزة املكتبية مثل البالنيميتر وكذلك التطبيقات اخلاصـة        قياس املسافات أو إحداثيات النقاط أو باأل      

  .بتقسيم األراضي وتعديل احلدود
 املساحية وخاصة عند    د بتوضيح تأثري كروية األرض وانكسار الضوء علي األرصا        الباب السابع ويبدأ  

خدم يف قياس   قياس املناسيب وعمل امليزانية، مث يشرح املكونات األساسية جلهاز امليزان املساحي املست           
يستتبع ذلك توضـيح للطرائـق      .فروق االرتفاعات الرأسية بني النقاط وكذلك طرق ضبطه وأنواعه          

املستخدمة يف الطبيعة لتعيني فروق االرتفاعات وعمل امليزانية الدقيقة واملثلثية وخيتم هذا الباب بطرق              
  .اختبار وضبط جهاز امليزان

 أعمال امليزانية يف امليدان وطرائق احلسابات والتحقيـق         ذلتنفي  اخلطوات العملية     الباب الثامن ويشرح  
والضبط لضمان دقة النتائج وذلك لعمل امليزانيات الطولية والقطاعات العرضية وامليزانيـة الـشبكية              

  .ومنها رسم خطوط الكنتور لتمثيل طبوغرافية األرض
 شرح مبـسط    الباب التاسع تناول  انتقل الكتاب بعد ذلك من قياس املسافات إيل قياس الزوايا حيث            

جلهاز قياس الزوايا األساسي وهو التيودليت مبينا عناصره األساسية واحملاور اليت حتدد حركته وطـرق      
ـ                  ةضبطه مث يتطرق إيل التطور احلديث هلذا اجلهاز إيل ما يطلق عليه حمطة الرصد املتكاملة االلكتروني

  .يع املخططات التنفيذية يف امليدانبأنواعها وخصائصها وكيفية استخدامها يف توق
 طرائق قياس الزوايا واالجتاهات واملسافات ألساس األعمال املساحية وما هي           الباب العاشر ويستعرض  

املضلعات وكذلك عمل حساباا وضبطها سواء بالنسبة للزوايا أو املسافات أو اإلحـداثيات مـع               
  .اإلشارة إيل مصادر األخطاء اليت قد توجد

 الكتاب ببعض التطبيقات املساحية يف ختطيط وتوقيع منحنيات الطرق سواء الرأسية منـها أو               وخيتتم
  .الباب احلادي عشراألفقية مع مناذج حلاالت تصميمية خمتلفة و كان ذلك يف 

 فقد مت تذييل كل باب بأسئلة ومسائل تظهر عند          تولضمان استيعاب الطالب أو القارئ للموضوعا     
 اليت جيب أن تصل إيل إدراك القارئ كما مت سرد بعض مناذج حملولة ملسائل رقمية                حلها النقاط اهلامة  

مع الشرح داخل األبواب مع احلرص على كتابة املصطلحات اإلجنليزية جبوار الترمجـة العربيـة هلـا                 
  .ملساعدة القارئ ىف متابعة املوضوعات ىف أى من املراجع األجنبية إذا احتاج األمر



                                                    

  ١٣١

كز حبوث كلية اهلندسة جامعة امللك سعود بالرياض باململكة العربية السعودية لدعم       الشكر موصول ملر  
  .تأليف هذا الكتاب على هيئة مشروع حبثى

א   ٤٢/٢٦/٢٨-د : מ
א حتديد قيمة معامل اإلندماج بطرق خمتلفة ودراسة تأثري احلمل املطبق  :א

عليها لعدة أنواع من التربة

  عبد احلفيظ بن عمر الشيناوي. د :א

 :א

 لقد استخدم يف هذه الدراسة أربعة طرق لتحديد قيمة معامل االنضغاطية لعدة أنواع               
طريقة : هذه الطرق هي    . خمتلفة من الترب من عدة مناطق من اململكة العربية السعودية         

لور جذر الوقت وطريقة القطاع الزائد املستطيلي       كازاقراندي لوغاريثم الوقت وطريقة تي    
تعترب الطريقتان األوليتان مها األكثر     . احملسن وطريقة املرحلة املبكرة من لوغاريثم الوقت      

ولكن من اخلربة هناك بعـض الـصعوبات يف اسـتخدام هـاتني             . استخداماً وشيوعاً 
غاطية أعلى مما تعطيـه طريقـة       أما طريقة تيلور فإا تعطي قيماً ملعامل االنض       . الطريقتني

أما عند الضغوط املطبقة العاليـة فـإن        . كازاقراندي وخاصة عند ضغط مطبق منخفض     
وتعطي طريقة املرحلة املبكرة من لوغاريثم الوقـت        . هاتني الطريقتني تعطي قيماً متقاربة    

ائـد  وتعترب طريقـة القطـاع الز     . قيماً أعلى من طريقة القطاع الزائد املستطيلي احملسن       
املستطيلي احملسن األسهل واألسرع من حيث حتديد معامل االنضغاطية وتعطـي قيمـاً             

وهذه الطريقة هي أكثر الطرق املقترحة لتحديد       . متوافقة أكثر مما تعطيه الطرق األخرى     
  .معامل االنضغاطية



                                                    

  ١٣٢

لقد متت صياغة معادالت تطبيقية ملعامل االنضغاط ومعامل االنتفاخ مع حـد            
ضافة إىل معادالت تطبيقية ملعمل االنتفاخ مع معامل االنـضغاط ومعامـل            السيولة باإل 

 .اللدونة مع نسبة الطني

א   ١٠/٢٧/٢٨-د : מ

א تطوير طريقة لتصميم خلطة اسفلتية للرصف مقاومة لالنزالق :א

  عبد اهللا إبراهيم املنصور . د.أ :א
  جمدي عبد العزيز زهو. د                    

 :א

تعترب مقاومة االنزالق للرصف اإلسفليت أحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر على الـسالمة             
مقاومة اإلنزالق املنخفضة تؤدي إىل زيادة املسافة اآلمنة        .  املرورية على الطرق السريعة   

تظهر بيانات مقاومـة    .  ء الرطبة للوقوف وميكن أن تؤدي إىل انزالق املركبة يف األجوا        
االنزالق واليت مت مجعها مؤخراً مبدينة الرياض أن مقاومة االنزالق على شـبكة الطـرق               

  .منخفضة جداً مقارنة بالقيم القياسية اآلمنة
ويهدف هذا البحث إىل تطوير طريقة لتصميم خلطة إسفلتية للرصف مقاومة لالنزالق 

  .يف مدينة الرياض

א   ١٣/٢٧/٢٩-د : מ

א تقومي عمالة قطاع البناء والتشييد باململكة العربية السعودية :א

  إبراهيم عبد اهللا احلماد. د.أ :א

 :א



                                                    

  ١٣٣

يسود سوق العمل يف اململكة العربية السعودية عمالة وافدة مـن جنـسيات              
 واقتصادية بصورة عامة ويف قطاع البناء والتـشييد  متعددة تعمل يف عدة قطاعات جتارية     

 ألف عامل ميثلون    ٦٠٠ويقدر عدد العمالة يف جمال صناعة البناء حبوايل         .  بصورة خاصة 
ويستقطب العمـل   . من مجلة العمالة األجنبية يف اململكة العربية السعودية       % ٢٩حوايل  

صل الدول اليت يستقدم منـها   دولة من أ١٢٠بقطاع البناء والتشييد عمالة من أكثر من    
 . العمال، وغالبية هؤالء العمالة األجنبية تأيت من الدول اآلسيوية

يهدف هذا البحث اىل استكشاف هيكل العمالة األجنبية يف قطاع البنـاء والتـشييد؛              
كخطوة لتحليلها، ال سيما ذو الوظائف احلرفية وذات املهارة البسيطة، واليت من شـأا           

.  بناء قاعدة معلومات لعمالة قطاع البناء يف اململكة العربيـة الـسعودية           أن تساهم يف    
سوف تكون قاعدة البيانات مرجعا أساسيا لدراسة عمالة قطاع البناء والتشييد هلـدف             

  .طويل املدى لتحقيق سياسة إحالل السعوديني عوضا عن العمالة الوافدة
  

א   ١٤/٢٧/٢٨-د : מ

א ري متوجات القاع على خصائص القفزة اهليدروليكيةتأث :א

  مسري علي عيد. د :א

 :א

أجريت جتارب معملية لدراسة تأثري األشكال املختلفة للقيعان املموجه علـى           
مت . ٧,٥ -٣تراوح رقم  فرود يف التجارب املعملية بني         . خصائص القفزة اهليدروليكية  

.  الثة أشكال للقيعان املموجة وهي شكل منحين اجليب واملثلث و شبه املنحرف           أختبار ث 
  . ٧٢و ، ٣٦مت دراسة قيمتني للخشونة النسبية وهي  



                                                    

  ١٣٤

 وقد وجد أنه لكل أشكال متوجات القاع فإن عمق املياه اخللفي الالزم لتكوين القفـزة               
  . ة على القيعان امللساءاهليدروليكية  أقل بشكل ملحوظ عنه يف حالة القفزة اهليدوليكي

ووجد أيضاً أن طول القفزة اهليدوليكية يف حالة القيعان املموجة أقل من نصف قيمتها يف    
وجد أيضاً أن إجهاد القص امع على القيعان املموجة أكرب مـن            . حالة القيعان امللساء  

القيعـان  مخسة عشرة ضعف قيمته يف حالة القيعان امللساء ومت استنتاج أن تأثري شـكل               
نتائج هذه الدراسـة تؤكـد      . املموجة واليت هلا نفس املدى والطول املوجي قليل نسبياً        

  .كفاءة القيعان املموجة يف تشتيت الطاقة خلف املنشآت اهليدروليكية
  

א   ٣١/٢٧/٢٩-د : מ

א نة تأثري اإلضافات الكيميائية على قوة الضغط والبنية اهرية للعجي :א
اإلمسنتية املصبوبة عند درجات حرارة مرتفعة

  عبد الرمحن بن حممد احلزميي.  د:א

  :א
برهن عمل حديث قام به املؤلف أن احلرارة املرتفعة ستؤثر إجيابياً علـى قـوة               

هذا اجناز الضغط للخرسانة مع استخدام املثبطات الكيميائية حتت ظروف حمددة ، ويعترب       
وستساهم .  كبري ألنه حيل إحدى املشاكل الرئيسية املتعلقة جبودة اخلرسانة يف اجلو احلار           

دراسة البنية اهرية للعجينة اإلمسنتية وعالقة ذلك مع قوة الضغط يف فهم كيف تـؤثر               
وهـذا سـعيزز مـن      .  احلرارة على قوة اخلرسانة عند استخدام اإلضافات الكيميائية       

إلضافات الكيميائية يف اخلرسانة وما يف ذلك من مردود طيب على منتجـي             استخدام ا 



                                                    

  ١٣٥

مصانع اخلرسانة اجلاهزة يف اململكة والشركات املنتجة للمواد الكيميائية ومنها شـركة            
  .سابك

يهدف هذا البحث إىل استقصاء تأثري اإلضافات الكيميائية على القوة والبنيـة اهريـة              
  .ة عند درجات حرارة مرتفعةللعجينة اإلمسنتية املصبوب

א   ٣٦/٢٧/٢٨-د : מ

א سلوك اإلسطوانات املقواة بصفائح األلياف البوليمرية الزجاجية :א

  طارق بن محود املسلم. د.أ :א

 :א

قـواة باألليـاف    يهدف هذا املشروع إىل دراسة سلوك اإلسطوانات اخلرسانية امل               
وحتتوي الدراسـة علـى     .   املعرضة للضغط حتت قوى ضغط خمتلفة      (GFRP)الزجاجية  

 جمموعـات   ٦حيث تنقسم العينات إىل     .   اسطوانة خرسانية  ٥٤اختبارات معملية لعدد    
متثل قوى التحمل املختلفة املعتربة يف الدراسة ، وكل جمموعة حتتوي على عينات مقواة              

 وغري مقواة ملعرفة مقدار الزيادة يف قوة التحمل للضغط بعد مقارنتها            باأللياف الزجاجية 
وأظهرت النتائج زيادة كـبرية يف قـوة التحمـل          .  بالعينات املقواة باأللياف الزجاجية   

واجلدير بالذكر هنا أن الدراسة     .  للضغط باإلضافة إىل زيادة واضحة يف املرونة للعينات       
 عدد طبقات التقوية باأللياف الزجاجية ومقدار قوة        ركزت على تأثري عاملني فقط ومها     
وعلى ذلك فقد أظهرت الدراسة أن قوة حتمـل         .  حتمل اإلسطوانات اخلرسانية للضغط   

 املـستخدمة   GFRPاالسطوانات اخلرسانية للضغط واملرونة تزداد بازدياد عدد طبقات         
ات اليت هلا قوة حتمـل      حيث تكون الزيادة أكرب يف العين     .  لتقوية االسطوانات اخلرسانية  

 High) وتقل بالنسبة للعينات اليت هلا قوة حتمل عالية (Normal concrete)للضغط أقل 

strength concrete)  .  أضافت الدراسة أيضاً التنبؤ بواسطة أمنوذج رياضي للتنبؤ بقـوة



                                                    

  ١٣٦

وك حتمل اإلسطوانات اخلرسانية املقواة باأللياف ومقارنتها مع النتـائج املعمليـة لـسل            
حيث أظهرت املقارنة نتائج قريبة جـداً       .   االنفعال للعينات اليت مت اختبارها     -اإلجهاد  

  .بني النتائج املعملية وتلك اليت مت التنبؤ ا بواسطة األمنوذج الرياضي
 
 

א   ٣٧/٢٧/٢٨-د : מ

א ية العوارض الشرائح البوليمرية املركبة مقابل القضبان املدفونة يف تقو :א
اخلرسانية املسلحة حتت تأثري أمحال قوى القص

  صاحل بن حامد السيد. د.أ :א

 :א
يقدم هذا البحث مقارنة بني أداء وفاعلية طريقتني من طرق تقوية العوارض اخلرسانية            

و لـصق صـفائح     املسلحة ملقاومة قوى القص وذلك بغرس قضبان تسليح معدنية سـطحية أ           
ويقدم هذا التقريـر    .  وقد متت مقارنة األداء والفاعلية للطريقتني     .  كربونية مركبة من اخلارج   

وعلـى ضـوء نتـائج      .  مقارنة بني األداء اإلنشائي ونوعية االيار للعوارض اليت مت اختبارها         
لضوء علـى حـدود     كما مت تسليط ا   .  االختبار متت املقارنة بني الطريقتني من الناحية العملية       

هذا كما متت مناقشة بعض العناصر األخرى مثل تكلفة املواد املستخدمة           .  استخدام الطريقتني 
 .واجلهد الالزم الستخدام الطريقتني

א   ٤٤/٢٧/٢٨-د : מ

א إعداد برنامج حاسوب لتحليل وتصميم عناصر اخلرسانة املسلحة  :א
حسب الكود السعودي

  عبد احلميد شريف. د.أ :א



                                                    

  ١٣٧

 :א
التقرير يصف تطوير برنامج إعالم آيل لتحليل وتصميم عناصـر اخلرسـانة املـسلحة                    

حتت تأثري عزم اإلحنناء و قوة رأسية حـسب الكـود الـسعودي للبنـاء               ) كمرات وأعمدة (
  .  يةئباستعمال أحدث تقنيات الربجمة املر

ج يرسم توزيع اإلجهادات والتشوهات عرب املقاطع والرسم البياين الذي يـربط عـزم              الربنام
  . اإلحنناء بالقوة الرأسية

ميكن حتليل وتصميم عدة أنواع وأشكال من املقاطع وحديد التسليح ميكن أن يصل إلال مـئيت                
  .طبقة

 زائد ماالاية وحتديـد     تتم عملية حتليل املقطع املسلح بتغيري موقع احملور احملايد من سالب إىل           
قيم التصميم للعزم والقوة حتدد حسب قيمة معامل ختفـيض          . العزم والقوة املقاومة لكل نقطة    

  .املقاومة والذي يتغري بداللة تشوه حديد التسليح
أما عملية التصميم فهي تعتمد على طريقة التحليل املتكرر مع تغيري مالئـم يف قيمـة حديـد     

  .مة املثلى مع استعمال تقنيات التسريع يف التحليل املتكررالتسليح حىت توجد القي
مت كذلك إدماج مفعول اإلنبعاج يف األعمدة الطويلة حسب الكود السعودي بواسطة طريقـة              

  .العزم املكرب
  .مت التحقق من سالمة الربنامج باملقارنة مع عدة أمثلة يف كتب معتمدة وبرامج حاسوب أخرى

  .ن طرف طالب اخلرسانة املسلحة و طـالب مـشاريع التخـرج   الربنامج يستعمل حاليا م
  .الربنامج كان موضوعا لثالثة مشاريع التخرج

א    ٥١/٢٧/٢٨-د : מ

א برنامج حاسويب حلساب التأخري يف مشاريع التشييد :א

  خالد بن سعد الظافر القحطاين. د :א



                                                    

  ١٣٨

 :א

 الربامج احلاسوبية احلالية يف إدارة املشاريع تفتقر إىل حتليل املسئوليات الناجتة            نإ
عدم وضوح املسئوليات عن التأخري احلاصـل يف        . عن التأخري يف تنفيذ مشاريع التشييد     

اجلدول الزمين لتنفيذ املشروع يؤدي إىل زيادة اخلالفات بني أطـراف املـشروع الـيت              
فمن خالل هذا الدراسـة، مت تطـوير        . تنفيذ هذه املشاريع  بدورها ترفع تكلفة وزمن     

برنامج حاسويب يمكن املشاركني يف املشروع من حتديد مسئوليات التأخري أثناء تنفيـذ             
فالربنامج يساهم يف   . مشاريع التشييد أو بعده فيما إذا ما متت مطالبات يف هذه املشاريع           

وح أسلوب موحد وشامل لتحليـل      تقليل املشاكل اليت عادة ما حتدث بسبب عدم وض        
 .مثل هذه التأخريات و التسريعات اليت حتدث عادة يف مثل هذه املشاريع

  

א   ٥٦/٢٧/٢٩-د : מ

א   خواص اخلرسانة الطرية والصلبة تأثري استخدام املخلفات الصناعية على :א

  طارق بن محود املسلم. د.أ :א

 :א
يهدف هذا البحث إىل دراسة سلوك إحدى مواد النفايات املتوفرة حملياً يف اململكة العربية               
وذلك من خالل إضافة هذه املادة إىل اخلرسانة بنسب خمتلفة كبديل جزئيـاً لإلمسنـت               .  السعودية

انة لفترات زمنية   ومعرفة تأثري ذلك على اخلرسانة اللينة والصلبة وذلك من خالل دراسة خواص اخلرس            
  .خمتلفة

مت استبدال جزء من نسبة اإلمسنت يف اخللطة اخلرسانية مبادة النفايات املستخدمة للدراسـة                
من النسبة الكليـة لإلمسنـت احملـدد للخلطـة          % ٣٠ ،   ٢٥ ،   ٢٠ ،   ١٥،  ١٠بنسب خمتلفة وهي    

  .اخلرسانية



                                                    

  ١٣٩

شمل قياس زمن الـشك     وقد ركزت هذه الدراسة على خواص اخلرسانة اللينة والصلبة وت           
وقـد  .   يوم من وقت صب اخلرسانة     ٩٠ ،   ٢٨ ،   ٧ومقدار اهلبوط وقوة حتمل اخلرسانة للضغط بعد        

  .متت مناقشة النتائج الناجتة من االختبارات واقتراح التوصيات لألعمال املستقبلية
غط تعتـرب   وبناًءا على نتائج االختبارات يف هذه الدراسة فإن قيمة حتمل اخلرسانة لقوة الض              

يوم ٢٨كانت قوة الضغط بعد     % ٢٠مشجعة حيث أظهرت النتائج أنه عندما كانت نسبة االستبدال          
ويف حالـة   .   ميجا باسكال وهي تعترب ضمن القيمة الالزمة ألغلب العناصر اإلنـشائية           ٣٥أكثر من   

 التطبيقـات   فإن النتائج تعترب مقبولة عند استخدامها يف      %) ٣٠،  % ٢٥مثل  (زيادة نسبة االستبدال    
  .األخرى

واجلدير بالذكر لكي تكتمل الدراسة من مجيع اجلوانب يقترح دراسة دميومـة اخلرسـانة                
املستخدمة مع نسب خمتلفة من النفايات الصناعية على املدى الطويل ملعرفة أداء هذه املواد مع الـزمن                 

شكل مفـصل أكثـر ، قبـل        لذلك جيب دراسة استخدام هذه املادة ب      .  حتت الظروف البيئية احمللية   
  .اعتمادها كمادة بناء تستخدم يف قطاع املباين اخلرسانية

 
 

א    ٥٧/٢٧/٢٨-د : מ

א نظام إسقاط جديد مقترح خلرائط اململكة العربية السعودية :א

  حسن حممد بيالين. د.أ :א

 :א

.  مستو  يعترب من أهم مـسائل علـم اجليوديزيـا           إن متثيل سطح األرض على    
إال . وعملية اإلسقاط ال ميكن أن تتم بدون تشوهات يف املساحات والزوايا و األطـوال             

أنه ميكن فرض بعض الشروط على التوابع التحليلية لإلسقاط، وذلك من أجل احلصول             
  . حسب اجتاه مااملسافاتعلى إسقاطات مطابقة أو متساوية أو متساوية 



                                                    

  ١٤٠

نظرية اإلسقاطات املركبة، اليت تعتمد على إجياد إسقاطات جديدة،         وهناك دراسة مسيت ب   
  بابـاً  فتحتهذه النظرية   . التقليديةباستخدام عالقات مركبة من معادالت اإلسقاطات       

.  لشكل حدود املنطقة   مالئمة يف طرق إجياد إسقاطات بتشوهات أصغرية، أكثر         جديداً
 وإجـراء أو ألي منطقة،    للمملكة  رائط وخمططات دقيقة     خ احلصول على وبذلك ميكن   

  .دون اعتبار تصحيحات التشوهاتفيها قياسات كارتومترية 
املستخدمة يف خـرائط    إلسقاطات  لالقسم األول من هذا البحث حيتوي على حتليل عام          

  .اململكة
وصـل إىل    نظرية التركيب اخلطي لإلسقاطات املطابقة بغية الت       تطبيق يف القسم الثاين مت     

  .اململكةإسقاط مطابق خيفف من التشوهات اخلطية الستخدامه يف إنشاء خرائط 
 اإلهليلج الدوراين، فقد بـدأنا أوالً بدراسـة         -كسطح للمقارنة - ومبا أنه جيب اعتبار   

 مث أتبعناه بدراسة إسقاطني مركبني للكـرة علـى          .إسقاط مطابق لإلهليلج على الكرة    
  اط املركب األول كتركيب خطي من إسقاط مريكاتور املائل         فنا اإلسق املستوي، وقد عر

 كإسقاط مركب ثـاٍن التركيـب اخلطـي         عرفنابينما  . واإلسقاط السترييوغرايف املائل  
  .إلسقاط المبري املائل واإلسقاط السترييوغرايف املائل
ني  التركيب اخلطي إلسـقاط    لثوابتوقد تبني لنا بنتيجة هذا البحث أن اختياراً مناسباً          

 . يسمح بإنقاص نسب التشوه اخلطي بشكل ملحوظ يف اإلسقاط املركب          ،مطابقني اثنني 
 التوصل إىل إسقاط مركب مطابق للكرة على املستوي، يسمح باختزال نـسبة             متقد  و

 عما هو عليه يف اإلسقاط املطابق املستخدم حالياً يف          70%يصل إىل   التشوه اخلطي مبقدار    
  ).المبريإسقاط (اململكة 

   
  
 



                                                    

  ١٤١

א   ٦٢/٢٧/٢٨-د : מ

א تقييم دقة احملطات الشاملة يف قياس املسافات من عاكسات طبيعية :א

  عبد اهللا الصادق علي. د.أ :א

 :א
  استعملت أنواع خمتلفة من املواد العاكسة لألشعة حتت احلمراء لتقييم أداء احملطات            

من شـركة   TCR 1120ة اليت ميكنها العمل علي هذا النوع من العاكسات مثل جهاز الشامل
انشيء هلذا الغرض خط جيوديسي مث قيس هذا اخلط باستعمال احملطة الشاملة وعـدد              .  اليكا

حسبت بعد ذلك قيم االحنراف املعياري هلذه القياسات ومن مث حولت           .  من هذه العاكسات  
 وقد أوضحت النتائج أن أسطح السرياميك والبورسيلني األبيض ميكن          . إيل قيم تبني دقة املسح    

.  ١/١٣٠٠٠يرادف هذا الرقم القيمة النـسبية       .   متر ١٠٠ ملم يف كل     ٧أن تعطي دقة تصل     
 ٩,٥تأيتء بعد ذلك األسطح اخلشبية الناعمة حيث كانت قيم االحنراف املعياري يف حـدود               

مث األسـطح الـسوداء الناعمـة مـن         ).  ١/٨٠٠٠أي ما يساوي خطأ نسبياً مقداره       (ملم  
أي ( ملـم  ١٠السرياميك والبورسيلني واخلشب والعاكس احلديدي األبـيض خبطـأ قـدره       

) ١/٥٠٠٠ – ١/٣٠٠٠(أما العاكسات اليت أعطت دقة متوسـطة        ).   خطأ نسيب  ١/٧٥٠٠
 أمـا بقيـة     . فكانت الكتلة اخلرسانية ولوحة الزنك البيضاء و القطعة احلديدية غري املطليـة           
الطينية البنيـة    العاكسات فقد أعطت دقة قياس متواضعة وهي السطح اخلشيب اخلشن واللوحة          

ومن الواضح أن النوعني األول والثاين أعطت نتائج أفضل من أو مساوية ألرقام الدقة              .  اخلشنة
مـن  وتصلح هذه الدقة لتنفيذ الكـثري       ).   متر ٨٠ ملم يف كل     ١٠حوايل  (اليت ذكرها املصنع    

أعطت بقية العاكسات دقة متواضعة ولكن حيت هـذه قـد           .  أعمال اهلندسة املدنية والعمارة   
 .  تكون مناسبة للكثري من األعمال واملشاريع اليت ال تتطلب دقة عالية

  



                                                    

  ١٤٢

א   ٧٠/٢٧/٢٩-د : מ

א افة تأثري دراجة حرارة املعاجلة على قوة اخلرسانة مع الزمن عند إض :א
املواد البوزوالنية

  عبد الرمحن بن حممد احلزميي. د :א

 :א
اهلدف مـن   .   تستخدم البوزوالن كمواد إضافية إىل اخلرسانة لتحسني خصائصها       

هذا البحث هو التحقق من تأثري درجة حرارة الصب واملعاجلة على قوة الضغط للخرسانة مـع    
مت استخدام مواد بوزالنية خمتلفـة      . فة املواد البوزوالنية كبديل جزئي لإلمسنت     الزمن عند إضا  

درجة حرارة صب اخلرسانة عند     ).  البوزوالن الطبيعي وغبار السيليكا   (كبديل جزئي لإلمسنت    
مت ).  درجة مئويـة   ٤٥ ،   ٣٥ ،   ٢٥(ودرجة حرارة املعاجلة عند     ).   درجة مئوية  ٣٥ ،   ٢٥(

  ). يوم١٨٠ ، ٩٠ ، ٢٨ ، ٧(منة خمتلفة دراسة قوة الضغط يف أز
بدون اسـتخدام مـواد     (وقد بينت نتائج قوة ضغط اخلرسانة البوزوالنية أو العادية            
أا تزيد عند األعمار املبكرة وتنقص عند األعمار املتأخرة بغض النظر عن درجـة              ) البوزوالن

يوم عندما ٢٨ التزيد بعد ولوحظ أيضاً أن قوة ضغط اخلرسانة     .  حرارة صب ومعاجلة اخلرسانة   
 درجة مئوية بغض    ٤٥حتتوي اخلرسانة غبار السيليكا أو البوزوالن الطبيعي عند معاجلتها عند           

كما أظهرت نتائج قوة الضغط خلرسانة البـوزوالن        .  النظر عند درجة حرارة صب اخلرسانة     
نظر عن درجة حرارة    الطبيعي أقل من اخلرسانة العادية وغبار السيليكا عند كل األعمار بغض ال           

درجة مئوية  ٢٥ولكن قوة خرسانة البوزوالن الطبيعي املصبوبة عند        .  صب ومعاجلة اخلرسانة  
يوم ، وميكن   ١٨٠ درجة مئوية كانت قريبة من اخلرسانة العادية عند          ٣٥ و   ٢٥ومعاجلة عند   

 .أن يرجع السبب أن تفاعل البوزوالن الطبيعي يعمل عن األعمار املتأخرة



                                                    

  ١٤٣

  ٧/٢٨/٢٩-د : אמ

א )تأليف كتاب باللغة العربية(املساحة التصويرية اجلوية التجسيمية :א

  عصمت حممد احلسن. د.أ :א

 :א
 تعترب املساحة التصويرية اجلوية من الوسائل األساسية جلمع املعلومات املستخدمة يف رسم            

افية و إعداد النماذج الرقمية لسطح األرض إضافة إىل العديد من التطبيقـات يف            اخلرائط الطبوغر 
ـ   ـل املساف ـالقياسات املساحية اليت تشم    ـ    ـات و االرتف داثيات و املقـاطع    ـاعات و  اإلح

  . الطولية و العرضية لعمل حسابات التسوية 
ـ            شأا يف بدايـة القـرن               و قد مرت تقنية املساحة التصويرية مبراحل من التطور منذ ن

ل احلاسوب  ـاً لتطور التقنيات األخرى مث    ـريع مواكب ـت يف تطور س   ـرين ، و ما زال    ـالعش
  .و اإللكترونيات و األقمار الصناعية 

         و هذا البحث عبارة عن تأليف كتاب باللغة العربية يبني جبالء التطورات اليت حـدثت               
 خاصةً يف جمال التطبيقات املساحية بالتركيز علـى عمليـات           لتقنية املساحة التصويرية اجلوية و    

القياس املساحي على الصورة اجلوية املفردة و الصور اجلوية املتداخلة اليت يستفاد منها يف تكوين               
الثة ـاس يف األبعاد الث   ـالنموذج اسم الذي ميكن رؤيته من األبعاد الثالثة مما يسهل عملية القي           

  .  الرقمية لسطح األرض و لعمل اخلرائط الطبوغرافية و استنتاج النماذج
         و مبا أن أجهزة الرسم التجسيمي من الصور اجلوية املتداخلة تشكل قيد الرمح يف هـذا                

فقد مت تقدمي أنواع هذه األجهزة بـالتركيز علـى          . اال فقد شكلت اجلزء األكرب من املؤلف        
صيل أجزائها و طريقة تشغيلها اليت تعتمد على ما يطلـق           أجهزة الرسم التجسيمي التمثيلي و تف     

و قد مت تفصيل عمليات التوجيه النسيب و الـذي يعتـرب األسـاس يف               . عليه عمليات  التوجيه     
ي و التحليلي   ـوذج اسم يف مجيع أنواع أجهزة الرسم التجسيمي التمثيل        ـعمليات تكوين النم  

وجيه املطلق لربط النموذج اـسم مبقيـاس اخلريطـة          و أخرياً مت توضيح عملية الت     . و الرقمي   
  .املطلوب رمسها و من مث جتميع اخلريطة و إنشاء النموذج الرقمي لسطح األرض 



                                                    

  ١٤٤

א                          א
 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
  بشارات سليم. د  .دة مركزيةتأثري تشوه السريان الداخل على أداء مروحة طار ٣٤/٢٢/٢٨-م ١

دراسة عملية عن خواص القالب امليكانيكيـة وشـكل          ٢٩/٢٥/٢٨-م  ٢
سطح القالب على اخلواص امليكانيكية لعملية الـسباكة        

اجلزء األول دراسة خـواص     : خالل سباكة املواد النقية     
  انتقال احلرارة

  فاروق نوري جييت. د
عبد احلكيم عبد الرمحن . د

  املاجد 

دراسة جتريبية النتقال احلرارة باحلمل الطبيعي يف حالة   ٢٢/٢٧/٢٨-م ٣
  .الثبات ألنابيب معدنية ذات مقاطع مثلثية

  هاين عبد الرمحن األنصاري. د
  حممد السيد حممود علي. د

  خالد عبد اللطيف السيف. د  التحكم التكاملي للمعلقات الفعالة والتوجيه للـعربة    ٢٤/٢٧/٢٨-م  ٤
  مد املدينحممد حم. د.أ

دراسة إمكانية استخدام اهلواء ذو الـربودة العاليـة يف            ٣٣/٢٧/٢٩-م  ٥
  تكييف اهلواء بالرياض

  عبيدة حممد زيتون. د

  سامر عبد اهللا السعيد. د  االهتزاز املستعرض لعمودين مشروخني متصلني بعنصر مرن  ٣٥/٢٧/٢٨-م  ٦
باللغـة   " تأليف كتاب أساسيات الـورش امليكانيكيـة        ٤٧/٢٧/٢٨-م  ٧

  " العربية

 عبد الرمحن عبد اهللا علي . د
  التميمي. د
  مسري إبراهيم. م

 كأداة  – والتخطيط االستراتيجي    SWOTمنهجية حتليل     ٥٠/٢٧/٢٨-م  ٨
  فعالة لتطوير التعليم اهلندسي جبامعة امللك سعود

  حممد حممد املدين . د.أ

تكويين أللومنيوم جتـاري  دراسة تطور البنية اهرية والنسيج ال       ٦٣/٢٧/٢٩-م  ٩
 النقاوة نتيجة البثق يف قالب ذو جمريني متساويني و متقاطعني

 إيهاب عادل الدنف. د

إحداث عقد صفرية امليل أماكن اختيارية مـن عتـب            ٦٥/٢٧/٢٨-م  ١٠
 مهتز

 مسعد عبده فوده. د.أ

متغريات القطع املثلي  للصلب احملسنة مقاومته للكالل   ٦٩/٢٧/٢٨-م  ١١
  اجلة احلراريةباملع

 جمدي مصطفى الريس. د
  

لتأثري حدة اتساع األنابيب على خصائص  حتليل منذجي    ٢٧/٢٨/٢٩-م  ١٢
  تدفق املادة واحلرارة

  خالد بن ناصر العمار. د

إمخاد االهتزازات يف األعتاب املكونة من مواد مركبـة          ٣٠/٢٨/٢٩-م  ١٣
  بواسطة إضافة كتل وزنربكات 

  أمحد عادل خضري . د
  مسعد عبده فوده. د



                                                    

  ١٤٥

א   ٣٤/٢٢/٢٨-م : מ

א .تأثري تشوه السريان الداخل على أداء مروحة طاردة مركزية :א

  بشارات سليم. د :א

 :א
تستعمل آالت الطرد املركزية بصورة واسعة يف العديد مـن الـصناعات ألسـباب       

. لتريبو يف املركبات الفضائية      تصنيع املعدات املرتلية وحىت مضخات ا      ل يف ـفهي تدخ . كثرية
يضع االستعمال الواسع هلذه اآلالت بعض القيود على ظروف تشغيلها مما يتسبب يف انسياب              و

بتـشوه  "وتدعى هذه الظاهرة من عدم اإلنتظـام        . غري منتظم عند مدخل القلب الدوار فيها      
  .ن أداء هذه اآلالت وهو يف العادة يقلل م، "الدخل

لدراسة مت القيام ا لتحديد أداء مروحة نصف قطريـة ذات ثالثـة             ، يقدم هذا التقرير النتائج   
 لألشـكال والتوجيـه يف      اوقد مت تغـيري   . أنواع من جماري الدخل وستة أنواع من املشوهات       

متعـددة  ومت أيضاً تغيري موضوع املشوهات دف احلصول على ترتيبـات           . ااري الداخلة 
 لعوامـل األداء    اوقـد مت حتديـد    . مبقادير خمتلفة من التشوه عند مدخل العمود يف املروحـة           

 اومتت احملاولة الكتشاف طرق   . واالنسياب لكافة اخلمسة والثالثني ترتيباً لألشكال يف املروحة       
لتدهور ومتت مراقبته تأثري ا   . حلساب تشوه الدخل الناتج عن املشوهات وجماري الدخل املختلفة        

ومت حساب األداء من حـدود جمـاالت        . لتشوهات الدخل على أداء املراوح النصف قطرية        
التشغيل املستقر وجماالت االنسياب للمروحة واحملور وكذلك معامل زيادة الضغط للمروحة ،            

وتبني أن كل من االنسياب وعوامل التشغيل للمروحة تعتمد على تشوهات           .والعمود والغطاء   
وبإسـتخدام  . ظهرت النتائج أن هذه العوامل تتناقص مع تزايد تشوهات الـدخل          وأ. الدخل

طريقة تصميم التجارب مت بيان أن التشوهات يف الدخل تعتمد بصورة أكرب على التأثري املتبادل               
 .للشكل والتوجيه رى الدخل ونوع وموضع املشوه 

 



                                                    

  ١٤٦

א   ٢٩/٢٥/٢٨-م : מ

א ة عن خواص القالب امليكانيكية وشكل سطح القالب دراسة عملي :א
: على اخلواص امليكانيكية لعملية السباكة خالل سباكة املواد النقية 

  اجلزء األول دراسة خواص انتقال احلرارة

  فاروق نوري جييت. د :א
  عبد احلكيم عبد الرمحن املاجد. د                     

 :א

 يف عمليات السباكة هناك عدة عيوب حتدث أمثـال الـشقوق والتعـرج               
هذه العيوب مرتبطة باحلركة احلرارية . والتموج ممكن مشاهدا على سطح السبيكة 

الشقوق حتدث عند التغري الدوري لسطح الـسبيكة        . وامليكانيكية للسطح املسبوك    
 الـسبيكة والـتغريات يف      التعرجات حتدث عند منو   . خالل التجمد األول للسبيكة     

التموجات حتصل يف التجمد البطيئ عندما جتمد    . درجة احلرارة على سطح السبيكة      
  .الطبقة اخلارجية وتتكون متوجات داخل املعدن املسبوك 

هذه الدراسة هي عبارة عن دراسة جتريبية سوف تعمل لدراسة تأثري القالب واملواد             
لعيوب الناجتـة عـن عمليـة       حلراري وعلى ا  املستخدمة يف السباكة على التوزيع ا     

  . السباكة

א   ٢٢/٢٧/٢٨-م : מ

א دراسة جتريبية النتقال احلرارة باحلمل الطبيعي يف حالة الثبات  :א
.ألنابيب معدنية ذات مقاطع مثلثية

  هاين عبد الرمحن األنصاري. د :א
   حممد السيد حممود علي.د                      



                                                    

  ١٤٧

 :א
متت دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي من السطح اخلـارجي ملواسـري             

الوضع األول  ، مت أجراء التجربة علي وضعني لال نابيب      .  مثلثية املقطع يف وضع أفقي يف اهلواء      
مت .  ر تكون متجهة ايل اسـفل     وفيه تكون زاوية مقطع املثلث متجه ايل اعلي ويف الوضع األخ          

 ٠,١٣و  ، ٠,١٠، ٠,٠٨، ٠,٠٦، ٠,٠٤٤استخدام مخس مواسري بطول جانيب ملقطع املثلث        
مت قياس درجـات    .   سخان داخلي ذي تدفق حراري ثابت      لمت تسخني املواسري باستعما   .  م

ارة املتوسـط   مت تعيني معامل انتقال احلر    .  احلرارة علي طول سطح املواسري ويف االجتاه احمليطي       
مت تعـيني   .  احمليطي علي طول سطح املواسري يف حالة احلمل احلراري الطبيعي ألنتقال احلرارة           

كما مت حساب رقم نوسلت املتوسـط       .  أيضا معامل انتقال احلرارة املتوسط الكلي للمواسري      
  باإلضافة   .احمليطي ووضعه يف معادلة تضم رقم رايلي يف باستعمال املسافة احملورية كطول مميز            

إيل ذلك فقد مت تعيني رقم نسلت الكلي املتوسط يف معادلة تضم رقم رايلي املعدل يف حالـة                  
كما لوحظ يف حالة توجه زاوية املثلث ايل اعلي فانه مت احلـصول             .  التدفق احلراري املضطرب  

لث ولكن يف حالة توجه زاوية املث     .  علي تدفق حراري طبقي ومضطرب وقد مت متييز كل منهم         
وقد وجد ان رقم نوسلت الكلي      .  ايل اسفل مت احلصول علي التدفق احلراري املضطرب فقط        

او احملوري يزيد كلما زاد رقم رايلي املعدل يف حالة التدفق املضطرب بينما رقم نوسلت يقـل                 
 .كلما زاد رقم رايلي يف حالة التدفق الطبقي

 
א   ٢٤/٢٧/٢٨-م : מ

א  حكم التكاملي للمعلقات الفعالة والتوجيه للـعربة الت :א
  خالد عبد اللطيف السيف. د :א

  حممد حممد املدين. د.أ                     



                                                    

  ١٤٨

 :א

يقيم علي أساس إمكانية تـوفري        من املعروف أن أداء نظام التعليق يف العربات       
وال تستطيع أنظمة التعليق السلبية التقليديـة       . الطريقراحة الراكب وجودة البقاء على      

وهلذا فقد مت تطـوير أنظمـة       . سوى توفري حل وسط بني هاتني اخلاصيتني املتعارضتني       
التحكم يف اهليكل مثل نظام التعليق الفعال ونظام التوجيه بالعجالت اخللفيـة لتحقيـق              

  .ركوب أكثر راحة وأمانا
جية لتصميم وتقييم نظام للـتحكم التكـاملي        ويف هذا البحث، يتم تقدمي منه     
ويفترض يف هذه الدراسة أن العربة تسري علي . يتضمن نظام تعليق فعال ونظام توجيه آيل    
وستستخدم نظرية التحكم األمثل لتـصميم      . طريق منحين وغري منتظم بصورة عشوائية     

احـة الركـوب    وسيتم دراسة تأثري طرق التحكم املختلفة علي ر       . هذا النظام التكاملي  
  .واستقرار املركبة يف نطاقي الزمن والتردد

א   ٣٣/٢٧/٢٩-م : מ

א دراسة إمكانية استخدام اهلواء ذو الربودة العالية يف تكييف اهلواء  :א
بالرياض

  عبيدة حممد زيتون. د :א
عايل الربودة يف تكييف املباين مبدينة دراسة إمكانية استخدام اهلواء  :א

الرياض ستستخدم الطرق العددية لدراسة توزيع اهلواء العايل الربودة داخل املباين حتت 
أحوال حقيقية متثل أمحال التكييف والطقس يف مدينة الرياض ومن مث دراسة تأثري هذه 

  . الطريقة على كفاءة أداء واقتصاديات أنظمة التكييف واملباين



                                                    

  ١٤٩

هدف هذا البحث إىل دراسة تأثري استخدام هواء التكييف العايل الربودة على توزيع ي
  .سرعات ودرجات حرارة اهلواء داخل املباين

א   ٣٥/٢٧/٢٨-م : מ

א االهتزاز املستعرض لعمودين مشروخني متصلني بعنصر مرن :א

  سامر عبد اهللا السعيد. د :א

 :א

مت اشتقاق منوذج رياضي يصف حركه االهتزاز املستعرض لعمودين مشروخني             
استخدم هـذا النمـوذج     . متصلني بعنصر مرن حيمالن جسم صلب علي أطرافهما       

لدراسة تأثري عمق و موضع الشرخ و العنصر املرن  على اخلواص الديناميكية هلـذه               
ل العنصر املرن و الشرخ وتأثري هذا التداخل على         املنظومة كما مت توضيح تأثري تداخ     

مت متثيل العمود املشروخ بعمودين متماثلني متصلني بنابض        . االهتزاز الطبيعي للعمود  
أشتقت معادالت احلركة للمنظومة بواسطة     . حلزوين عدمي ألكتله يف مكان الشرخ       

قـه الـشرخ    حل معادالت احلركة التفاضلية وتطبيق شروط اتصال احلركة يف منط         
مت التحقق من دقه النمـوذج الرياضـي        . أضافه إيل قيم احلركة عند ايات العمدان      

و بالعمـل  )  ANSYSبرنـامج  (ستخدام طريقه العناصر احلديه ثالثيه االبعاد اب
ملحوظ مع النتائج املستخلـصه مـن النمـوذج          اظهرت املقارنه تقارب  . املخربي
زاز الطبيعي االول للمنظومه سوف يتـأثر       أظهرت نتائج البحث ان االهت    . الرياضي

لكن هذان العنصران ليس لديهم تأثري ملحوظ علـى  ، بوجود الشرخ و العنصر املرن  
  .االهتزاز الطبيعي الثانيللمنظومه



                                                    

  ١٥٠

א   ٤٧/٢٧/٢٨-م : מ

א "باللغة العربية"تأليف كتاب أساسيات الورش امليكانيكية  :א
  عبد الرمحن عبد اهللا علي . د :א

  التميمي. د  
  مسري إبراهيم. م                      

 :א
  -:  يتكون هذا الكتاب من ستة أبواب تشمل ما يلى 

الباب األول عن السالمة الصناعية ىف الورش امليكانيكية وأماكن العمل بصفة عامة مع توضيح              
  .يفية تفاديهاأنواع املخاطر وأسباا وك

الباب الثاىن عن القياس تارخيه وأمهيته وبعض األجهزة املستخدمة ىف القياس ودقتـها وكيفيـة              
  .إستخدامها

مث .  الباب الثالث عن تشغيل املعادن بإسلوب التشغيل اليدوى وإسـتخدام األدوات اليدويـة            
.  زم للتنفيـذ  أسلوب التشغيل امليكانيكى وحسابات التشغيل والقدرة وحساب الوقـت الـال          

ويناقش الكتاب بعض أساليب  التشغيل امليكانيكى بإستخدام اآلالت املختلفة مثل آلة اخلراطة             
وآلة القشط واملثقاب وآلة التفريز وآلة التجليخ مع توضيح بعض العمليات الىت ميكن تنفيـذها               

  .على هذه اآلالت
 املختلفة مع التركيز على اللحام      الباب الرابع عن طرق وصل املعادن بإستخدام أساليب اللحام        

  .بالغاز واللحام بالقوس الكهربائى واللحام بالسبائك الالحديدية والوصل بالربمشة
.  الباب اخلامس عن تشكيل املعادن بإستخدام أسلوب احلدادة اليدوية واآلالت اخلاصـة ـا             

  .وأسلوب تشكيل األلواح املعدنية وشرح األدوات املستخدمة لذلك
السادس عن أسلوب سباكة املعادن مع التركيز على السباكة اليدوية وإستخدام القوالب            الباب  
  . الدائمة



                                                    

  ١٥١

א   ٥٠/٢٧/٢٨-م : מ

א  كأداة فعالة لتطوير – والتخطيط االستراتيجي SWOTمنهجية حتليل  :א
التعليم اهلندسي جبامعة امللك سعود

  د حممد املدينحمم. د.أ :א

 :א
 تواجه املؤسسات التعليمية على املستوى العاملي يف القرن احلادي والعشرين حتديات           

وعلي سبيل املثال فإن كـثري مـن التخصـصات          . عديدة من داخل وخارج احمليط األكادميي     
 املعاصرة يعتمد   اهلندسية تتعرض إيل تغريات مستمرة ومتالحقة، كما أن كثريا من مظاهر احلياة           

وقد كان لكل من الثورة اهلائلة      . بصورة متزايدة على التقنيات الناشئة واألطر العلمية املسببة هلا        
، واحلصول على كميات ضخمة من املعلومات واملصادر      تيف عامل الكمبيوتر وتقنيات االتصاال    

نيات املتناهية يف الـصغر     احلسابية يف جمال البحث العلمي، والتطورات املتالحقة يف جماالت التق         
والتقنيات احليوية، والتنافس االقتصادي املتنامي، ومتطلبات الصحة العامة، وكـذلك          ) النانو(

االهتمام العاملي املتزايد باحلفاظ على البيئة أبلغ األثر يف إجياد فرص جديدة ملهن عديدة يف جمال                
  .اهلندسة

وما يتتبعـه    SWOTوالضعف والفرص واملخاطر ويف هذا التقرير يتم تقدمي حتليل نقاط القوة 
ويعتمـد حتليـل   . من تطوير للخطة االستراتيجية لقسم اهلندسة امليكانيكية جبامعة امللك سعود       

SWOT       اليت مت اليت مت إجراؤها لتحديد       ت علي الدراسات الذاتية الداخلية وعدد من االستبيانا 
تراتيجية إىل استراتيجيات وأعمال ملعاجلـة      وقد مت تطوير األهداف االس    . آراء أصحاب العالقة  

كما مت تطوير خطـة     . نقاط الضعف واملخاطر من خالل االستفادة من مواطن القوة والفرص         
عمل تنفيذية تشتمل على أعمال حمددة ومقاييس للنجاح للوقوف علـى مـستوى التقـدم               

  .واإلجناز



                                                    

  ١٥٢

א   ٦٣/٢٧/٢٩-م : מ

א البنية اهرية والنسيج التكويين أللومنيوم جتاري النقاوة دراسة تطور  :א
نتيجة البثق يف قالب ذو جمريني متساويني و متقاطعني

  إيهاب عادل الدنف. د :א

 :א

ـ قنية احلديثة ىف تشكيل املعادن و     املشروع احلاىل يتعامل مع إستخدام قواعد الت              يه
إستخدام البثق ىف قالب ذو جمريني متساويني و متقاطعني إلحداث تشوه للدن            بالتحديد  

يركـز  .  كبري ىف املادة املضغوطة و املطلوب لكسر احلبيبات إىل أحجام متناهية الصغر           
  املشروع على دراسة التحسن ىف اخلواص امليكانيكية من خالل قياسات الصالدة 

 رصدها من خالل تقنية إنكـسار األكترونـات         أما البنية اهرية مت   . إجهاد اخلضوع و
أيضا مت دراسـة تطـور   .  (EBSD, electron back scattered diffractrion)  املرجتعة 

 .النسيج التكويىن للمادة املصاحب للتشوه اللدن الفائق الناتج من هذه التقنية
  

א   ٦٥/٢٧/٢٨-م : מ

א  أماكن اختيارية من عتب مهتزإحداث عقد صفرية امليل :א

  مسعد عبده فوده. د.أ :א

 :א

ومن املعلوم أن هذه اإل     . إذا أثرت قوى خارجية على منشأ ما فإا جتعله يهتز          
ىف بعض  . هتزازات هلا تأثريات ضارة على كفاءة املنشأ كما أا تسبب إجهادات إضافية           

تطلب منع اإلهتزازات عند موضع أومواضع معينة أو عند جزء معني           من هذه املنشأت ي   



                                                    

  ١٥٣

وأن يكون امليل مساويا للصفر و ذلك ألن االهتزازات و الدوران عند األمـاكن غـري                
اهلدف من هذا املشروع هو منع اإل هتزازات القسرية و أن يكون امليل مساويا              . مرغوبة

  وذلك باضافة هزازات انتقالية وأخر على منشأ مهتز  للصفر عند أماكن يتم حتديدها 
استحداث طريقة لالختيار األمثل لثوابت هذه اهلزازت ومواضع تثبيتها  باملنشأ          دورانية و 

املهتز وكذلك حصر االهتزازات يف جزء معني من املنشأ حبيث يكون ميل املماس مساويا     
ثر عليه قـوة ومثبـت   بناء منوذج رياضى حياكى النظام الفيزيقى لعتب يؤ     مت  .    للصفر

عليه هزازات انتقالية وأخر دورانية دف إحداث نقاط ذات ازاحة صفرية و بشرط أن              
ومت استخدام دوال جرين يف إجيـاد حـل عالقـي           . يكون امليل عندها مساويا للصفر      

  .    صحيح و مباشر الجياد القيم املثلى لثوابت هذه اهلزازات ومواضع تثبيتها  باملنشأ املهتز
إلحداث موضع أو مواضع هلـا       االساسيات الالزمة والطريقة املناسبة       تضع ذه الدراسة ه

إزاحات صفرية باإلضافة أن يكون ميل املماس عندها مساويا للصفر بدون اسـتخدام             
 ففـى .  وجود مثل هذه املواضع على املنشأ املهتز له تطبيقات كثرية         .  دعامات جاسئة 

  احلفار من التحرك جانبيـاً     أنبوبهدفها هو منع بداية     أثناء عمليات احلفر واليت يكون      
وهو  يومى هناك مثال و  . حىت حنصل على حفراً عمودياً ودقيقاًوأن يكن رأسيا ال مييل

.  منع املرآة اجلانبية للسيارة من االهتزا ز و أن ال متيل حىت يرتاح السائق أثنـاء القيـادة                 
ريـز يف الـورش     فمليات اخلراطـة والت   كما توجد تطبيقات اخرى هلذا املشروع يف ع       

أيضاً ميكن أن يكون هلذا املشروع تطبيق أثنـاء العمليـات           . اإلنتاجية وورش الصيانة    
اجلراحية واليت يتطلب فيها اجلراح أن تكون نقطة بداية املنظار اجلراحـي لـيس هلـا                

وع ميكـن أن    لنتائج هذا املشر  اهلامة    األخرى    ومن التطبيقات  . والمتيل اهتزازات جانبية 
توجد يف املنظومات اليت تتطلب أن يثبت عليها أجهزة قياس مثـل احملثـات والـدوائر                

   .االلكترونية وأجهزة حتليل املعلومات الستخدام النتائج املقاسة يف مراقبة حالة النظام



                                                    

  ١٥٤

א   ٦٩/٢٧/٢٨-م : מ

א ه للكالل باملعاجلة متغريات القطع املثلي  للصلب احملسنة مقاومت :א
احلرارية

  جمدي مصطفى الريس. د :א

 :א

 بـسبب بسبب الطلب املتنامي علي أنواع الصلب ذات األداء املتميـز النـاجم               
لذا فان احلاجة إيل    ،  ايار املواد ذات األداء احملدود       الناتج عن اخلسائر باهظة التكاليف    

أثبتـت  .  واص ملقاومة االيار حتت أمحال الكالل أصبح ذو أمهية وتأثري         مواد حمسنة اخل  
ـ            لثالثـة   ةاملعاجلة احلرارية للصلب علي كامل قطاع املشغولة بالتقسية املتبوعة باملراجع

فعاليتها يف حتسني اخلواص [SAE 1040, 4140, 4340] لصلب الكربوين      لأنواع من 
  .األنواع من الصلبامليكانيكية وخواص الكالل هلذه 
 املاكينات عن السهولة أو الصعوبة اليت ميكن ا قطـع           تعرف قابلية املادة للتشغيل علي    

وباعتبار الصلب من أكثر املـواد      . هذه املواد علي املاكينات باستخدام أداة قطع مناسبة       
اهلندسية استخداما  فان قياس قدرة االنواع املختلفة من الصلب علي التـشغيل علـي               

  .ملاكينات قد شغلت اهتمام كثري من الباحثنيا
تتوفر معلومات عن إمكانية تشغيل هذه االنواع من الصلب بعد معاجلتـها             وحيث انه ال  

لذا فان تقييم قابلية هذه املواد للتشغيل سيؤدي إيل تسهيل مهمـة مهندسـي              ، حراريا  
أثري املعاجلة احلرارية   إن اهلدف من هذا البحث هو دراسة ت       ..التصنيع عند قطع هذه املواد    

إن معلومـات   .  علي قابليتها للتشغيل علي املاكينات     لألنواع السبق ذكرها من الصلب    
التشغيل الناجتة من البحث سوف تستخدم لتحديد الظروف املثلي لتـشغيل الـصلب             

 .احملسنة خواصه  ملقاومة الصدمات والكالل علي املاكينات



                                                    

  ١٥٥

 

 
א   ٢٧/٢٨/٢٩-م : מ

א لتأثري حدة اتساع األنابيب على خصائص تدفق املادة  حتليل منذجي :א
واحلرارة

  خالد بن ناصر العمار. د :א

 :א

منذجت التدفق وانتقال   ابسيلون، متت   -باستخدام منوذج التدفق املضطرب كي     
حدة اتساع األنبوب على    متت دراسة تأثري    وقد  . انبوب ذا االتساع املفاجىء   عرب  احلرارة  

كما تبني أنه ال    .  وقد تبني وجود دوامات بعد االتساع املفاجىء       .ةالتدفق وانتقال احلرار  
يوجد تأثري من جراء تغيري حدة االتساع على معامل االحتكاك وال على معامل انتقـال               

 حلدة االتساع على    وكذلك تبني أن ال تأثري    .  درجة من حدة االتساع    ٤٥احلرارة حىت   
بينما ظهر تقدم موقع التالحم للتدفق مع زيـادة         ، قيمة معامل انتقال احلرارة القصوى      

      .حدة االتساع
  
א       ٣٠/٢٨/٢٩-م : מ

א إمخاد االهتزازات يف األعتاب املكونة من مواد مركبة بواسطة إضافة  :א
كتل وزنربكات

  أمحد عادل خضري . د :א
  مسعد عبده فوده. د     

 :א



                                                    

  ١٥٦

ومن املعلوم أن هذه اإلهتزازات هلا . إذا أثرت قوى خارجية على منشأ ما فإا جتعله يهتز
ىف بعض من هذه املنشآت . تأثريات غري مرغوبة على كفاءة املنشأ كما أا تسبب إجهادات إضافية

زات على كل املنشأ أو عند  أجزاء معينة وذلك ألن اإلهتزازات عند األماكن يتطلب تقليل اإلهتزا
 . املذكورة غري مرغوبة

هتزازات القسرية يف منشأ ال ىف هذا البحث مت  وضع األساسيات الالزمة والطريقة املناسبة لتقليل ا
ك بإضافة كتل على شكل عارضة مكونة من مواد مركبة أو جعل جزء من هذا املنشأ ال يهتز  و ذل

وزنربكات انتقالية أو دورانية عند أماكن يتم اختيارها على املنشأ ومت استحداث طريقة الختيار القيم 
املثلى هلذه الكتل وثوابت الزنربكات ومواضع تثبيتها  من أجل حصر االهتزازات يف جزء معني من 

 .العتب 
 ن املواد املركبة يؤثر عليه قوة ومثبت عليهبناء منوذج رياضى حياكى النظام الفيزيقي لعتب م لقد مت

لقد استخدمت دوال جرين يف . كتل وزنربكات انتقالية أو دورانية دف تقليل اإلزاحة املستعرضة
و مباشر إلجياد القيم املثلى  للكتل املضافة و لثوابت  )  ليس تقرييب(إجياد حل عالقي صحيح 

.  ولقد أخذ يف االعتبار القيود  املختلفة يف تثبيت العتب. زالزنربكات ومواضع تثبيتها  باملنشأ املهت
. من األمهية مبكان أن هذه الطريقة تظهر كفاءة حسابية عالية إذا قورنت بطريقة متسلسلة الشكل

كوسيلة سريعة إلجراء احملاكاة ) وهي برجميات ذات كفاءة عالية ( لقد استخدمت ملفات املاتالب 
  . من استخدامها دون أي صعوباتوهذا مما ميكن أي مهندس

 
  



                                                    

  ١٥٧

 
א א א

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
  خالد أمحد عبد الفتاح   . د  تنبؤ حمتوى املاِء يف الغاز الطبيعي احلامِض  ٢٨/٢٦/٢٨-ن ١

النفاذيـة النـسبية    (اخلواص البتروفيزيائيـة     ١٦/٢٧/٢٨-ن  ٢
 الرملية الكتيمة   للمكامن) والضغط الشعري 

 احلاملة الغازية ذات النفاذية املتدنية

 حازم نايل الضمور. د

: عدم التجانس املكمين يف حقـول الـنفط          ٢١/٢٧/٢٨-ن ٣
  التقييم والتنبؤ

  حممد السعيد بن زقوطة. د
  حازم بن نايل الضمور. د

دراسة رقمية وخمتربية لتحديد أقـل ضـغط         ٢٨/٢٧/٢٨-ن ٤
 الكربـون بـالنفوط     إلمتزاج ثاين أكـسيد   

  السعودية 

  عيسى حممد املغوري شقري. د
مدينـة  (عبدالرمحن القريشي   . د

  )امللك عبد العزيز
  عماد بن سليمان احلميضي. د

دراسة ربط الطرق الكيميائية مـع الطـرق         ٤٦/٢٧/٢٨-ن  ٥
احلرارية لزيادة إنتاج النفط مـن املكـامن        

  السعودية

  حممد موسى عمرو. د
  ان احلميضيعماد بن سليم. د

א   ٢٨/٢٦/٢٨-ن : מ

א تنبؤ حمتوى املاِء يف الغاز الطبيعي احلامِض :א

  خالد أمحد عبد الفتاح. د :א

 :א
إن تقدير كمية احملتوى املائي يف الغاز الطبيعي املشبع هلا أمهية قصوى يف جتنب املشاكل اليت                

أن تنتج  أثناء تداول ومعاجلة وتصنيع الغاز الطبيعي واليت من أمهها تكوين اهليدرات اليت تتسبب                ميكن  
يؤدي إيل تقليل سـعة   يف انسداد خطوط سريان الغاز وإتالف معدات اإلنتاج، وكذلك املاء املكثف

 .السريان ، وأيضا ميكن أن ينتج عنها تآكل ملعدات وخطوط اإلنتاج



                                                    

  ١٥٨

ث مت عمل مراجعة شاملة ألكثر الطرق املستعملة يف الصناعة النفطية لتحديد كمية             ويف هذا البح       
احملتوي املائي يف الغاز و مت عمل برامج حاسوب للطرق التطبيقية و مت إجياد عالقات جديدة لتحديـد                  

  .احلامضي احملتوي املائى يف الغاز
ـ    لقد مت مقارنة نتائج النموذج املستنبط و الطرق الشائ        و      ــــم عة االستخدام وهي  كاظـ
وردن و مكتا وبوكاسيك    ـايل و نينج وج   ـاملثون والنموذج   ـكاتس و كامبيل و مادوكس و سل      و
وذلك لتحديد دقة كل طريقة لالسترشاد ا من قبل املهندسني  شيك  بالنتائج املعملية  املنشوربيوكاو

يعي الختيار الطريقة األمثل اليت ميكن استخدامها       و الفنيني العاملني يف جمال صناعة البترول والغاز الطب        
  .حتت الظروف املختلفة من الضغط واحلرارة ومكونات الغاز

وتبني النتائج أن النموذج املستنبط يف هذه الدراسة   حلساب احملتوى املائي للغاز  يعطـى نتـائج                       
لغاز الطبيعـي اخلـايل مـن         ل  %٠,٠٨٦عالية الدقة حيث يصل متوسط اخلطأ النسيب املطلق به ايل           

   و %١٠اهليدروجني بنسبة  أعلى مـن     يف حالة احتواء الغازعلي كربيتيد %٢,١٦  و الشوائب
  %. ١٠يف حالة احتواء الغازعلي ثاين أكسيد الكربون بنسبة أعلى من %٢,١٨ 

 
א    ١٦/٢٧/٢٨-ن : מ

א للمكامن ) نسبية والضغط الشعريالنفاذية ال(اخلواص البتروفيزيائية  :א
الرملية الكتيمة احلاملة الغازية ذات النفاذية املتدنية

  حازم نايل الضمور. د :א

 :א

تعترب النفاذية النسبية للنفط واملاء من أهم املعطيات البتروفيزيائيـة للمكـامن            
طـور الـنفط    ) حركة( تسيطر يف ديناميكية     النفطية و من العوامل اليت حتدد وتتحكم و       

لذا فان هلذه الظاهرة الفيزيائية أمهيـة يف        . واملاء يف الطبقات الرملية ذات النفاذية املتدنية      
فهم سلوكية املكامن النفطية باإلضافة إىل دورها كعامل أساسي يف حسابات هندسـة             

  ".املكامن حتديا



                                                    

  ١٥٩

هو قياس و حـساب النفاذيـة       أن اهلدف األساسي يف هذا املشروع البحثي        
) األوساط املسامية (كمنية  النسبية و الضغط الشعري لسريان النفط واملاء يف الطبقات امل         

ة ـأن دراس . ة من املعطيات املتغرية   ـ أثناء اجلريان اعتمادا على جمموعة خمتلف      امهوتطور
املكـامن ذات   و تقيم بعض العناصر واملعطيات اليت تؤثر يف إنتاجية اآلبار النفطيـة يف              

  . النفاذية املتدنية جزا أساسيا من أهداف هذا البحث
 يف )Berea Sandstone ( للعينات اللبابية املتجانسة)  ماء-نفط (لقد مت قياس النفاذية النسبية 

حيث مت تطبق طريقة عدم ثبـات احلالـة         . ماء وبنسب ثابتة  / املخترب وذلك بضخ نفط     
)unsteady state method(لقد متت اإلزاحة  بواسـطة  . ياسات اليت مت احلصول عليها يف الق

و مبعدل تدفق ثابت و عند ضغط خمـربي   )two phase displacement ( ماء-طورين نفط 
 يف )JBN-Johnson, Bossler, Naumann method (لقد مت اسـتخدام طريقـة ج ب ن  . ثابت

  .ية وبطريقة عدم الثباتحساب النفاذية النسبية للقياسات املخربية للعينات اللباب
أن النتائج املخربية اليت مت احلصول عليها قد أظهرت مدي تأثري ظاهرة النفاذية النـسبية               

إضافة إىل مـا    . على إنتاجية وسلوكية وأداء املكامن الرملية الكتيمة ذات النفاذية املتدنية         
 الناتج جرأ عملية    )الضرر(سبق فقد مت يف هذا البحث تقدير و تقيم درجة التأثري السليب             

اى يف ( املاء يف طبقة )water blockageً (  بالسائل   وما حتدثه ظاهرة احنباس)flooding(الغمر
لذا فقد مت استخدام امليكروسكوب يف فحص العينات اللبابية ملعرفة و تقدير            ). املسامات

للعينات اللبابيـة   فقد أظهرت النتائج مدي تأثر البنية الداخلية التكوينية         .  الضرر الناتج 
جرأ احنباس املاء داخل هذه املسانات مما يؤثر سلبا على اإلنتاج النفطي مـن الطبقـات                

أن نتائج هذا البحث سوف تساعد      . الرملية احلاملة للنفط املشاة للحالة اليت مت دراستها       
ية ط الشعري للمكامن النفطية متدنية النفاذ     ـة النسبية والضغ  ياذـم ظاهرة النف  ـيف فه 

و للمكامن ذات اخلواص املماثلة للحالة اليت مت دراستها باإلضافة إىل التنبـؤ املـستقبلي      



                                                    

  ١٦٠

 زيادة كمية اإلنتاج ووضع اخلطـط املثلـي         ومبعدل إنتاج اآلبار والكميات االحتياطية      
  .إلدارة املكامن

א   ٢١/٢٧/٢٨-ن : מ

א التقييم والتنبؤ: ط عدم التجانس املكمين يف حقول النف :א

  حممد السعيد بن زقوطة. د :א
  حازم بن نايل الضمور. د                     

 :א

إن عدم التجانس أملكمين للطبقات احلاملة للنفط يرجع إىل متغريات كـثرية يف         
را هامـا يف    وبعض هذه املعطيات تلعـب دو     . املعطيات واخلصائص األساسية للمكامن   

السيطرة والتحكم يف خصائص املكامن ومنها اخلصائص البتر وفيزيائية إضـافية علـى             
  .ةالتكوينية اليت تتحكم يف هذه اخلصائص البتر وفيزيائي العوامل األولية

عـدم  ) وتكوين(أن التباين يف النفاذية و املسامية ليس العامل الوحيد يف خلق وإحداث             
اخلاصية الشعرية تعترب من العوامل املهمة يف إحداث عدم جتانس          وإمنا  ، التجانس أملكمين 

  .مكمين
يف علم اجليولوجي وبالطرق املشاة فان كل من النفاذية واملسامية و اخلاصية الـشعري              

 لكـل   ةختتلف من مكمن إىل أخر وهذا التباين واالختالف يعطي اخلاصية البتر وفيزيائي           
لى جمموعة من املعطيات ومنها حجم احلبيبـات        مكمن على حدا وهذا يعتمد أساسيا ع      

و اتـصاهلا   ) املسامسة (تاملكونة للصخر و توزيعها ضمن التكوين و على قطر الفراغا         
  .تمع بعضها البعض و على التوزيع اجلو متري هلذه الفراغا) النفاذية(وامتدادها 



                                                    

  ١٦١

و اخلاصـية    لعامود الترسـيب الطبقـي       ةإضافة على ذلك فان اخلصائص البتر وفيزيائي      
 مهمة تـدخل يف     لالشعرية و الشكل التكويين و االنضغاطية والبنية الترسيبية كلها عوام         

  .ملكميناالسيطرة والتحكم يف عدم التجانس 
لعـامودي  اإن االنضغاطية تؤثر على ترتيب احلبيبات املكونة للصخر و ذا فان الضغط             

أن خصائص  .  درجة من التماسك   للطبقة خيلق جهد حموري ينتج عنة نوعا من الترابط و         
هذه االنضغاطية تعتمد على نوعية الضغط املتولد وهذا ينتج عنة نوع من االلتصاق بني              

نتيجة لتقارب هذه احلبيبات الصخرية أو امـتالء        ) احلبيبات الصخرية (مكونات الصخر   
لذا فـان   . باملادة األمسنتية نتيجة الحنالل الناتج عن الضغط الطبقي       ) املسامية(الفراغات  

 النفاذيـة   ض يعترب عامال مهما يعمل على اخنفا      ةالضغط االحناليل   للطبقات اجليولوجي     
إن هذا النوع من التحول الكيميائي يسيطر       . واملسامية يف الطبقات اخلازنة للنفط والغاز     

  .و الذي ينتج عنة تقارب حبيبات الصخر) الغري طبيعي(علية ويتحكم به الضغط العايل 
 مما يؤدي يف النهاية إىل      ا هلذا التقارب بني األجزاء تزداد درجة االلتصاق بينتهم         ونتيجة

أن هذه الظـاهرة    .   احنالل وتغري يف البنية للمكونات األساسية اجلزئية للمادة الصخرية        
  . حتدث حتول مرنا يتولد عنة ظاهرة التشقق الطبقي أو ايار يف الطبقةةامليكانيكي

اخلصائص الكهربائية للعينات الـصخرية ال      ) اسات الكهربائية (أن استخدام قياسات    
تقتصر على حتديد معامل التكوين لنوعية الصخور فحسب و إمنا إلجياد قيم االيـصاله               

أن قيم املقاومة الكهربائية للعينات الصخرية ميكن أن        . واملقاومة الكهربائية هلذه الصخور   
ة واليت ميكن االستفادة منـها يف فحـص         حتتوي على خصائص مهمة و جديرة بالدراس      

  . للمكامنةوتقيم املعطيات البتر وفيزيائي
يف هذا املشروع مت مراجعة وتقيم املعطيات املختلفة اليت تتحكم يف اخلصائص املكمنيـة              

وبالتايل فان اهلدف من تقيم جمموعة      . أمهيتها يف التقييم أملكمين   ) أو معرفتها (واليت متكن   



                                                    

  ١٦٢

 سابقة الذكر واليت هلا تأثري هام يف الدراسات املكمنية هـو            ةتر وفيزيائي من املعطيات الب  
  .ملكمينامعرفة مدي التباين يف املكمن الواحد ودرجة تأثري هذا التباين يف الدراسة التقييم 

  

א   ٢٨/٢٧/٢٨-ن : מ

א دراسة رقمية وخمتربية لتحديد أقل ضغط إلمتزاج ثاين أكسيد  :א
  لكربون بالنفوط السعوديةا

  عيسى حممد املغوري شقري. د :א
  )مدينة امللك عبد العزيز(عبدالرمحن القريشي . د                          

  عماد بن سليمان احلميضي. د                        

 :א
 وتناقص كميات الوقـود      للجو  الدفيئة غازاتال وانبعاثإن االحتياج العاملي للطاقة      

وللحفاظ على البيئة واإلقالل من التغريات املناخية جيب  .اإلحفوري ترتبط يبعضها البعض بقوة
. غازات الدفيئة وختفيض الكميات املوجودة يف اجلـو       البذل جهود كبرية لإلقالل من انبعاث       

لتعزيـز   البترولية   و وحقنه يف املكامن    مجع غاز ثاين أكسيد الكربون املوجود يف اجل        اليوم يعترب 
إن عملية حقن ثاين أكسيد الكربون بـدأت قبـل          .  هذه اجلهود   واحد من أفضل   إنتاج الزيت 

االنتباه و االهتمام العاملي بتقليل كميات الغازات الضارة املنبعثة يف األجواء وعليـه فقـد زاد                
إن حقن ثاين أكسيد الكربون عند  .البيئةاالهتمام ذه التقنية مع تزايد االهتمام باحلفاظ على 

ضغط عايل ملزجه مع سوائل املكمن تتم بصورة كبرية كطريقه فاعله لتعزيز اإلنتـاج ويـتم                
تطبيقها بصورة متزايدة ويعترب ضغط االمتزاج احد أهم العوامل املستخدمة يف تصميم عمليـة              

  .غمر ثاين أكسيد الكربون املذاب
المتزاج يساعد يف وضع  التخطيط املناسب لكل العوامل         أن التقدير األمثل لضغط ا    

وأمهيـة  . الكربون يف الزيـت   أكسيد  و التجهيزات السطحية الالزمة لنجاح عملية حقن ثاين         



                                                    

  ١٦٣

 أكسيد   ثاين احلصول على قيمة دقيقة هلذا الضغط تتجلى يف حتديد هذا الضغط لنظام الزيت و             
  عملياً ميكن حتديد ضغط االمتزاج أما خمرب         .الكربون املعين حتت الدراسة عند ظروف املكمن      

يا وهذا مكلف أو عرب عالقات رياضية منشورة وخمتلفة يف دقتها لذا تكمن أمهية البحـث يف                 
إجياد عالقة رياضية جديدة تنبؤ بقيم دقيقة لضغط امتزاج ثاين أكـسيد الكربـون بـالزيوت                

  .السعودية
 لثـاين االمتـزاج   ضغط  التنبؤ ب  منوذج رياضي جديد لتحديد أو       البحثا  ذيقدم ه 

أكـسيد   لثـاين  وتأثري الشوائب املـصاحبة       اخلام الزيت يف    النقي والغري نقي   الكربونأكسيد  
 لتحديـد التحـول     طريقة التوقع الشرطي املتبادل   قد مت استخدام    . االمتزاجضغط    يف الكربون

الكربـون يف   أكسيد    لثاين اجاالمتزضغط  (األمثل الذي يزيد العالقة املتبادلة بني املعامل التابع         
العوامل املطلقة هي درجة حـرارة املكمـن،        . و جمموع العوامل املطلقة املتحولة    )  اخلام الزيت

، الوزن اجلزئي للمكونـات  (% C1+N2 % and C2-C4+H2S+ CO2)مكونات الزيت اخلام 
C5+والشوائب املصاحبة لثاين أكسيد الكربون ،(N2%, C1%, C2-C4%, and H2S %) 

 لثـاين االمتزاج  وطضغلقد مت التحقق من صحة النموذج اجلديد بنجاح مبقارنة قيم         
 والقـيم الناجتـة مـن       )slim-tube( بالزيت الناجتة منة بالقيم املقاسة خمربيا        الكربونأكسيد  

 الزيـت  يف    النقي والغري نقي   الكربونأكسيد   لثايناالمتزاج  ضغط  لالعالقات السابقة املعروفة    
  .اخلام

 الكربونأكسيد   لثايناالمتزاج  ضغط   اجلديد دقة عالية يف حتديد       جأظهر النموذ لقد  
 النقي والغـري    الكربونأكسيد   لثايناالمتزاج  ضغط  ل مقارنة بالعالقات الرياضية      اخلام الزيتيف  
ضـغط  وباإلضافة ميكن استخدام النموذج اجلديد كأداة فعالة لتحديـد          .  اخلام الزيت يف   نقي

 السعودية ويف التصميم االقتـصادي ملـشروع    اخلام الزيوتيف   الكربونأكسيد   لثايناالمتزاج  
  .الكربونأكسيد الغمر االمتزاجي بثاين 

  
  



                                                    

  ١٦٤

א   ٤٦/٢٧/٢٨-ن : מ

א دراسة ربط الطرق الكيميائية مع الطرق احلرارية لزيادة إنتاج النفط  :א
من املكامن السعودية

  حممد موسى عمرو. د :א
  عماد بن سليمان احلميضي. د                         

 :א

 يركز هذا املشروع على احدى الطرق املتبعة يف عملية االستخالص احملسن او            
فيمكن استخدام املاء الساخن    . الطرق الثالثية يف الصناعات النفطية وهي الطرق احلرارية       

أن االرتفاع يف اسعار النفط جعلـت       . احلرارية لزيادة انتاجية االبار   كطريقة من الطرق    
الطرق الثالثية يف موضع اهتمام الباحثني، حيث تقام دراسات معملية حثيثة يف العـامل              

  .للبحث يف فعالية الطرق الثالثية يف زيادة انتاجية املكمن
 وذلك لتميزه االقتصادي    يف هذا املشروع مت اختيار املاء الساخن كاحد الطرق احلرارية         

حيث حيتوي هذا املشروع على شرح الطريقة املعملية املستخدمة واليت يتم فيها اشـباع              
لقد مت قياس اخلواص الفيزيائيـة الـضرورية        . عينات صخرية بانواع خمتلفة من الزيوت     

  للعينات النفطية
 املشبعة بالزيـت     وذلك قبل البدء بالتجارب املعملية ومن مث مت غمر العينات الصخرية          

. باملاء الساخن عند درجات حرارة متفاوته  ومت تقومي القدرة االنتاجية هلـذه الطريقـة              
وكذلك مت القيام بتجارب معملية حملاكاة الظروف املكمنية حبيـث مت غمـر العينـات               

  .الصخرية املشبعة بالزيت باملاء عند درجات حرارة اقل من حرارة املكمن
 التجارب عند درجات حرارة خمتلفة ببعضها البعض وذلك الجيـاد           لقد مت مقارنة نتائج   

وقد وجد بان كمية الزيت املنتجة تكون قليلة عنـدما          . افضل طريقة من حيث الكفاءة    
تكون درجة حرارة املاء اقل من درجة حرارة املكمن وخاصة باستخدام الزيت الثقيـل،          



                                                    

  ١٦٥

وكذلك وجد بأن الزيت الثقيل     . نتجةوعند زيادة درجة حرارة املاء تزداد كمية الزيت امل        
 بأنه ميكن اضافة مواد كيميائية للمـاء        أظهرت النتائج و. هو االكثر مالئمة هلذه الطريقة    

الساخن مثل مواد خافضة لتوتر اجلهد السطحي حيث نتج عن ذلك زيـادة واضـحة               
   .بكمية الزيت املنتج علما بان هذا التأثري كان واضحاً باستخدام الزيت اخلفيف

  
        



                                                    

  ١٦٦

א   -٦ א    א

 علـى  - باإلضافة إىل دورها كمؤسسة تعليمية وحبثيـة       -تعمل كلية اهلندسة      
زيادة االرتباط بني اجلامعة واتمع واملسامهة يف إجياد أفضل احللول العلمية للمشكالت            

العامة واخلاصة، ممــا    اهلندسـية اليت تواجــه بعض اهليئات احلكومية واملؤسسات        
. يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاجية يف القطاعات الصناعية وقطاعات اخلدمات األخـرى          

  .وهذا بـدوره يسهم بشكل  فعال يف التطور االقتصادي واالجتماعي يف اململكة 

ويقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقدمي خدمات استشارية أو إلقاء 
ئات واملؤسسـات املختلفة ، ويشارك البعض اآلخر يف عدة جلان احملاضرات لبعض اهلي

  .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
والندوات العلمية  الفنية الدراسات واجلزء التايل يوجز بعض البحوث و  

لصاحل جهات حكومية ) أو اليت مت اجنازها حديثاً( اليت جترى حالياً والدورات التدريبية
  ): القطاع اخلاص(وغري حكومية 

  
  
  
  
  
  



                                                    

  ١٦٧

א− א א

  اإلسم
اجلهة املقدمة 
  للخدمة

  ضوعاملو  اجلهة املستفيدة

   -  حممد على عيسى صاحل. د

حممد عبد الفتاح .  د:الباحثون

  شرف  

  رزق حممد السيد محوده. د. أ

وزارة املاء والكهرباء   هندسة صناعية
التوليد :قطاعات

  والتوزيع والنقل

دراسة اجلدوى االقتصادية   
إلنشاء صناعة وطنية لقطع    
معدات توليد ونقل وتوزيع    

ية باء ىف اململكة العرب   الكهر
 السعودية

  )٦٠٠٤ ك –و م ك (
عبــد الــرمحن االمحــري .د.أ
  سعيد درويش.د.أ

اعمال استشارية للقـوات      القوات اجلوية  هندسة صناعية
اجلوية من خـالل معهـد      
امللك عبـد اهللا للبحـوث      

  واالستشارات
 عبد اهللا حممد الشعالن.د.أ
  حممد عبد العظيم القاضي.د.أ
  عبد احلميد العوهلي.د.أ

اهلندسة 
  الكهربائية

تقدير الفقد الكهربـائي يف       وزارة املياه والكهرباء
  أنظمة القدرة الكهربائية

ةإلتصاالت السعوديا هندسة ميكانيكية  عبدالعزيز ااهد. د.أ   ةدراسة حفظ الطاق 
  عبد اهللا النحيط. د
  هاين األنصاري. د

ةإلتصاالت السعوديا هندسة ميكانيكية دراسة عن مشاكل تشغيل  
  ط املكيفاتضواغ

  عبد احلكيم املاجد.د
  حممد املدين. د
  جمدي الريس. د
  عصام البهكلي. د
  هشام الكناىن. م

ة  امللكيةالقوات اجلوي هندسة ميكانيكية
 ةالسعودي

تصنيع واقي حمرك الطائرات و 
منصة صيانة الطائرات بواسطة 

 اهلندسه العكسيه



                                                    

  ١٦٨

  اإلسم
اجلهة املقدمة 
  للخدمة

  ضوعاملو  اجلهة املستفيدة

  عبد اهللا النحيط. د
  عالء الدين شبل. د
  األنصاريهاين . د

مراجعة تصميم أعمال التدفئة و  وزارة التعليم العايل هندسة ميكانيكية
التهوية و التكييف ملباين اجلامعات 

  اجلديدة

  عبد احلكيم املاجد.د
فحص واختبار عينات من أنابيب   وزارة املياه والكهرباء هندسة ميكانيكية

  الدكتايل

  عبد احلكيم املاجد.د
فحص واختبار عينات من أنابيب    املياه والكهرباءوزارة هندسة ميكانيكية

  زهر مرن وحلقات مطاطية

  عبد احلكيم املاجد.د
ــشارات  هندسة ميكانيكية ــرات الست ف

  اهلندسة البيئية
فحص ميكانيكي وكيميائي 
لعينات من األنابيب املصنوعة من 

  احلديد املرن

  

א− א א א א א
قدمة اجلهة امل  اإلسم

  للخدمة

  املوضوع  اجلهة املستفيدة

جهات علمية و   هندسة كيميائية  كرسى سابك
 جتارية خمتلفة

 : متخصصةعلميةحلقة 
أساسيات تركيب و خلط و    

 تشكيل البوليمرات
جهات علمية و   هندسة كيميائية  كرسى سابك

  جتارية خمتلفة
  : متخصصةعلميةحلقة 

ــة و  ــارات احلراري اإلختب
ــسيابية و ا ــة اإلن مليكانيكي

 للبوليمرات

 
 



                                                    

  ١٦٩

א− א א
   

سعد بن عبدالرمحن القاضي من قسم اهلندسة املدنية بدراسة ألمانة . د.قام أ -١
  .منطقة الرياض عن وحدة هندسة املرور بأمانة منطقة الرياض

خططات معجم ملراجعة  مبهلندسة املدنيةا  من قسمحسن حممد بيالين. د.أ قام -٢
  .ندسيةاملصطلحات اهل

راجعة خمططات مبهلندسة املدنية ا  من قسمعبدالعزيز بن عبداهللا احلامد. د.أ قام - ٣
 .وزارة التعليم العايللصاحل 

راجعة خمططات مبهلندسة املدنية ا من قسموليـد بن جممد زاهـد . قام د - ٤
 .وزارة التعليم العايللصاحل 



                                                    

  ١٧٠

א - ٧ אא א א אא אא
تقوم بعض أقسام الكلية بتنظيـم ندوات و مؤمترات علمية أو حلقات دراسيـة 
أو دورات تدريبية تتناول عرض البحوث و تقديـم احملاضرات، ـدف تبـادل 
   .اخلربات، و التعريف باالجتاهات احلديثة و البحوث القائمة يف ااالت اهلندسية املختلفة

  :ت و احللقات و الدورات اليت أقيمت بالكليةو فيما يلي بيان بالندوا
 Solidاستخدام  : "بعنوان متخصصة علمية حلقة يكانيكيةنظم قسم اهلندسة امل- ١

works " وقد قام بإعداد املادة العلمية ـ  ه١٤٢٩الثاين  ربيع -٢٠، خالل الفترة ،
  .هشام الكناين. موتقدمي احملاضرات يف هذه احللقة 

 Solidاستخدام  : "بعنوان متخصصة علمية حلقة يكانيكية املظم قسم اهلندسةن-٢
works " وقد قام بإعداد املادة العلمية ـ  ه١٤٢٩ مجادى اآلخر - ٢٤، خالل الفترة ،

  .هشام الكناين. موتقدمي احملاضرات يف هذه احللقة 
ورشة عمل يف علم  : "بعنوان متخصصة علمية حلقة يكانيكيةظم قسم اهلندسة املن-٣
 -١٧، خالل الفترة " "اإلختبارات امليكانيكية وخواص املواد"حماضرة بعنوان : وادامل

 ، وقد قام بإعداد املادة العلمية وتقدمي احملاضرات يف هذه احللقة ـ  ه١٤٢٩  األولربيع
  .عصام البهكلي. د
 
  



                                                    

  ١٧١

א-٨ א א
لسلة من احملاضرات العلمية ، شارك قام مركز البحوث ، باإلضافة إىل أقسام الكلية ، بتنظيم س

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 

א א
  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  احملاضــر  م
م٢٠٠٨أبريل   أساسيات اجلودة يف التعليم العايل  حممد شرف. د  ١  

التحكم يف كيفية الكبس للحبيبات   سعيد حممد درويش. د.أ  ٢
ملواجهة التطبيقات  املتناهية الصغر

  املختلفة

-١٤٢٨الفصل الثاين 
  هـ١٤٢٩

א א
  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  اضــراحمل  م
١  

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ
اهلدف السادس لبطاقة كفاءة الطاقة     

 يف الربنامج الوطين لكفاءة الطاقة
22/2/1429 H 

٢  
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ

اخلطة الوطنيـة الـشاملة لترشـيد       
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة يف 

  اململكة العربية السعودية
5/8/1429 H 

٣  
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ

اعتبارات السالمة يف التمديـدات     
  والتركيبات الكهربائية

25/10/1429 H 

٤  
 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ

خط الربط الكهربـائي بـني دول       
 جملس التعاون اخلليجية

30/10/1429 H 

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ  ٥
 الطاقـة   اإلعداد حلملة ترشيد اسـتهالك    

 الكهرباء
26/12/1428 H 



                                                    

  ١٧٢

  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  اضــراحمل  م
٦  

 عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ
ترشيد الكهرباء يف كرسي جمموعة     

 الزامل 
6/9/1429 H 

  
(www.ksu.edu.sa)للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم 

א א
  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  احملاضــر  م

١  
  هـ١٧/١١/١٤٢٨  البيئةالبيئة  علىعلى  احملافظةاحملافظة  وو  املتجددةاملتجددة  لطاقةلطاقةاا   وحيد املصري.د.أ

٢  
حتليل و كهروكيميائيـة مـصفوفات        منصور احلوشان. د

مرتبة من مواد النانو معده بواسـطة       
  القوالب اجلاهزة

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٨

٣  
أستخدام التسخني باملا يكرويـف ىف        عثمان العثمان. د

  عمليات تشكيل البوليمرات
  هـ١٩/٢/١٤٢٩

٤  
تراكيب نانوية خزفية ألسـتخدامات       يخ أكربش. د

و ، حمفزات ضـوئية  ، أستشعار: حمددة
  طبحيوية 

  هـ١٦/٤/١٤٢٩

٥  
ــاميكى   أشرف كمال. م ــاة دينـ ــام حماكـ نظـ

(DSS100)  
  هـ٢٢/٥/١٤٢٩

א א
  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  احملاضــر  م
م٢٠٠٨  لزايلموجات املد البحري الز  حسن حممد بيالين. د.أ  ١  

  



                                                    

  ١٧٣

א א א
  التاريــخ  عنـــوان احملاضــرة  احملاضــر  م
 Petroleum and عماد احلميضي  ١

Natural Gas 
Engineering 
Department Research 
Activities 

 م٢٠٠٨

  مساعد ناصر العواد  ٢
 

ــر األويل  ــداد التقري ــة إع طريق
 مـن هيئـة     يلالعتماد األكـادمي  

ـ    اال  اعتماد للعلـوم والتكنولوجي
بالواليات املتحدة لكليات العلـوم     

  اهلندسية
 

  م٢٠٠٨



                                                    

  ١٧٤

א-٩ א א א
א   מ

يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث علمية نظريـة أو تطبيقيـة،                   
 دف إجياد حلول مناسـبة لـبعض        التقنية ، بدعم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و         

املشاكل اليت تواجه بعـض القطاعات احلكومية و اخلاصـة يف اململكـة ، أو إعـداد                
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
  حممد زكي رمضان. د - ١
.فهم وحل مشكلة سالمة املريض بأستخدام هندسة العوامل البشرية -  

   عبد الناصر داوود. د، سعيد درويش . د.أ، يوسف اليوسف .د – ٢

  .التصميم والتصنيع مبساعدة احلاسوب للركبة الصناعية -

א א
  حممد عبد العظيم القاضي.د.د الشعالن و أ عبد اهللا حمم.د.أ – ١
.تقدير تكاليف االنقطاعات ملختلف مستهلكي الطاقة الكهربائية -  

  
(www.ksu.edu.sa) المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم للمزيد من

  



                                                    

  ١٧٥

א א
  يوسف البخبخى. عبد احلميد اجبار و د. د.أ ،حممد عاصف . د.أ - ١
  .واد النانوية حتسني متيع امل-

  عبد احلميد اجبار. د.أابراهيم املعتاز و . د.أ ،عبد العزيز املطلق . د - ٢
  .ادارة املخلفات الصناعية مبصاىف تكرير البترول -
  احلسيين حممد عسريي.  دو امحد أبا سعيد. د  ،سعيد الزهراين. د.أ -٣
  .)الفركتوز( إستغالل و تصنيع التمور إلنتاج سكر الفواكه -

אא
  نايف بن محيد. د و عبد اهللا الصقري. دي د عادل الدسوق. ، أابراهيم احلماد. د.أ -١
   صياغة مقترحة لعقد املقاولة لتطوير صناعة التشييد باململكة-
  مين عجيبأ. د و خالد السيف. داملدين ، حممد . د.أ ، مسعد فودة. د.أ -٢
  رياضاعداد خرائط الضوضاء لوسط مدينة ال -

א א
  املهريى .حممد حممد املدىن د .خالد السيف د .مسعد عبده فوده ،  د .د- ١
  .اعداد خرائط الضوضاء ملدينة الرياض -
  إيهاب الدنف .د و حممود سليمان .د املاجد  بن عبد الرمحنعبداحلكيم .د - ٢
  انتاج مواد نانو بللورية باستخدام طرق جديدة -

  ديفيد سورا. عصام البهكلي و د. هاين األنصاري ، د. اعباد ، دمازن ب. د- ٣
  .إعادة تدوير املياه واملخلفات العضوية-



                                                    

  ١٧٦

אא א
  حممد موسي عمرو. عبد الرمحن القريشي و د.  ، دعيسي حممد شقري. د  -١

األوسـاط   يف   ثاين أكـسيد الكربـون     اإلزاحة اإلمتزاجية وال إمتزاجية للزيت ب      -
  .املسامية

  عيسي حممد شقري. دعبد الرمحن القريشي و .  د-٢

 عالقات جديدة للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغـازات اهليدروكربونيـة باسـتخدام            -   
  .شبكات اخلاليا العصبية االصطناعية وخوارزم التوقع الشرطي املتتابع

  

  



                                                    

  ١٧٧

א-١٠ מ א א א
א א א

يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء حبوث وطنية تطبيقية بدعم من 
وتشرف عمادة البحث العلمي باجلامعة على تلك .  صندوق التعليم العايل للجامعات

وفيما يلي أمساء الباحثني وعناوين البحوث اليت يقومون بإجرائها .  املشاريع البحثية
  : تبعاً لألقسام األكادميية املختلفةموزعة

  
א א

  نبيل حممد كرديد. دمد أنيس الغريب و حم. دحممد علي لويل  ، . د - ١
  .مشاعر احلجدراسة حاسوبية لتخطيط وجدولة القطار املستقبلي  بني  -
  ايهاب عادل الدنف. د و طارق حممود احلسيىن.د- ٢
ت معامالت حرارية خمتلفة و مدى استجابتها دراسة تصرف سبيكة ألومنيوم حت -

  .لعمليات القص البسيطة
  طارق حممود احلسيىن. د - ٣
  .حتسني نعومة السطح املشغل ىف عمليات اخلراطةدراسة  -
  حممد شرف. حسني حلمي و د. د- ٤
  .تقومي إدارة املخلفات الصلبة ألحدى مصانع جمموعة سابك -
   حسني حلمي. د و حممد شرف. د - ٥
  .تطوير األداء املؤسسي باستخدام أسلوب كايزن -
  عبيدة زيتون.  دسعيد درويش و. د.أ - ٦
  . االنشائي باستخدام تقنية اللصقسابكتصنيع البدل احلراري من صلب  -



                                                    

  ١٧٨

  عبد الرمحن علي.  دسعيد درويش و. د.أ -٧
  . تصنيع املنشات امللصوقة من صلب سابك  باستخدام تقنية اللصق-
   درويشسعيد. د.أ -٨
  .حلام املقاومة الكهربية لصلب سابك االنشائي -

א א
  حممد عبد العظيم القاضي. د.عبد اهللا حممد الشعالن و أ. د.أ -١
  .ختطيط وتطوير استراتيجيات إدارة األمحال وترشيد الطاقة  يف اململكة العربية السعودية -
  مد عبد العظيم القاضيحم. د.عبد اهللا حممد الشعالن و أ. د.أ -٢
 .تصحيح معامل القدرة على نطاق واسع -

(www.ksu.edu.sa)المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم مزيد من لل

א א
  .عماد الدين مصطفى. د.عبد احلميد اجبار و أ. د.خالد احلميزي ، أ. د.أ- ١
  .بالتناضح العكسي االمثلية التشغيلية لوحدة خمربية جلهاز التحلية -
  أمحد أباسعيد احلاج. د.سعيد حممد الزهراين ، أ. د.أ- ٢
  .أرومة أو تعطرة غاز البترول املسال-

א א
  شرف رفعتأ. د.أ -١

  .حتسني كفاءة املعاجلة االبتدائية ملياه الصرف الصحي باستخدام الكيماويات -

  حممد اقبال خان. د و طارق املسلم. د. ، أيوسف السلوم.  د ، صاحل السيد. د.أ -٢



                                                    

  ١٧٩

صنيف وأداء مواد إصالح اخلرسانة املستخدمة للترميم عايل األداء يف الظـروف             -
  البيئية احمللية

אא
   عبيدة زيتون.  د ،شيلدون جيتر.  د ،سعيد الزهراىن. د. أ ،هاىن االنصارى.  د-١
  كوماس هيرت.  د

 املعيـاري  اإلنتـاج  يف الوقود خاليا و الشكل مكافئية يةالشمس امعات استخدام -

  .الكهربائية للقدرة
  أيهاب الدنف. عبد احلكيم املاجد ، د. حممود سليمان ، د.  د-٢

أثرمتغريات التشكيل بالبثق يف أجتاهني متعامدين علي خصائص الكالل يف عينـات             -
  ١٠٥٠األملنيوم ذو النقاء التجاري 

א אא
حازم نايل الضمور. د -١   

 - حتسني انتاجية  املكامن الغازية ذات النفاذية الضعيفة بواسطة التشقيق اهليـدروليكي -
 .دراسة حلالة واقعية

  حازم نايل الضمور. د -٢
  .السوائل املتدفقه يف آبار النفط والغاز  حتليلي حلساب درجة حراره شبه منوذج-

  ريعيسى حممد شق. د -٣
  . استحداث منوذج جديد لضغط الندي ملكامن الغاز املكثفة باستخدام الربجمة اجلينية-

   ريسى حممد شق عي.د-٤

جديدة للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغازات و خليط الغـازات   مناذج رياضية  استحداث-
  .احملتوية على مواد هيدروكربونية وغري هيدروكربونية باستخدام املنطق الفازي

  عماد سليمان احلميضي. عبد الرمحن القريشي و د.  ، دحممد شقريعيسي .  د- ٥



                                                    

  ١٨٠

دراسة تأثري خاصية التبلل على الضغط الشعري ، النفاذية النسبية و درجة التشبع  -
  .بإستخدام جهاز الطرد املركزي للصخر: بالزيت لصخور املكامن السعودية

 ريعيسى حممد شق. يوسف البخبخي و د. د -٦
 .سلوك الغاز املضغوط يف األنظمة الثنائية احلرجة دارسه رقمية ل-
  عماد سليمان احلميضي. عبد الرمحن القريشي و د.  ، دعيسي حممد شقري.  د-٧
دارسه رقمية وخمتربيه لتحديد أقل ضغط ألمتزاج ثاين أكسيد الكربون بـالنفوط             -

  .السعودية
  خالد أمحد عبد الفتاح . د-٨
 .ستخدام حتليل منحنيات االخنفاضاب ةتقدير األحتياطيات  البترولي -



                                                    

  ١٨١

א-١١ א   אא

 
   يقوم  أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف على رسائل املاجسـتري و الـدكتوراه             

 وقد بلغ عدد طلبة الدراسات العليـا        اليت جيريها طالب الدراسات العليا يف أقسام الكلية       
هـ ١٤٢٧/١٤٢٨لكلية يف اية الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعــي     املقيدين با 

   . )طالبا١١٣ً(
 اليت متت مناقشتها يف العــام اجلامعــي         و فيما يلي بيان بعناوين الرسائل     

، و كذلك أمساء الطـالب و املشرفني عليها ، موزعة تبعاً لألقـسام              هـ١٤٢٧/١٤٢٨
     .األكادميية املختلفة

 אא
 الدرجة العلمية املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
دراسة الصيانة الوقائية    ١

 لنظام ضخ
 

  هشام الزابن. م

 
 ماجستريحممد شرف. د

تأثري مواصفات املعدن    ٢
املقطوع على عمر أداة    

  .القطع

  إبراهيمفوزي  حممد .م

 

  أمحد الزغىب. د

  طارق احلسيىن. د

مريغت عبد الستار. د

 ستريماج

خوارزميات جدولـة    ٣
ــوذج   ــريعة ألمن س
ــع  ــوط التجمي خط

  املختلطة

  ماجستري  إبراهيم احلركان. د  عبدالكرمي املنصور.م

تأثري قياسات اجلـودة     ٤
  يف أداء املشروع

 

  ماجستري  إبراهيم احلركان. د  صالح بالبيد.م



                                                    

  ١٨٢

 الدرجة العلمية املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
تقييم قوانني مواعيـد     ٥

التسليم يف بيئة إنتـاج     
ــشوائية ــة :ع دراس

 تطبيقيه

  ماجستري   إبراهيم احلركان. د طالل السليمان.م

دراسة قطع الزجـاج     ٦
  بإستخدام الليزر

 حممد عز. د دعاء حامد عبد النىب. م

 طارق احلسيىن. د

  دكتوراه

א א
 الدرجة العلمية املشرفون الطالب عنوان الرسالة م

تقدير املزايا الفنية  ١
واالقتصادية ملشروع 

لكهربائي بني الربط ا
دول جملس التعاون 
 لدول اخلليج العربية

عبــد اهللا حممــد . د.أ  أسامة بن زيد الزير. م
  الشعالن

حممد عبد العظيم   . د.أ
 القاضي

  ماجستري

  
  (www.ksu.edu.sa)للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم 



                                                    

  ١٨٣

א  א
 جة العلميةالدر املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
  للميـاه و   األمثل اإلنتاج ١

ــات  ــاء يف حمط الكهرب
حتليــة امليــاه بــالتبخري 

 الومضي

  ابراهيم صاحل املعتاز. د.أ اهللا حممد النملة عبد. م
    البشري األمني حممد. د.أ

 ماجستري

ــل  ٢ ــيم األداء وعوام تقي
التصميم ملزيـل الـرذاذ     
ــراج   ــسلكي يف أب ال

  الفقاعات

  وحيد عطية املصري. د.أالدغيثرعبد اهللا سعد . م

 حامد حممد مصطفى. د.أ

 ماجستري

دراسة معمليـة هليـدرو       ٣
ميكيـــة أبـــراج نادي

ــضحلة   ــات ال الفقاع
ــصوير   ــتخدام الت باس

ــشعاعي ــي   ال الطبق
  بالسعة الكهربائية

  وحيد عطية املصري. د.أ فؤاد حممد موسى. م

 صاحل عبد اهللا الشبيلي. د

 ماجستري

ات و تـــأثري املعـــزز  ٤
ــى أداء   ــكال عل األش
ــزع   ــة ن ــز عملي حمف
اهليدروجني باألكـسدة   

األيثــان   يف حتــول
 لألثيلني

تركي عبد الرمحن . م
 السماري

  يوسف صاحل الصغري. د

 حممد البشري األمني. د

 ماجستري

ــات  ٥ ــة املركبـ ازالـ
ــة  اهليدروكربونيـــ
ــاه  ــن املي ــايرة م املتط
بطريقـــة االنتقـــال 
ــدة  ــزازي يف اعم االمت

 ماجستري  فهد صاحل املبدل. د اهللا الزامل حممد عبد. م



                                                    

  ١٨٤

 جة العلميةالدر املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
  اتالفقاع

حتضري و اختبار حفـازات       ٦
تبادلـة االيـون    زيوليتية م 

ــل  ــدن للتحوي ــع املع م
ــسان   ــاري للهك االختي

 احللقي

عبدالعزيز سعد . م

  العريفي

 ماجستري  فهد صاحل املبدل. د

ــر   ٧ ــصنيع املباشـ التـ
لكربونــات امليثيــل  

 أكـسيد الثنائي من ثاين    
  امليثانولالكربون و

  يوسف صاحل الصغري. د  فهد سعد الزمامي. م

  خالد املسيطري. د

 ماجستري

التصميم األمثـل حملطـات       ٨
ــة   ــاه العامل ــة املي حتلي
بالتزاوج بـني  التناضـح      
ــبخري  ــسي والتـ العكـ

  الومضي

عبداهللا بن إبراهيم . م

  اخلضريي

 ماجستري  ابراهيم صاحل املعتاز. د.أ

اص طويردراســة اخلــوت  ٩
ــل   ــة حملالي الريولوجي
ــيلني   ــوىل ايثـ البـ
ــى   ــيىن اخلط امليتالوس

  منخفض الكثافة 
 

  طارق فارس الفارس.د.أ بشري عياد الشمرى. م
 فارس السويلم. د

 ماجستري

ــان اىل    ١٠ ــة األيث هدرج
ــتخدام   ــيلني باس األيث
املفاعالت احملفـزة ذات    

 األغشية النفاثة  

  خالد احلميزي. د.أ على عيسى محاد. م

 عبد الرمحن الربيعة. د

 ماجستري

 غـشية مذجة ترسبات األ  ن  ١١
واخنفاض معدل الـسريان    

 ماجستري إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ أمحد حيدرة. م



                                                    

  ١٨٥

 جة العلميةالدر املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
 حمطات التحلية العاملـة   ىف  

 بالتناضح العكسي 
مذجة وحماكـاة وحـدة     ن  ١٢

تقطــري متفاعــل إلنتــاج 
مادة ميثل ثـالثي بوتيـل      

 االيثر

 ماجستري امحد اباسعيد. د.أ فهد حممد احلارثي. م

دراسات آلية التآكـل يف       ١٣

ــاري  ــط البخـ الوسـ

مبحطات التحلية العاملـة    

املتعـدد   بالتقطري الوميضي 

 املراحل

ــليمان  . م ــد س أمح
 العريفي

  إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ

  ماهر عبد اهللا العودان.  د

  دكتوراه

تقدير تراكيـز ملوثـات       ١٤

اهلواء وأمناط تشتتها قـرب     

ــة حمطــ ــد الطاق ات تولي

ــة   ــة يف  مدين الكهربائي

 متت مناقشتها. "الرياض 

  إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ علي عمري مشاري. م

  حممد البشري األمني. د.أ

  دكتوراه

تصميم و فاعلية أنظمـة       ١٥
ــة  احلمايـــة املهبطيـ
ــع   ــستخدمة يف من امل

 تآكل أنابيب النقل

  عمنصور إبراهيم اهلزا. د حممد العبد اللطيف.م

 ماهر العودان. د

  دكتوراه

التحــوير البخــاري    ١٦

للميثان باستخدام حيـز    

ذي أمناط من احلفـازات     

األغـشية  مفاعالت  يف  

 ذات املهد الثابت

ــضه  .م ــد اهللا عي عب

  الزهراين
 

  حممد البشري األمني. د

    يوسف صاحل الصغري. د

  دكتوراه



                                                    

  ١٨٦

 جة العلميةالدر املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
 طوير حمفزات لتفاعـل   ت  ١٧

  للميثانافالتحوير اجل
  د الفاتشمحأ. م
 

  انيس محزة فقيها. د.أ
 امحد اباسعيد. د.أ

  دكتوراه

امثلية النشغيل حملطـات      ١٨
انتاج احلديد و الـصلب     

  ىف  استخدام الطاقة
 

 مسري الدخيل. م

 
     جبار إاحلميد  عبد. د.أ

 
  دكتوراه

א  א
 الدرجة العلمية املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
زايل للمنـشآت   التقومي الزل  ١

اخلرسانية املسلحة القائمـة    
باستخدام حتليـل الـدفع     

  اجلانيب

  ماجستري  وسيم فاروق الشاعر. م

التعامل مع تعويض املقاولني     ٢
جتاه التضخم يف مشروعات    

  التشيد

عبدالرمحن إبراهيم . م
 العروان

 ماجستري 

א  א
العلميةالدرجة  املشرفون الطالب عنوان الرسالة م  
النمذجة العددية حلركة    ١

اهلواء وإنتقال احلـرارة    
  داخل العرف املكيفة

  سامى الصانع. د  ماجد احلرىب
  حممد زيدان. د

 ماجستري

حماكاة ديناميكا الـنظم     ٢
ــددة  ــة متع امليكانيكي
األجسام ذات السالسل   
املغلقة باستخدام طريقة   

  الجرانج-نيوتن

محد اهلادى حممـد    أ. د  فهد إبراهيم عبداهللا السليم
  ابراهيم

 ماجستري



                                                    

  ١٨٧

العلميةالدرجة  املشرفون الطالب عنوان الرسالة م  
دراسة وحتليل منـودج     ٣

ثالثى األبعـاد ملـادتني     
خمتلفتني ملتحمتني مـع    
ــبعض ىف  ــضهما ال بع
املفاصل او الوصـالت    

  املشتركة

 ماجستري  عصام البهكلى.د  منصور بن حممد الطبيقى. م

تقييم الربامج التجاريـة     ٤
حلساب محل التربيد ىف    
 املبــاىن املــستخدمة ىف
 اململكة العربية السعودية

ــان . د  أمحد بن عواض العتيىب ــد اهللا عثم عب
  النحيط

هاىن عبـد الـرمحن     . د
  األنصارى

  ماجستري

א א  א
 الدرجة العلمية املشرفون الطالب عنوان الرسالة م
تقييم منـهجيات حتليـل      ١

اإلنتاج وبيانات الـضغط    
 لآلبار املشققة هيدروليكيا  

ــاز  ذات  ــول الغ يف حق
 النفاذية الضعيفة

فيـصل سـعد عبــداهللا   . م
  الرشيدان

  أمحد أمحد جاويش. د

 حممد بن أساكا. د

  ماجستري

دراسة معملية الستخالص    ٢
الزيت عرب االمتزاج بثـاين     
أكسيد الكربـون عنـد     

 ظروف خمتلف

 علي بن سليمان النتيفي .م

 

 عيسي حممد شقري.د 
   عبد الرمحن القريشي

  

جستريما  

  



                                                    

  ١٨٨

א-١٢ מ א אא
   ،بحوث يف االت العلميةال العديد من       قام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر 

وقد مت تقدمي األوراق العلمية باللغة اإلجنليزية وميكنك اإلطالع على بيانات هذه األحباث             
ــة اإلجنليز     ــز باللغ ــر املرك ــالل تقري ــن خ ــى   م ــا عل ــة أو موقعن ي

 http://Engineering.ksu.edu.sa.االنترنت

א א
  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
  فيصل حنني. د ١

    ألكسندر دولكي.د
  حممد علي لويل. د

أمثلية عوامل ختطيط احلاجيات لنظم اإلنتاج 
  املتعددة املستويات

 جملة علم النظم و هندسـة الـنظم       
 حزيـران   ٣على شبكة منذ    منشور  
  م٢٠٠٨

حممد .  ، د  مراد بودية .د ٢
لوليكريستيان . و د  يعل

 برنس

طرق تقريبية سريعة حلل مشكلة تداخل 
ختطيط اإلنتاج و و خدمة التوصيل 

  باحلافالت

، ١٩الد  . املراقبة و ختطيط اإلنتاج   
 ،  ٩٦-٨٥: ، صـفحات    ٢العدد  
  م٢٠٠٨

    مراد بودية.د ٣
   يحممد عل. د
 لوليكريستيان برنس. د

جملـد  . احلاسوب و حبوث العمليات     طرق عامة حلل مسألة إنتاج و توزيع
-٣٤٠٢، صفحات   ١١، عدد   ٣٤

  م٢٠٠٧ ، ٣٤١٩
   فيصل حنني. د ٤

    ألكسندر دولكي. د
  ن هيلن ماريا. د
 حممد علي لويل. د

ختطيط أوقات إطالق الطلبات لسلسلة 
تزويد خطية و متعددة املستويات مع 

  وائية وقت التزويدعش

. ١عـدد   . ٣١جملـد   . علم النظم 
  م٢٠٠٧، ٢٥-١٩: صفحات

: منذجة التوزيع األمثل للري الناقص حممد الناصر عزيز. د ٥
تطبيقات على إنتاج احملاصيل باململكة 

  السعودية

جملـــة النمذجـــة الرياضـــية 
  معروضة يف االنترنت   -واخلوارزميات

  م٢٠٠٨، 
ذج متكامل لالختيار األمثل للمحاصيل منو حممد الناصر عزيز. د ٦

  يف وجود الري الناقص
 -جملة شرق آسيا لبحوث العمليات    

  م٢٠٠٨ ، حتت الطبع



                                                    

  ١٨٩

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
. حممد الناصر عزيز د   . د ٧

 فيكي بري
التوزيع األمثل للموارد ألمن األنظمة 

  املوثوقية
  :الة األوروبية  لبحوث العمليات

  م٢٠٠٧ ، ٧٨٦ – ٧٧٣، ١٨١
املفهوم : التجميع يف مشكالت لتخاذ القرار اصر عزيزحممد الن. د ٨

  والتطبيقات
جملة جامعة امللك سـعود للعلـوم       

  م٢٠٠٨ ،  حتت الطبع-اهلندسية
  ابراهيم احلركان.د ٩

  حممد الناصر عزيز. د 
  منصر حريقة. د 
   عبد الرمحن العذبة. د 
 حممد الفوزان. د

نظاام مساند للقرار يف إدرة املياه واألراضي 
  الزراعية

جملة جامعة امللك سـعود للعلـوم       
  م٢٠٠٨ ،  حتت الطبع-اهلندسية

. دلطفي احليـدري،    . د ١٠
حممد . د  و أنيس الغريب 

 اهلواري

مراجعة اإلستنتاج الفعال يف  جدولة 
  اآلالت املتوازية

  م٢٠٠٨ ، ٢٠٠٨جملة اجلدولة 

ة مواصفات اإلطارات الغلط وارتفاع حرار صالح الدين بنداق. د ١١
  وصفة حلوادث السري: اجلو

قيـد  (جملة التطورات يف علوم النقل      
  م٢٠٠٨ ، )الطبع

    احلركانإبراهيم. د  ١٢
  عزيز حممد الناصر  .د 
  حريقة منصر. د 
  العذبةعبد الرمحن . د 
 الفوزانحممد . د

تطوير نظام القرار املساند لالستعمال االمثل 
  ملياة الري و اختيار احملاصيل

  هـ١٤٢٨

  سعيد درويش . د.أ ١٣
 علي السمحان. د

تاثري جساءة املادة الالصقة والصينية علي 
  عمر الركبة الصناعية

الة الدولية للصق واملواد الالصـقة      
، ١٢٥-١٢٠ والصفحات   ٢٨العدد  
  م٢٠٠٨

 .Vol نتـاج الة العاملية لبحوث اإل  مناذج التنبؤ واألمثلية لعمليات التشغيلعبد الرمحن األمحري. د.أ ١٤
46, No. 15, 4061–408 ،م٢٠٠٨ 

 ,Vol. 190 جملة تقنية تصنيع املعادن مناذج تنبؤ لعمليات التشغيل للمعادن الصلبةعبد الرمحن األمحري. د.أ ١٥

pp. 305-311. ،م٢٠٠٧  



                                                    

  ١٩٠

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
تقيم تقنيات التكامل الصناعي باستخدام  عبد الرمحن األمحري. د.أ ١٦

 باستخدام احلاسوب يف الصناعة السعودية
AHP  

 الة العاملية لتقنية التصنيع املتقدمـة 
Vol. 34, pp. 736-747. ، 

  م٢٠٠٧
  منصر حريقة . د.أ ١٧

  عبد الرمحن األمحري. د. أ

 حممد عبدالرمحن.   م

أمنوذج أمثلية متكامل للطلب وتصنيف 
املنتج وقرارات حتديد مساحات الرفوف 

  والعرض

 الة األوربية لبحـوث العمليـات  
Vol. 181, pp. 239-251. ، 

  م٢٠٠٧

 
א א

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
مشروع الربط الكهربائي بني شبكات دول  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ١

  جملس التعاون لدول اخلليج العربية
جملة معهد األحباث العاملي، أبو ظيب،      

 ،  ةم ، االمارات العربية املتحد    ٢٠٠٧
  هـ١٤٢٨

املشاكل املرتبطة بتخطيط أنظمة القدرة  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ٢
  الكهربائية يف الدول النامية

جملة اهليئة اليابانية  للتعاون الدويل ،       
  هـ١٤٢٨

مشكلة ازدواجية اجلهد يف اململكة العربية  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ٣
  السعودية وطرق حلها

لوقـائع مـؤمتر مـشكلة      الد العلمي   
ازدواج اجلهد يف اململكة وطرق حلها،      
اهليئة العربية الـسعودية للمواصـفات      

   هـ١٤٢٧واملقاييس، الرياض، 
  

  (www.ksu.edu.sa)للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم 
  



                                                    

  ١٩١

א א
  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
   ألطاف حسني. د ١

حممد البشري األمني   . د. أ
 إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ

حسابات كثافة الشحنة الكهربية لغشاء 
ديسال هل الدقيق بواسطة احملاكاة والنتائج 

  املعملية لعدة أنصاف أقطار األيون

جملة علوم وتقنية الفـصل ، ص ص        
  م٢٠٠٧ ، ٤٢ ، العدد ٥٧-٤٣

  ألطاف حسني . د ٢
ني حممد البشري األم  . د. أ
 إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ

تأثري حجم األيون على حسابات أنظمة 
  األغشية الدقيقة جداً

 ،  ١٦٦-١٥٠جملة التحلية ، ص ص      
  م٢٠٠٧ ، ٢١٤العدد 

.  حسني ، س   الطاف. د ٣
حممـد  . د.أنتاري ،   . ك

. د.أ أبشر،   البشري األمني 
. م.  ت  و  املعتاز ابراهيم
 أمنابفي

 ملرشحات النانو استنتاج اخلواص الفيزيائية
باستخدام التجارب املعملية والنماذج 

  الرياضية

 ,٣١٠ ، جملــة علــوم األغــشية
  م٢٠٠٨ ، ٣٣٦-٣٢١

 حممد البشري األمني  . د.أ ٤
  أبشر 
  . ا. ا.  م
  اهلبدانفهد . د

  .م .   ف
   النشائي

  هـ. ا. س .  س 

توزيع األكسجني متعدد املراحل يف 
شية سريعة مفاعالت املهد املتميعة ذات األغ

  الدوران إلنتاج اهليدروجني

جملة كيميـاء اهلندسـة الـصناعية       
 ،  ٥٥٠٢-٥٤٩٣ ,٤٦ ، لألحباث
  م٢٠٠٧

 حممد البشري األمني  . د.أ ٥
  أبشر 
  . ا. ا.  م

   النشائي
  .هـ. ا. س .  س 

تغذية األوكسجني علي  مدي ارتفاع 
مفاعالت املهد املتميعة  ذات األغشية 

  إنتاج اهليدروجنيسريعة الدوران لتحسني 

جملة اهلندسة الكيميائيـة للبحـوث      
، ١٥٣٨ -١٥٢٩ ,٨٥ ، والتصاميم
  م٢٠٠٧

 حممد البشري األمني  . د.أ ٦
  أبشر 

إدخال األوكسجني يف أماكن متعددة 
لتحسني إنتاج اهليدروجني يف مفاعالت 

 ,٣٣ ، الة العاملية لطاقة اهليدروجني
  م٢٠٠٨ ، ٢٤٨٨-٢٤٧٧



                                                    

  ١٩٢

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
  . ا. ا.  م
  اهلبدانفهد. د 

  النشائي. م .   ف
  .هـ. ا. س .  س 

  ذات األغشية سريعة الدوراناملهد املتميعة 

وحيد عطية املصري   . د.أ ٧
عماد الدين مصطفى  . د.أ

  علي

تاثري تردد اخذ العينات واملؤثرات السطحية 
على تغري النظام يف اعمدة الفقاعات 

  باستخدام اشارات فرق الضغط

 د للعلوم اهلندسية  جملة جامعة امللك سعو   
  م٢٠٠٧، ١٥١-١٩,١٣٥، 

  وحيد عطية املصري . د.أ ٨
 عماد الدين مصطفى علي . د.أ
  حممد نادر الكلباين. د 

ختمني منطقة تغري النظام يف اعمدة 
الفقاعات باستخدام املسابر الصوتية 

  ومسابر فرق الضغط

 ,١٣٣ ، جملة اهلندسـة الكيميائيـة  
  م٢٠٠٧ ، ١٤٩-١٣٩

ــرميط. ط ٩  -قــــ
  بوشكيمة .ب
  مراد بومعزة. د.أ

   املربداتCFC حلول بديلة لتغري
  

 ٢-٣ ، جملة اهلندسة و العلوم التطبيقية    
  م٢٠٠٨، 

  فهد املبدل . د ١٠
  خالد الرميح . د 
  عبد احلميد اجبار. د.أ 

دراسة االمثلية للتجمع و التخثر ىف معاجلة 
املياه العادمة من حمطات البوىل فينيل 

  كلورايد

  م٢٠٠٨، املواد اخلطرةجملة 

عبد الرمحن الربيعـه    . د ١١
  عبد احلميد اجبار. د.أ

دراسة التشغيلية ملفاعل حيوىي مستمر من 
  اجل  ختمر اجلنب

 ، ،   جملة اهلندسة ىف علـوم احليـاة      
  م٢٠٠٧

   رشيد العمريي. د ١٢
    أيناس الناشف. د
    صالح محام. د
   طاهر الصحاف. د

-د الكربونأتزان أألطوار لثاين أوكسي
  نفثالني-هكسان

 ،  جملة املهندسني الكيميائني الكورية   
  م٢٠٠٨

 حممد احلاج علي. د ١٣
 يرون سترومربن بتلم. د 
  غنتـر غيكـرت   .د 
  براين روفيل.د 

التحكم يف توزيع أطوال البوليمر عن طريق 
  التغيري الدوري ملدخالت املفاعل

 ,١٠٨ ، جملة علم البلمرة التطبيقي
  م٢٠٠٨،  ,٢٤٤٦-٢٤٥٧



                                                    

  ١٩٣

א א
  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
تأثري نظم توزيع مياه الشرب داخل املنازل  عبد العزيز احلامد. د.أ ١

  على كمية االستهالك
 ،  جملة جامعة امللك سـعود للعلـوم      

  م٢٠٠٧
نــايف بــن محيــد . د ٢

  عادل الدسوقى ٠.د.أ
  عبد اهللا الصقري .  د
 م احلمادابراهي. د. أ

مقارنة عقد االشغال العامة بالصياغة 
  املقترحة لتطويره

 جملة تقنية البناء ، مقبولة للنشر
  م٢٠٠٨يونيو 

  

א א
  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي من  حممد السيد علي. د.أ ١

  انابيب مستطيلة املقطع
 ٩ عدد  ١٢٩انتقال احلرارة جملد    جملة  
  م٢٠٠٧، ١٢٠٢-١١٩٥ص

  حممد السيد علي . د.أ ٢
 سهيل كيوان. د

تأثري فتحة اخلروج علي التدفق و انتقال 
احلرارة من لوح مستمر احلركة يف وسط 

  مسامي

-جملة النمذجة العددية ألنتقال احلـرارة     
 رقـم   -٥٤ جملد   - التطبيقات -اجلزء أ 

  م٢٠٠٨ ، ١٠٨-٩٣ ص ص -١

  إيهاب الدنف .د ٣
  عبد احلكيم املاجد .  د
 حممود سليمان.  د

التشوه اللدن يف درجات حرارة عالية 
  لة املعد٥٠٨٣لسبيكة األلومنيوم 

 ،  جملة املـواد اهلندسـية وآدائهـا      
  م٢٠٠٨

  إيهاب الدنف .د ٤
 عبد احلكيم املـاجد .  د
  حممود سليمان .  د
 جمدي الريس. د

واص امليكانيكية التحسني املستمر يف اخل
وتصغري احلجم احلبييب لسبيكة األلومنيوم 

 املشكلة بطريقة البثق خالل جمريني ١٠٥٠
  متعامدين

  م٢٠٠٧جملة علوم املواد واهلندسة ، 

  سهيل كيوان . د ٥
 عبيدة زيتون.  د

نتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي ىف ا
 فجوة افقية دائرية باستخدام زعانف مسامية

لة العاملية للطرق العددية لـسريان      ا
املوائع و انتقال احلـرارة ، يونيـو        

  م٢٠٠٨



                                                    

  ١٩٤

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
  سامي الصانع .د ٦

 حممد زيدان.  د
للثرموستات ) الشهرية(الوضعيات املثلى

بغرض التوفري األقصى للطاقة مع اإلحتفاظ 
  باإلرتياح احلرارى ىف األماكن املكيفة

 -٨٥الـد   -جملة الطاقة التطبيقيـة   
  م٢٠٠٨ ، ٣٤٦-٣٢٦ات الصفح

حل حسايب مبسط ملسألة ستيفان ثنائية  فاروق يغيت.د ٧
  األبعاد ذات شروط حميطية مرحلية

الة الدولية ملـستجدات اهلندسـة      
  م٢٠٠٧ ، امليكانيكية

حل حسايب تقرييب ملسألة ستيفان ثنائية  فاروق يغيت.د ٨
  األبعاد

جملة الرياضة واحلسابات التطبيقية ،     
  بعحتت الط

حل حسايب تقرييب للحمل احلراري ثنائي  فاروق يغيت.د ٩
  األبعاد دو أطوار متغرية يف شكل متوجي

 الـصفحات   -جملة اهلندسة احلرارية  
  م٢٠٠٨، ١٢٠٥-١١٨٦

التحكم الفعال ملائع حممول يف أنبوب مثبت  فاروق يغيت.د ١٠
يف صورة كابويل عن طريق تغذية عكسية 

  غري مزدوجة

الـد  -ات والـتحكم  جملة اإلهتزاز 
-٥٩١ الـصفحات    -٤العدد  -١٤
  م٢٠٠٨، ٦٠٨

تأثري مواصفات القالب يف تكون الفجوات  فاروق يغيت.د ١١
  الدقيقة

-٣٠الد  -جملة اإلجهادات احلرارية  
ــصفحات  ، ١١٥٨-١١٣٧الــ

  م٢٠٠٧
احلل دو التشويش التموجي لتجمد معدن  فاروق يغيت.د ١٢

نقي علي سطح صب مستوي دو مساكة 
  حمدودة

الـد  -الة الدولية للعلوم احلرارية   
 م٢٠٠٨، ٣٤-٢٥ الصفحات -٤٧

احلل دو التشويش لتجمد معدن نقي علي  فاروق يغيت.د ١٣
  سطح صب مموج

-لة الدولية إلنتقال احلرارة والكتلة    
-٢٦٢٤ الــصفحات -٥٠الــد 
  م٢٠٠٧، ٢٦٣٣

رض جتمد أحادي األبعاد ملعدن نقي مع فاروق يغيت.د ١٤
  لتغري مدبدب لدرجة احلرارة احمليطية

الة الدولية إلنتقال احلرارة والكتلة     
  ، حتت املراجعة



                                                    

  ١٩٥

א א א
  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
   عادل حممد محيدة. د ١

  أمحد أمحد جاويش.د

تقييم  إستخدام أمالح بروميد البوتاسيوم 
 ىف عمليات جتهيز األبار لإلنتاجوبروميد الزنك 

 ،  روسيا، أعمال  الزيت والغاز    جملة
  م٢٠٠٨

   أمحد أمحد جاويش.د ٢
 عماد احلميضي.  د

النفاذية النسبية عند ظروف املكمن من 
  احلرارة والضغط العايل

 روسـيا ، أعمال  الزيت والغاز    جملة
  م٢٠٠٨

 Improvement of Local Bentonite  عماد احلميضي.د ٣
Performance for Drilling Fluids 
Applications 

العلـوم  ، لة جامعة امللك سـعود    جم
  م٢٠٠٨ ، اهلندسية

حتليل فحوصات ابار الغاز احملفورة عاموديا يف   الضمور نايل  حازم.د ٤
الطبقات ذات النفاذية الضعيفة قبل و بعد 

   دراسة واقعية–عملية التكسري اهليدروليكي 

 ،  روسـيا ،  والغاز جملةأعمال  الزيت  
  م٢٠٠٨

اخلواص ا لنفاذية النسبية الزيت واملاء يف    الضمورنايل حازم. د ٥
  املكامن الرملية ذات النفاذية الضعيفة

NAFTA Croatian Scientific 
Journal, Zagreb.  No .6. ٦. 

June 2008 
 Polymer-Acid Solutions: Their   حممد موسي عمرو.د ٦

Use for the Enhancement of Oil 
Reservoir Stimulation  "   

  

 ،Journal of Applied 
Polymer Science, Wiley 
Periodicals, Inc., Volume 
110, Issue 3, 5th. Nov. 2008, 

pp. 1382-1387..  
منوذج للتنبؤ بضغط الندي ملكامن الغازات    عيسي حممد شقري.د ٧

  املكثفة باستخدام الربجمة اجلينية

 ،  لطاقة و الوقـود، أمريكـا     لة ا جم
  م٢٠٠٨أغسطس 

عالقات جديدة لتحديد كثافة ولزوجة    عيسي حممد شقري.د ٨
الغازات النقية وخليط الغازات احملتوية علي 

  مواد هيدروكربونية وغري هيدروكربونية

،  جملة تكنولوجيا البترول الكنديـة    
  م٢٠٠٨ ، نوفمرب كندا

 و   عيسي حممد شقري   .د ٩
  ن القريشيعبد الرمح. د

دراسة رقمية و خمربيه لنقل و وضع 
  وسائط االرتكاز يف الكسر اهليدروليكي

،  لة علوم وتكنولوجيـا البتـرول     جم
  ديسمرب ، ، أمريكا  فرنس& تيلور  
  م٢٠٠٨

  عبد الرمحن القريشي   .د ١٠
   عيسي حممد شقري.د

تأثري الضغط املسامي على  نفاذية الصخور 
ة على رقائق املتجانسة والصخور احملتوي

،  العـام     ، زغرب  جملة النفتا العلمية
،   ، شـهر أغـسطس     ٧و عدد   ٥٩



                                                    

  ١٩٦

  الة العلمية عنوان البحث  االسم  م
الطني حتت تاثري إجهادات خمتلفة لكل كم 

  االجهاد العمودي و ثالثي االبعاد

  م٢٠٠٨ ، أغسطس كرواتيا

طريقة جديدة حلساب احملتوي املائي للغاز   خالد أمحد عبد الفتاح.د ١١
  الطبيعي

تكنولوجيا الزيـت  ،     الة الكندية ل  
  حتت الطبع

طريقة جديدة حلساب تأثري الشوائب علي   خالد أمحد عبد الفتاح.د ١٢
  احملتوي املائي للغاز الطبيعي

  جملة الزيت والغاز ، حتت الطبع

  



                                                    

  ١٩٧

מ-١٣ א אא א א
املؤمترات العلمية ، يف بحوث ال العديد منقام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر 

وحضور العديد من املؤمترات ، وقد مت تقدمي األوراق العلمية باللغة اإلجنليزية وميكنك 
اإلطالع على بيانات هذه األحباث من خالل تقرير املركز باللغة اإلجنليزية أو موقعنا على 

  http://Engineering.ksu.edu.sa : االنترنت

א א
   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
.  د  حممد علي لـويل    .د ١

 ألكسندر دولكي
الندوة العاملية اخلامسة عشرة حول اقتصاد   مقاربة أمثلية لنظم ختطيط احلاجيات

 .vol. 3, p , إنشربوك، النمسا ،اإلنتاج

  .م٢٠٠٨  مارس٧-٣ .273-280

  فيصل حنني ألكسندر. د ٢
   دولكي،هيلن ماريان. د
 مد علي لويلحم.  د

أمثلية أوقات الطلب لنظم التجميع املتعددة 
  املستويات

الندوة العاملية التاسعة عشرة حـول      
  ، ، فلبوريزو، شيلي حبوث اإلنتاج

ISBN 978-956-310-751-7, 7 
pages  ،آب٢ متــوز إىل ٢٩   
  م٢٠٠٧

  خالد العرفج . د ٣
   دهال. د
 حممد الناصر عزيز. د 

   ألنظمة الطاقـة  نة اذج  تكاليف الصيامن
  غري املنتظمة باعتبار تكاليف الفرص

سجل املؤمتر األورويب ألنظمة الطاقة     
املؤمتر األورويب ألنظمة  ، 582 عدد 

  م٢٠٠٧الطاقة 
   سعيد درويش. د.أ ٤

 حممد على عيسى . د 
التحكم ىف السلوك الكثاىف للبنيات  متناهية 

  الدقة ملالءمة التطبيقات املختلفة

 مؤمتر التقنية متناهية الصغر وصناعات      ،قطر  
  م٢٠٠٨ فرباير ١٢-١١ قواعد املعرفة

   لطفي احليدري. د ٥
   أنيس الغريب. د 
    حممد اهلواري. د
   شايف التريكي. د

تطوير اإلستنتاج الفعال جلدولة اآلالت 
  املتوازية

املؤمتر العاملي احلادي عـشر إلدارة      
 ١٤٧-١٤٤ص   ،   املشاريع واجلدولة 

  م٢٠٠٨، 



                                                    

  ١٩٨

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
كتاب  ،  املؤمتر اهلندسي السعودي السابع     كم هي اّمنة املدارس يف الرياض؟  صالح الدين بنداق. د ٦

املؤمتر اهلندسي السعودي السابع الـد      
 كلية اهلندسة   ٤٣١-٤١٩اخلامس ص   

 .vol. 5, pp , جامعة امللك سـعود –

  .م٢٠٠٧ ديسمرب  ,419-431
: املؤمتر الدويل لتكنولوجيـا النـانو       مة للجزئيات املتناهية الصغرتبعات السال  صالح الدين بنداق. د ٧

 جامعة امللـك     ، الفرص والتحديات 
  June 2008 ، عبد العزيز

تطوير منهجية لتقييم مدى تطبيق إدارة   إبراهيم احلركان. د ٨
  خمتار يةاجلودة الشاملة يف صناعات سعود

املؤمتر الـدويل الـسابع والثالثـون يف        
واهلندسة الصناعية االسكندرية   الكمبيوتر  

  م٢٠٠٧- ٢٣-٢٠اكتوبر 
املؤمتر الدويل يف اهلندسـة الرقميـة         التطبيقات الطبية للمواد االصقة سعيد حممد درويش. د.أ ٩

  م٢٠٠٨ اسبانيا ، -املتقدمة
  محود سليمان  . د ١٠

  عبد الرمحن االمحري . د. أ
  سعيد درويش. د. أ

ائي ظروف التشغيل لصلب سابك اإلنش
  املقسى سطحيا باملاء حتت الضغط العايل

املؤمتر اهلندسي السعودي الـسابع ،      
 ،  ,Vol 5,Pp 367-382الرياض ، 
  م٢٠٠٧

  سعيد درويش. د.أ ١١
  علي السمحان.  د

دراسية املتغريات التميمية علي اداء الركبة 
  الصناعية امللصوقة

املؤمتر الدويل يف اهلندسـة الرقميـة       
  م٢٠٠٨ا ،  اسباني-املتقدمة

  سعيد درويش. د.أ ١٢
M A E Saleh  

Controlling the densification 
behavior of NANO 
microstructures to meet different 
applications 

املؤمتر للصناعات  املعرفية والتقنيـة      
   م٢٠٠٨املتناهية الصغر بقطر 

  سعيد درويش . د.أ ١٣
  علي السمحان.  د

الالصقة ونوع مادة الصينية    تاثري جساءة املادة    
 علي االجهادات املتولدة يف الركبة الصناعية

املؤمتر اهلندسي السعودي الـسابع ،      
Vol 5,Pp 367-382, ، م٢٠٠٧  

  أمحد شاهني . د.أ ١٤
  أمحد بوالت . د. أ
  عبد الرمحن األمحري. د. أ

ضخ املياه اجلوفية باستخدام نظـام طاقـة        
ملكة العربيـة   الرياح ملدينة الظهران يف امل    

  السعودية
 

 –املؤمتر الدويل للحـرارة الـشاملة       
   تركيا–اسطنبول 



                                                    

  ١٩٩

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  أمحد شاهني ،. د.أ ١٥

  أمحد بوالت . د. أ
  عبد الرمحن األمحري. د. أ

حبث استغالل طاقة الرياح يف ضخ امليـاه        
اجلوفية يف الظهـران باململكـة العربيـة        

 السعودية

املؤمتر الدويل الرابع لبحوث و تطوير      
   الكويت–لطاقة ا

  حممد سليمان . د.أ ١٦
   عبد الرمحن األمحري. د. أ
  سعيد درويش. د. أ

–املؤمتر اهلندسي السعودي الـسابع       ظروف التشغيل حلديد سابك اإلنشائي
  م٢٠٠٧جامعة امللك سعود ، 

عبد الرمحن األمحري . د.أ ١٧
  حممد الفوزان. د.أ

حتديد متوسط العمليـة وزمـن اإلنتـاج        
 م أمثلة احملاكاةباستخدا

املؤمتر الدويل للهندسة الصناعية ونظم     
  م٢٠٠٧ الصني  ، –اإلدارة 

 
א א

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
اخلطة  الوطنية الشاملة لترشيد استهالك الطاقة  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ١

  الكهرباء يف اململكة العربية السعودية
يا املعاصرة يف ترشيد استهالك الطاقة القضا

 -هـ ٥/٨/١٤٢٩الكهربائية باململكة 
  م١٣/٥/٢٠٠٨

عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ٢  أبوظيب ، –اإلمارات العربية املتحدة   إنتاج الكهرباء واملاء يف الشرق األوسط 
  م ٣٠/١٠/٢٠٠٨-هـ ١٠/١٤٢٩/ ٢٥

عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ٣ املواصفات القياسية السعودية املتعلقـة        اململكة العربية السعوديةحالة التقييس يف 
بسالمة املستخدم واملعدات ، الريـاض      

-٢٥ اململكة العربية الـسعودية ،       –
   هـ٢٩/١٠/١٤٢٩

عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ ٤ بطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية  
  املرتلية الرئيسية

طاقـة  مواصفات بطاقات اسـتهالك ال    
لبعض األجهـزة الكهربائيـة املرتليـة       

 اململكـة   – ، جدة    الشائعة االستخدام 
ــسعودية ،  ــة الــ -١٣العربيــ

  هـ١٤/٦/١٤٢٩
  (www.ksu.edu.sa)للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع القسم 

  



                                                    

  ٢٠٠

א א
   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
 انيس محزة فقيهـا     . د.أ ١

  مصطفي سليمان. د
 امحد الفاتش. د

ستخدام ثاين اكسيد الكربون ىف التحكم ا
  البيئى بتفاعل التحوير اجلاف

املؤمتر العاملي الرابع يف اهلندسة 
  ، القاهرة ، مصر  الكيميائية و البيئية

  م٢٠٠٨مايو ٢٩-٢٧

  ألطاف حسني . د ٢
حممد البشري األمني   . د. أ
 إبراهيم صاحل املعتاز. د.أ

 معملية ونظرية لغشاء دقيق جداً دراسة
  ملعاجلة وحتلية املياه

املؤمتر اخلامس املتخصص يف البيئة 
والتقدم يف الزيت اخلام والصناعات 
البتروكيميائية ، املنامة ، البحرين ، 

  م٢٠٠٧ ٢٥-٢٣
   حسني  ألطاف.د ٣

ـــ،جوي. س  ، .، م ه
، بيـك،   .ج. ، و  مثناين

   حممد البشري األمني. د.أ
  املعتازراهيم صاحلإب. د.أ

ا ،  املؤمتر العاملي لتحلية املياه ، أسباني      تصنيف أغشية النانو لتطبيقات حتلية اهلجني
  م٢٠٠٧

  و ا هـوام  . مالري-س ٤
 بومعزةمراد . د.أ

دراسة اخلواص احلركية لسوائل املربدات 
  الثلجية العالقة

  ،املؤمتر الدويل للمحفزات و البيئـة 
University of Constantine- 

Algeria. م٢٠٠٨ ، مايو  
  ملواري-م ٥

  بومعزةمراد . د.أ 
حتقيق جترييب لعمليات انتقال احلرارة و 

  الكتلة يف أبراج التربيد

 ،  املؤمتر الدويل هلندسـة الفعاليـات     
University of Bejaia Algeria 

  م٢٠٠٧، أكتوبر  
تكون اجليسمات بأستخدام املوائـع مـا         ييوسف البخبخ. د ٦

ــوق ا ــةف ــامالت : حلرج ــدير املع تق
  احلركية/الكينتيكية

ــؤمتر ــامل امل ــسيماتيالع   ، للج

Orlando, Florida, USA. ، 
  م٢٠٠٨ مايو ١٣- ١٠

 ىاجليسماحلل اال ترابطى ملعادلة التوازن   ييوسف البخبخ. د ٧
 بأستخدام املوائع ما ةتكون امللجيسماتل

  فوق احلرجة
  

 نو الصناعات املعرفية وتقنية النا    مؤمتر
فربايـر  ١٢-١١، الدوجة ، قطر  ،       

  م٢٠٠٨



                                                    

  ٢٠١

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  انيس محزة فقيها . د.أ ٨

 مصطفي على سليمان. د
اقتصاديات تركيز محض اخلل املنتج من 

  االكسدة اجلزئية لاليثان

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
   فقيها أنيس. د.أ ٩

 محد صادق الفـاتش أ .د
 مصطفي علي سليمان    .د
  محد عيديدأ. د

تأثري اضافةالبوتاسيوم على نشاط حمفز 
  النيكل املستخدم يف التحوير اجلاف للميثان

 ،  املؤمتر اهلندسي السعودي الـسابع    
جامعة امللك سـعود ، الريـاض ،        
اململكة العربية السعودية ، ديـسمرب      

  م٢٠٠٨
  زة فقيها انيس مح. د.أ ١٠

  مصطفي على سليمان.  د
اقتصاديات انتاج االثيلني ومحض اخلل من 

  االكسدة اجلزيئية لاليثان

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
أآلمونيا  R22 دراسة كفاءة استخدام  مراد بومعزة. د.أ ١١

  يلكبديل 

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
حممد عبداهللا الكنهل   . د ١٢

  صاحل الشبيلي. د.أ
   ص أ موهرا. د 
  وحيد املصري. د.أ 

توليف االشـعاعات الكهرومغناطيـسية     
  باستخدام مواد عزل لدائنية حرارية

 ،  هلندسي الـسعودي الـسابع    املؤمتر ا 
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 

 وحيد عطية املـصري   . د.أ ١٣
  حممد عبدالعظيم القاضي. د.أ

تطوير التقارير البيئية والتحكم يف امللوثات      
 يف حمطات الطاقة الكهربائية

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
لك سعود ، الرياض ، اململكة      جامعة امل 

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
   ارق محود املسلمـط. د.أ ١٤

   ال خانـحممد اقب. د 
 يوسف صاحل الـصغري   . د 
  وحيد املصري. د.أ

استخدام خملفات صناعة التيتانيوم كمـادة      
 مركبة يف صناعة االمسنت

 ،  املؤمتر اهلندسي السعودي الـسابع    
ود ، الريـاض ،     جامعة امللك سـع   

اململكة العربية السعودية ، ديـسمرب      
  م٢٠٠٧

  حممد املسفر. د ١٥
ســعيد الزهــراين . د.أ 
  دباسعيأمحد أ. د.أ

نزع اهليدروجني باألكسدة من الربوبـان      
على حفازات اكاسيد النيكل واملولبـدنيوم      

 املدعومة

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
اململكة جامعة امللك سعود ، الرياض ،       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 



                                                    

  ٢٠٢

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  عبداهللا املزيين. د ١٦

   ابراهيم املعتاز .د. أ
  محد اباسعيدأ. د.أ 

منوذج رياضي عند حالة االستقرار حملطـة       
 معاجلة مياه الصرف الصحي بالرياض

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧دية ، ديسمرب العربية السعو

   أيناس الناشف. د ١٧
   مايكل ماثيوز.  د
  جون وايدنر. د

تطبيقات موائمة للبيئـة أليـون الـسوبر        
 اوكسيد يف السوائل االيونية

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 

.  ، د  منصور اهلزاع . د.أ ١٨
  أيناس الناشف

السلوك التأكلى الكهروكيميائى ملواد احلديد و      
  النحاس و األلومنيوم ىف السوائل االيونية

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
ـ         حسن عطية. د ١٩ ز عمليات التغذ ية املتقطعة ال نتاج مرك

عصري الفركتوز و االيثانول من الـسكروز       
 بواسطة مخرية سكارومايسيس سريفيـسيا 

ATCC 36858  

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 

   حسن عطية.د ٢٠
    ءاال هاليوب. د
    كونال كران. د
 برانت بيبلي جـون     . د
  وفري
   هارون فينيكس. د

دراسة تأ ثري الطبقات املسامية الدقيقـة يف        
ورق الكربون املستخدم على انتقال املاء و       

  كفاءة خاليا الوقود

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 

يات العطرية من اهلايـدروكربونات     البتروكيمائ  كامل وقيع اهللا. د.أ ٢١
   تقييم إقتصادي تقين–السائلة 

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 
   حممد احلاج علي. د ٢٢

   يرون سترومر.  د
   بن بتلم.  د
    غنتر غيكرت  . د
  براين روفيل .د

دل تفاعل البلمرة يف املفاعالت     احتساب مع 
اململوءة بالربوبلني السائل عن طريق قياس      
التغري يف ظروف التفاعل و خصائص املواد       

  داخل املفاعل

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 



                                                    

  ٢٠٣

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
   يوسف البخبخى. د ٢٣

  نتيه بول تشارب. د 
  سورهاب روحاىن. د 

حركيات تكون اجلـسيمات ىف عمليـة       
-البلورة ما فوق احلرجة للغـاز املـضاد       

  للمذيب

 ،  املؤمتر اهلندسي الـسعودي الـسابع     
جامعة امللك سعود ، الرياض ، اململكة       

  م٢٠٠٧العربية السعودية ، ديسمرب 

א א
   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
 عبداهللا إبراهيم املنصور . د.أ ١

 فهد البيشي. م
سجل أحبـاث املـؤمتر اهلندسـي         مقاومة اإلنزالق لطرق مدينة الرياض

  م٢٠٠٧نوفمرب ، السعودي السابع 

التوعية املرورية للحد من خطورة حوادث  حممود فهمي الباز. د.أ ٢
  الطرق

اهليئة السعودية  ، هندسة املرور
  م٢٠٠٨ل بريأ ة ،  شعب–للمهندسني 

  القصبىي  محدأ. د ٣
 مــصلح الــشمراين.  د
ي طالل عبيد الرفيع  . د.أ
   عبد اهللا املهيدب. د
  حممد محدتو. د

املالمح العامة لكود التربـة واالساسـات       
  يالسعود

 ،   الـسابع  ي الـسعود  ياملؤمتر اهلندس 
  ، ٩٠-٧٥ صــفحة الــد الثــاين

  م٢٠٠٧

ظافر بـن علـي     . د. أ ٤
 القرين

املؤمتر اخلامس للمجموعة الكويتيـة       تاملعلوما
ربيع -٢٦لنطم املعلومات  اجلغرافية ،    

 م٢٠٠٨ أبريل،  ، هـ١٤٢٩األول 

  
  
  
  



                                                    

  ٢٠٤

א א
   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
   عبيدة زيتون. د ١

 يحممد عل. د 
تأثري استخدام سوائل النانو على انتقال 

   حلقة افقيةاحلرارة باحلمل الطبيعى ىف
 املنعقد جبامعة   املؤمتر الدوىل لتقنية النانو   

جامعة امللـك    ،   امللك عبد العزيز جبدة   
الـسابع عـشر اىل      ،   عبد العزيز جبدة  

  م٢٠٠٨والتاسع من يونيو 

  ي حممد عل. د ٢
 عبيدة زيتون. د

انتقال احلرارة القسرى ىف سوائل النانو 
  ينبوب دائرأداخل 

 املنعقد جبامعة  النانواملؤمتر الدوىل لتقنية
جامعة امللك  ، امللك عبد العزيز جبدة

 السابع عشر اىل  ،عبد العزيز جبدة
  م٢٠٠٨والتاسع من يونيو 

 الـربودة ىف    امكانية استخدام اهلواء عـايل     عبيدة زيتون. د ٣
   ىف الرياضتكييف املباين

امليكانيكا املؤمتر الدوىل الثالث عشر ىف      
امليكانيكية املنعقـد   التطبيقية و اهلندسة    

بالكلية الفنية العسكرية مبدينة القـاهرة      
الكلية الفنيـة    ،   جبمهورية مصر العربية  

العسكرية مبدينة القاهرة جبمهورية مصر     
  م٢٩/٦/٢٠٠٨-٢٧  ،العربية

    هاىن االنصارى. د ٤
   عبيدة زيتون. د
 يحممد عل. د

النمذجة العددية ألنتقال احلرارة باحلمل 
طبيعي من انابيب افقية متساوية احلراري ال
  التسخني

  املؤمتر اهلندسى السعودى الـسابع 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ، ،  املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  سامي الصانع .د ٥
  حممد زيدان.د

تقليل تأثري اجلسور احلرارية ىف أسقف 
اهلوردى بإستخدام تصميم مستحدث 

  دة اهلوردىلوح

  املؤمتر اهلندسى السعودى الـسابع 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  سامي الصانع .د ٦
  حممد زيدان.د

تأثري أبعاد فتحة اإلمـداد علـى أداء نظـام          
إمداد اهلـواء مـن فتحـة جانبيـة علويـه           

 الفراغـات   والرجوع من فتحـة مقابلـة ىف      
  املكيفة

 املنظم  املؤمتر اهلندسى السعودى السابع
بواسطة جامعة امللك سعود و املنعقـد       

 ذو القعدة   ٢٥ ايل   ٢٢  ،   مبدينة الرياض 
  هـ١٤٢٨



                                                    

  ٢٠٥

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  إيهاب الدنف .د ٧

عبد احلكـيم املاجـد     .د
  حممود سليمان.د

التشوه اللدن يف درجات حرارة عالبة 
  يعياً املعمرة طب٦٠٨٢لسبيكة األلومنيوم 

املؤمتر التاسع للتصميم امليكـانيكي     
الصفحات - جامعة القاهرة  -واإلنتاج
 مــصر ، - ، القــاهرة٤٨٧-٤٧٧
  م٢٠٠٨ يناير ١٢-١١

  حممد السيد علي . د.أ ٨
  هاين األتصاري. د

عالقات جتريبية ألنتقال احلرارة باحلمل 
احلراري الطبيعي من انابيب افقية مثلثية 

  املقطع

الـدويل الـسادس ،     ملؤمتر اهلندسي   ا
 مـصر ،    -املنصورة وشرم الـشيخ   

  هـ١٤٢٩ ربيع اول ١٥-١٠
  سهيل كيوان .د ٩

  حممد السيد علي. د. أ
خصائص التدفق وانتقال احلرارة املستنتجة 

  من سطح يتمدد يف وسط مسامي

  املؤمتر اهلندسى السعودى الـسابع 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ، املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  حممد السيد علي . د.أ ١٠
  هاين األتصاري. د

نتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي من ا
  انابيب افقية مثلثية املقطع

   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢ ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

التشوه اللدن بطرق خمتلفة لسبيكة   إيهاب الدنف.د ١١
 بعد تعرضها لعمليات ٦٠٨٢األلومنيوم 

  التخمري الصطنع

املؤمتر الدويل للتكنولوجيا املتقدمة يف     
 ، البحرين ،     البحرين -معاجلة املواد 

  م٢٠٠٨نوفمرب 
   الـسابع يالسعود ياملؤمتر اهلندس  تأثري تشوه خمل مضخ مركزي على آدائه  بشارات سليم. د ١٢

املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      
 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  

  هـ١٤٢٨ذو القعدة 
تأثري خصائص ارى علـي آداء ضـاغط          بشارات سليم. د ١٣

 مركزي دو ريش اقل إنفراجا
   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس

املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      
 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   ة الرياض املنعقد مبدين 
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 



                                                    

  ٢٠٦

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  حممود سليمان .د ١٤

عبد الرمحن األمحـري    .د
  سعيد درويش. د

الظروف التشغيلية حلديد سابك دو سطح      
 خممر عند ضغط مرتفع

   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢ ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ ذو القعدة

   حممود سليمان.د ١٥
  عبد احلكيم املاجد.د

 دور  -أمهية إنشاء قسم علم وهندسة املواد     
 البحثي يف املواد اهلندسية مركز التميز

   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢ ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  عالء شبل .د ١٦
  حممد زيدان .د
  خالد السيف.د

التحكم اإلجياىب ىف السريان حول منـوذج       
 للكثبان الرملية اهلاللية

 املنظم   السابعي السعودياملؤمتر اهلندس
بواسطة جامعة امللك سعود و املنعقـد       

 ذو القعدة   ٢٥ ايل   ٢٢  ،   مبدينة الرياض 
  هـ١٤٢٨

ملُخـدِد  تأثري ِعلْم طوبوغرافيـا القالـِب ا        فاروق يغيت.د ١٧
  التجمِداثناءالسطحِي على منو صدفَِة 

   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

جامعة امللك   ،   املنعقد مبدينة الرياض  
ــاض ــعود الري  ذو ٢٥ ايل ٢٢  س

  هـ١٤٢٨القعدة 
شاكِل إسـتيفان الثنائيـة     مل اضطراىبحلّ    فاروق يغيت.د ١٨

  األبعاد
   الـسابع ي السعوديؤمتر اهلندسامل

املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      
 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  

  هـ١٤٢٨ذو القعدة 
  لتجمـدِ  احـادى االبعـاد  احلَلّ العددي  فاروق يغيت.د ١٩

ـ  متموج قالب a للمعادِن الصافيِة على ه ل
  سمِك حمدوِد

 و  على التقـدِم يف املـوادِ     املؤمتر الدوىل   
 البحـرين ،    – االنتاج ، املنامة     تقنياِت

  م٢٠٠٨ نوفمرب ٥-٢

تصميم طوبوغرافيـا قالـِب ملَنـع عـدِم           فاروق يغيت.د ٢٠
 اإلستقرار ىف مقدمِة التجمِد يف جتمِد الصب

املؤمتر الدوىل الثالـث عـشر يف تـصميم         
 تركيـا ،    -املاكينات واإلنتاج ، إسطنبول     

  م٢٠٠٨ سبتمرب ٥-٣



                                                    

  ٢٠٧

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
  حممد املدين .د.أ ٢١

  عصام البهكلي.د
التحليل امليكانيكي للماكينـات الـدوارة      

  بإستخدام احلاسب اآليل
املؤمتر الدوىل الثالث عشر يف تصميم      

 -املاكينات واإلنتاج ، إسـطنبول      
  م٢٠٠٨ سبتمرب ٥-٣ تركيا ، 

عبد احلكـيم املاجـد     .د ٢٢
  حممد املدين.د.أ

 الـسابع   ي الـسعود  ياملؤمتر اهلندس  هلندسيةإنشاء مركز للتميز البحثي يف املواد ا
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢ ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  بسام البسام . د ٢٣
  أمحد فايد .  م
  حممد املدين.د.أ

التصميم املثايل لنظام التعليق الفعال برؤيـة       
  مستقبلية للطريق

 الـسابع   ي الـسعود  ياملؤمتر اهلندس 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  حممد املدين .د.أ ٢٤
  عبد احلكيم املاجد. د

حتسني العمليـة التعليميـة بقـسم اهلندسـة         
 بإسـتخدام   - جامعة امللك سعود   -امليكانيكية

اسلوب نقـاط الـضعف والقـوة والفـرص        
  تخطيط اإلستراتيجيوالتحديات وال

 السابع املـنظم    ي السعود ياملؤمتر اهلندس 
بواسطة جامعة امللك سعود و املنعقـد       

جامعة امللـك سـعود      ،   مبدينة الرياض 
 ذو القعــدة ٢٥ ايل ٢٢  الريــاض

  هـ١٤٢٨

  خالد السيف. د ٢٥
ــة  .  د ــالء مالئك ع
  حممد املدين.د.أ

دراسة ميدانية لتقييم آداء الكباري احلديدية      
  ينة الرياضيف مد

 الـسابع   ي الـسعود  ياملؤمتر اهلندس 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 

  أمحد حجازي . د ٢٦
  حممد املدين. د. أ

تصميم وإختبار معملي مع مشسي علـي       
شكل قطع مكافئ ونظام تتبـع الـشمس        

  لتحلية املياه

 الـسابع   ي الـسعود  يدساملؤمتر اهلن 
املنظم بواسطة جامعة امللك سعود و      

 ٢٥ ايل   ٢٢  ،   املنعقد مبدينة الرياض  
  هـ١٤٢٨ذو القعدة 



                                                    

  ٢٠٨

אא א
   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
 للبترول اإلقتصادية لألمهية حتليلية نظرة مساعد ناصر العواد. د ١

  األوسط الشرق منطقة يف  الطبيعي والغاز
املؤمتر الثاين عشر لكلية احلقوق جبامعـة       

البترول "املنصورة جبمهورية مصر العربية     
خالل الفترة  " مهوم عامل و إهتمامات أمه    

  م٢٠٠٨/ ٣/٤ إىل ٢من 

    مساعد ناصر العواد. د ٢
   عبدالرمحن القريشي. د
  عمر املسند . د
 كمال عبدالعزيز هارون. د

يف م الـصخور الرمليـة      إمكانية اسـتخدا  
إلمكانيــة  اململكـة العربيـة الــسعودية  

االستخدام يف الدراسات التطبيقية يف جمال      
   البترول والغاز الطبيعيهندسة

مؤمتر مجعية مهندسي البترول فرع 
 أرامكو -اململكة العربية السعودية 

 اململكة العربية – اخلرب –السعودية 
  م١٢/٥/٢٠٠٨-١٠السعودية ، 

   د احلميضياعم. د ٣
 شأمحد جاوي. د

بوليمر جديد ذو كثافة عالية رخيص متوفر       
صديق للبيئة يسخدم يف تطبيقات عدديـة       

  عند ظروف املكامن البترويل

 الـسابع  ىف     ي السور ياملؤمتر املصر 
 كليـة   ،اهلندسة الكيميائية والبترولية  

هندسة البترول والتعدين بالـسويس     
 ٣١- ٢٩مجهورية مصر العربية من     

  م٢٠٠٧اكتوبر 
مفهوم جديد ملنع انتاج الرمال مع الزيت  أمحد جاويش. د ٤

  باسخدام البوليمر
تأمني سريان البترول والغاز الطبيعي     
إلفريقيا والـشرق األوسـط علـى       

 ،  مستوي القمـة بالقـاهرة ج م ع       
  افورةغسن.الشبكة الذكية العاملي

من الغازات منوذج للتنبؤ بضغط الندي ملكا   حممد شقريى عيس.د ٥
  املكثفة باستخدام الربجمة اجلينية

املؤمتر الكنـدي العـاملي جلمعيـة       
، يونيـو    ، كنـدا   مهندسي البترول 

  م٢٠٠٨ ١٩-١٦
   عيسي حممد شقري.د ٦

   عبد الرمحن القريشي.   د
     حممد عمرو. د
   سليمان النتيفييعل.  د

دراسة معملية الستخالص الزيـت عـرب       
كربـون عنـد    االمتزاج بثاين أكـسيد ال    

  ظروف خمتلف

مؤمتر اللقاء السعودي األول للزيـت      
والغاز، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم      

 ،  والتقنية، اململكة العربية الـسعودية    
  م٨/١/٢٠٠٨-٦
  



                                                    

  ٢٠٩

   العلمياملؤمتر عنوان البحث  االسم  م
الطرق التقليدية والغري تقليدية يف    عمروى حممد موس.د ٧

  االستخالص احملسن للنفط

   الـسابع ي السعودياملؤمتر اهلندس
ظم بواسطة جامعة امللك سعود و      املن

ــاض ــة الري ــد مبدين -٢٧ ، املنعق
  م٢٠٠٧/ ٢٨/١١

دراسة امتصاص البوليمر باستخدام عينات    عمروىحممد موس. د ٨
  صخرية عند درجة ملوحة عالية

فـرع  –مؤمتر مجعية مهندسي النفط     
 ١٢-١٠ الظهــران ، –الــسعودية 

  م٢٠٠٨مايو 
ك بني ختصصات متعددة التحدي املشتر   عمروىحممد موس. د ٩

الستخدام البكترييا يف االستخالص احملسن 
  للنفط

فـرع  –مؤمتر مجعية مهندسي النفط     
 ١٢-١٠ الظهــران ، –الــسعودية 

  م٢٠٠٨مايو 



                                                    

  ٢١٠

 

א-١٤
يقوم بعض أعضاء هيئـة التدريس بالكلية بتأليف أو ترمجة بعض الكتب   

  :تب املؤلفة أو املترمجة اليت متت طباعتهاالعلمية ، وفيما يلي بيانات عن الك
  
     هيلن ماريان وألكسندر دولكي،  فيصل حنني ، حممد علي لويل. د

 من كتاب ١٤الفصل ". حتديد عوامل التخطيط يف الظروف العشوائية "تأليف 
  .م٢٠٠٨". النظري و التطبيقات: سلسة التزويد"

(ISBN 978-3-902613-22-6), 2008, p. 247-262"  

  حممد الناصر عزيز.  د فيكي بري و.د
حتليل اازفة يف التهديدات األمنية باستخدام نظرية اللعب، سربنغر،  "تأليف 

  " السلسلة العاملية لبحوث العمليات وعلم اإلدارة
   حتت الطبع: ردمك

   حممد الناصر عزيز.د
: يف كتاب: وممنوذج بازي للعبة املعلومات يف االستراتيجيات املثلى للدفاع واهلج

حتليل اازفة يف التهديدات األمنية باستخدام نظرية : فيكي بري وحممد الناصر عزيز
  .)م٢٠٠٨(اللعب، سربنغر، السلسلة العاملية لبحوث العمليات وعلم اإلدارة 

   حتت الطبع: ردمك 
  حممد الناصر عزيز .   و دانتوان لويس كوكس. دفيكي بري، .د
للعب ونظرية املوثوقية هامتني يف محاية الـبىن التحتيـة مـن            ملاذا كل من نظرية ا    " 

حتليـل اازفـة يف     : فيكي بري وحممد الناصـر عزيـز      : يف كتاب : اهلجمات الذكية 



                                                    

  ٢١١

التهديدات األمنية باستخدام نظرية اللعب، سربنغر، السلـسلة العامليـة لبحـوث            
  .")م٢٠٠٨( اإلدارةالعمليات وعلم 

   حتت الطبع:ردمك 
  ن ناصر العواد مساعد ب. د

مشروع  مقدمة هلندسة البترول والغاز الطبيعي: "ليزية بعنوانإلجنتأليف كتاب باللغة ا
٥/٤٢٧."  
  
 
  
  



                                                    

  ٢١٢

א−١٥ א א
حصل بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أومسة من الديوان امللكي 

لعام اجلامعي وجوائز من جهات أخرى نظراً لإلجنازات العلمية اليت قاموا ا خالل ا
  هـ١٤٢٧/١٤٢٨

األعمال اليت استحق 
  عليها اجلائزة

  اسم الفائز باجلائزة  اسم اجلائزة  اجلهة املاحنة للجائزة  جمال اجلائزة

  اهلندسة الكهربائية 
مشاركة يف تطوير 
وإعداد كود البناء 

  السعودي

كود البناء 
  السعودي

وزارة الشئون البلدية 
  والقروية

  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ  ديردرع متيز وشهادة تق

جمال تقومي   
الدراسات 
  واألحباث

مدينة امللك عبد العزيز 
  للعلوم والتقنية

  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ  شهادة التميز الذهبية

مشاركات واملسامهات 
الفعالة يف محلة ترشيد 

  الكهرباء

محلة ترشيد 
  الكهرباء

دة تقدير درع متيز وشها وزارة املياه والكهرباء
  ومتيز

  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ

  اهلندسة الكيميائية
الــنفط والطاقــة   التعليق العلمي  

  املتجددة
جائزة شركة ستات اويل    

  هيدرو النروجيية
  وحيد عطيه املصري . د.أ

  اهلندسة املدنية
تقنية خرسانة   براءة اختراع

   بيئة-
  جامعة -ميدالية التميز   جامعة امللك سعود

  لك سعودامل
  راجح بن زيد الزيد. د

رئيس املوقع الفائز 
باجلائزة واملشرف عليه 

  منذ إنشائه

نظم 
املعلومات 
  اجلغرافية

اموعة الكويتية لنظم 
+ املعلومات اجلغرافية 

 شركة إزري اإلمريكية

جائزة أفضل موقع عريب 
  لنظم املعلومات اجلغرافية

  ظافر بن علي القرين.د.أ



                                                    

  ٢١٣

األعمال اليت استحق 
  عليها اجلائزة

  اسم الفائز باجلائزة  اسم اجلائزة  اجلهة املاحنة للجائزة  جمال اجلائزة

ندسة اهل(ترمجة كتاب 
: اجليوتكنيكية 
 ملؤلفه )ميكانيكا التربة
ا من اللغة جون سرينيك

االجنليزية إىل اللغة 
  العربية

مكتبة امللك عبدالعزيز   الترمجة
  العامة بالرياض

جائزة خادم احلرمني 
الشريفني عبداهللا بن 

عبدالعزيز العاملية للترمجة 
يف العلوم الطبيعية من 

اللغات األخرى إىل اللغة 
بية يف دورا األوىل العر

  ) م٢٠٠٧( هـ ١٤٢٨

 عبداهللا إبراهيم حممد املهيدب.د

 


