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  مـقدمـــــــة  -١

  
زمة لتنشيط إنطالقاً من جهود جامعة امللك سعود يف توفري اإلمكانات الال         

ام ـالبحث العلمي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف الع
الدراسات ، على دعم البحوث العلمية و)م١٩٧٤/١٩٧٥(هـ ١٣٩٤/١٣٩٥اجلامعي

التطبيقية و تشجيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد من البحوث 
يادة عدد املشاريع البحثية اليت يدعمها املركز و الدراسات، األمر الـذي أدى إىل ز

مشروعاً حبثياً خالل العام  ١٢٦مشروعاً حبثياً عند إنشائه، إلـى  ٢٥من ) سنوياً(
    ).م٢٠٠٨-٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨/١٤٢٩اجلامعي 

جدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية اليت قام املركز بدعمها، خالل الفترة و         
مشروعاً حبثياً يف شىت جماالت اهلندسة النظرية و التطبيقية، انتهى  ٨٤١املذكورة، يبلغ 

و يبلغ إمجـايل املبـالغ . مشـروعاً ٧١٥منها حىت اية العام اجلـامعي احلـايل 
وثالثون مليون وتسعمائة وثالثة وسبعون ألف  مخساملنصـرفة علـى هذه املشاريع 

حىت اية ) ريال سعـودي٣٥ ,٥٢٨ ,٤٩٨(ريال سعودي  وأربعمائة ومثان وتسعون
ات ـهـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه عليها من مصروف١٤٢٨/١٤٢٩العام املايل 

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

   

           



                                                    

  

 يف املشاريع البحثية اليت يقوم مركز البحوث بدعمها ويتمثل النشاط البحثي بالكلية      
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 بالكليةـدميية املختلفأعضاء هيئة التدريس بإجرائها يف األقسام األكا

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      أخرى لألنشطة البحثية بالكلية، وهناك أوجه     
والدروات التدريبية ومن ألقاء احملاضرات العلمية ودعوة بعض األسـاتذة املتخصصـني   

  .لزيارة الكلية وغري ذلك

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

  .  والقطاع اخلاص

الل العام اجلامعي ـويستعرض هذا التقرير األنشطة  البحثية يف املركز خ         
) سابك(واألحباث املدعمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية  هـ١٤٢٩/١٤٣٠

لعلوم والتقنية واألحباث املدعمة من صندوق التعليم واملدعمة من مدينة امللك عبد العزيز ل
العايل واحملاضرات العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراه اليت متت مناقشتها ، واجلوائز 

  .بيانات إحصائية هلا رابعةواليت يلخص اجلدول بالصفحة الالعلمية 
  



                                                    

  

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

  .مستمرين للمركز

كما أقدم شكري للزمالء أعضاء جملس إدارة املركز ملسامهتهم يف تشجيع   
كما يسرين أن أشكر منسويب مركز البحوث  على ما   .البحث العلمـي يف الكلية
ىل رفع مستوى اخلدمات اليت يقدمها املركز لدعم العمل بذلوه من جهود طيبة أدت إ

  .البحثي بالكلية

  

  و اهللا ويل التوفيق ،،
                      

  مديــر مركــز البحـوث       
  
  

  حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ. د                       

  هـ ١٤٣٠  جة ذو احل
  م ٢٠٠٩    ديسمرب   



                                                    

  

  هـ ١٤٢٩/١٤٣٠خالل العام اجلامعي  ركزجدول األنشطة البحثية بامل
  

  النشاط العلمي  م 
  اهلندسة
 الصناعية

  اهلندسة
 الكهربائية

اهلندسة 
 الكيميائية

اهلندسة 
  املدنيـة

اهلندسة 
 امليكانيكية

هندسة 
 البترول

 اموع

  ٥٧  ٦  ١٢  ١٤ ٥ ١١ ٩ البحوث اجلديدة باملركز  ١

التقارير النهائية للبحوث   ٢
  باملركز

٦٣  ٨  ٩  ١٤  ١٤  ١٣  ٥  

إمجايل البحوث املسجلة   ٣
  باملركز

٦٩  ٥  ٢١  ١٥  ١١  ١١  ٦  

 النشاطات العلمية  

  ١٧  ١  ٣  ١ ٢ ٨ ٢ احملاضرات العلمية  ٤

البحوث اليت مت نشرها يف   ٥
 االت العلمية

٢٠  ١  ٢  ٧  ١  ٧  ٢  

نشرها يف  مت البحوث اليت  ٦
 املؤمترات العلمية

-  ٨  ١  ١  -  ٥  ١  

 :رسائل الدراسات العليا  

  ٥  -  ٣  - ٢ - - ماجستري -  أ  ٧

 - - - -- -- دكتواره –ب 



                                                    

  

  مرآـز البحـوث -٢
  

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

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

ذه البحوث تعتمد وكانت هـ. الطاقة الشمسية، وبعض البحوث يف جمال اإللكترونيات
  .يف متويلها على ميزانيات األقسـام األكادمييـة اليت يتبعها الباحثون 

  الباحثـــون  ١-٢

  : يتضم الكلية ستة أقسام أكادميية ه    

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

  .لبترول والغاز الطبيعيو قسم هندسة ا

اذ ـبدرجة أست ٨١م ـ، منه ٢٠٩و يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية        
بدرجة أستاذ مساعد ، باإلضافة إىل عدد كبري  ٥٨بدرجة أسـتاذ مشارك و  ٧٠و

  . حملاضرين و املعيدين والفنيني و اإلدارينيمن ا

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

  .العلمية اليت تتناسب مع ختصصام واجتاهام األكادميية 



                                                    

  

ريس املؤهلني املتخصصني يف و متثل هذه النخبة املتميزة من أعضاء هيئة التد  
ااالت اهلندسـية املختلفة الدعامة األساسية يف تنفيذ وإجراء الدراسات والبحوث 
القائمة باملركـز، واليت تعود بالفائدة على اتمع، حيث يرتبط جزء من هذه البحوث 

دارات والدراسات خبطط التنمية، أو متثل نتائجها حلوالً ملشكالت فنية تواجه بعض اإل
  .واملصاحل احلكومية واخلاصة 

   المكتبات ٢-٢

إىل جانب مكتبة مركز البحوث و املكتبات العلمية باألقسام فإن مكتبة األمري   
دسي من كتب و مراجع ـزيز باجلامعة ثرية مبقتنيات املؤلف اهلنـسلمان بن عبد الع

ة ـالوسـائل التقنيودوريات علمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزين و غريها من 
ادة الكلية من خدمة استقصاء و استرجاع كامل نصوص ـانب استفـاحلديثـة إىل ج

البحوث العلمية احملدثة و اليت تقدمها مكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز و مدينة امللك 
  .عبد العزيز للعلوم والتقنية 

  المختبرات والمعامل والورش  ٣-٢

 -افة إىل القاعات الدراسية وصاالت الرسم  والورش باإلض- 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 
دراسته اجلامعية و العليا فحسب، األجهزة العلمية و املعدات الالزمة، ليس للطالب أثناء 

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  -املختربات و املعامل بأقسام الكلية  و تساهم    
من اخلدمات العلمية والبحثية اليت ختدم القطاعات اخلدماتية و الصناعية و اإلنشائية، 
واملواصفات و املقاييـس، و غريها، مثل االختبارات القياسية و اختبارات األداء 

ت و اختبارات املواد، و كذلك إجراء الفحوصات واختبارات الصالحية و الدقة للمعدا
  .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  ماكينات  تشغيل ومعدات 

قيـاس دقيقة  يعمل عليها جمموعة من الفنيني املهرة ، مما يسهم بدرجة كبرية  وأجهزة
يف دعم النشاط البحثي، فال يكاد خيلو حبث تطبيقي من حاجة إىل تصنيع أجزاء وأجهزة 

ضمن  معدات البحث ، وال ميكن بدوا إجراء التجارب وتسجيل ) أو صيانة ومعايرة(
  .النتائج 
ود املختربات املختلفة والورش الفنية الدقيقة وتوفر  الفنيني املهرة وعليه ، فإن وج      

  .يعد ركناً أساسياً وركيزة قوية يعتمد عليها النشاط البحثي وخاصة التطبيقي

  :إدارة الحاسب اآللي  ٤-٢

هـ، وقد  ١٣٩٣/١٣٩٤العام اجلامعي  يفأنشئ مركز احلاسب اآليل بالكلية  
للحاسب اآليل تقوم  ومتكاملة مستقلةح إدارة بنذ إنشاءه ليصتطور هذا املركز تدرجيياً م

بتقدمي العديد من اخلدمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني بالكلية وقد 
  :يلي تطورت خدمات اإلدارة لتشمل ما

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

  .و اليت يتم فيها تدريس تطبيقات احلاسب اخلاصة بالتخصصات املختلفة



                                                    

  

 ستةقسام املختلفة، و عددها عضاء هيئة التدريس باألأشراف على معامل إلا  - ٢
يث حمعامل، وتقدمي الدعم لتشغيل هذه املعامل، و تزويدها باخلوادم املناسبة، 

قسام ، باإلضافة إيل ربط خوادم األتوضع التطبيقات اخلاصة بكل قسم عليها
عضاء هيئة التدريس بالكلية من أباخلوادم الرئيسية بالكلية، حىت يتمكن مجيع 

  .دارة احلاسب اآليلإاالستفادة من املوارد املتوفرة يف 

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

  .الشخصي

ة يو حتديد االحتياجات املستقبل ،اإلشراف فنياً على الشبكة احلاسوبية للكلية - ٤
و نظم املعلومات اآليل لحاسب ل دارة العامةاإللتوسعتها، باإلضافة إيل التنسيق مع 

  .يف هذا الشأن باجلامعة

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

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

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



                                                    

  

   اإلمكانات اإلدارية والفنية لمرآز البحوث ٥-٢

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

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

ئة التدريس بالكلية، مشروعات البحوث اليت يقترحها أعضاء هي 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 ـاملشاريع اليت ال تزيد ميزانيته يوصي بدعم  - ٢

بتسجيلها عضو جملـس إدارة املركز بالقسم  اليت أوصىو) ريال ٥٠٠٠٠(
  .يناملع

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

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

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

كما يقوم الس أيضا بإقرار مشاريع البحوث اليت يقترحها أعضاء . امليزانية الالزمة هلـا
  .هيئة التدريس بالكلية و املوافقة على متويلها



                                                    

  

ث و يضم املركز جهازاً فنياً متفرغاً ، يتوىل القيام بدعم و مساندة البحو
واإلشراف عليها و املعاونة يف إجرائها ، باإلضافة إىل إمكانات فنية متكاملة للقيام بتقدمي 

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

  :و ميكن تقسيم إمكانات املركز على النحو التايل

   الباحثون ومساعدو الباحثين:  أوًال

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

  .والدكتوراه يف ااالت اهلندسية املختلفة

  الفنيون و اإلداريون :  ثانيا 

ز و متابعة املشتريات يتوىل اجلهاز الفين و اإلداري باملركز أعمال أمانة املرك  
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

  األجهزة والمعدات : ثالثا 

تلفة من معدات التصوير و الطباعة و التجليـد يوجد لدى املركز جمموعة خم  
والنسخ، باإلضافة إىل جمموعة من املعدات و األجهزة العلمية ذات النفع الـعـام 

  - من خالل دعمه ملشاريع  البحوث  - و مما الشك فيه، أن مركز البحوث . للبحوث 
رش و إدارة قد أسهم يف حتديث العديد من التجهيزات املعملية يف املختربات و الو

  .احلاسب اآليل بالكلية
  
  



                                                    

  

   الخدمات التي يوفرها المرآز ٦-٢

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

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

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

  .ولوائح اجلامعة 

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

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

اعد ـاً لألعباء األخرى  اليت يقوم ا  الباحث أو مسـل مدير املركز ، تبعـقب
حتت إشراف (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       



                                                    

  

  .األجهزة واملعدات واملواد  متابعة إجراءات شراء-و       

تقدمي خدمات النسخ والرسم والتصوير والطباعة الالزمة إلعداد نتائج البحوث  - ٣
يف  صورة تقارير ائية للبحوث أو مقاالت علمـية يتم نشرها يف االت 

  .والدوريات العلمية ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات العاملية 

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

  .املركز بإعداد الشهادات للدورات و احللقات الدراسية

توفري الدعم املايل والفين لبحوث املاجستري والدكتوراه اليت يقوم بإجرائهـا  - ٥
  .بالكلية طالب الدراسات العليا 

تنسيق التعاون البحثي بني الكلية و املؤسسات احلكومية و مؤسسات القطاع  - ٦
 للبحوث والدراساتعبد اهللا بن عبد العزيز  امللكاخلاص، بالتعاون مع معهد 

  .االستشارية باجلامعة

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

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

  .للباحثني

الكلية بربامج املؤمترات و الندوات و الدورات إحاطة أعضاء هيئة التدريس ب - ٨
العلمية املزمع عقدها،حىت يتمكنوا من املشاركة فيها و تقدمي حبوثهم إليها، 

  .وكذلك توزيع النشرات العلمية املختلفة عليهم



                                                    

  

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

مثل إعداد الرسومات وتصويرها على الشرائح الشفافة لعرضها باستخدام جهاز 
العرض اخلاص بذلك، إىل جانب إعداد النشرات و اإلعالنات اخلاصة 

وباإلضافة إىل ذلك، يتم نشر برامج هذه احملاضرات يف . باحملاضرات وتوزيعها
جلامعة ويف بعـض الصحف  احمللية ، كما يتم إرساهلا أيضاً إىل عدة رسالة ا

  .جهات خارج الكليـة، إلعالم املهتمني ا ودعوم حلضورها 

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

لغة العربية إعداد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و الدراسات بالكلية، بال -١١
و ذلك  باإلضافة إىل التقارير النهائية للبحوث اليت يتم إعدادها ( واإلجنليزية، 
  ). اء مـن املشاريع البحثية املسجلةبعد االنته

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

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

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

  .توضح بعض األرقام واحلقائق عن أنشطة مركز البحوث بالكليةواألشكال التالية 

  



                                                    

  

  
  

ضاء هي
البحوث المسجلة وعدد أع

س  والمشارآين في األبحاث خالل
ئة التدري

 
 

العام الجامعي 
١٤٢٩

/
١٤٣٠

هـ
 



                                                    

  

البحوث المسجلة في مرآز البحوث منذ العام الجامعي 
١٤١٢

 -
١٤١٣

هـ
 



                                                    

  

ضية
 ميزانية مرآز البحوث خالل العشر سنوات الما



                                                    

  

نسبة مشارآة األقسام في تقديم التقارير النهائية للبحوث منذ العام الجامعي 
١٤٠٠

-
١٤٠١

هـ
 



                                                    

  

  التنظيم اإلداري للمرآز
  أعضاء مجلس إدارة مرآز البحوث

  

  
     مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث          حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ.د
  ـة الصـناعيـةم اهلندســممثل عن قس  إبراهيم بن حممد احلــركـان    . د
  ةثل عن قسـم اهلندسـة الكيميائيــمم        يوسف بن صاحل الصغري. د
  ـة امليكانيكيـةممثل عن قســم اهلندس ســـامي بن علي الصانـع      . د
  البترول والغاز الطبيعي ممثل عن قسم هندسة       حــــازم بن نايل الضمور. د
  اهلندســة الكهربائيـة  ممثل عن قســم         وحيد غريب علي . د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                    

  

  منسـوبو مرآـز البحـوث
  
  مديـر ورئيس جملس إدارة مركز البحوث         حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ. د

  )هندسة كهربائيـة(  أستاذ مساعد         حممـــد إقبــال قريشـي . د
  )ميائيـةهندسة كي(  أستاذ مساعد        ديد إبراهيــمـأمحــد عيـ. د
  )نوويةدسة ــهن( مساعد باحث ي       داشــأمحــد ناصــر ك. م
  )هندسة كهربائيـة(مساعد باحث       د علـي عـوضـعلـي أحـم. 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 الـيإبراه
  زي ـــخ إجنليـسكرتري و ناس       اروق نذير أمحـدــت فــطلع

 الرسم اهلندسـي والتصـــوير         ـيدسـى حممـد الســمصطف

  



                                                    

  

 
ملخصات مشروعات البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على  -٣

  هـ١٤٢٩/١٤٣٠لعام الجامعي تسجيلها في مرآز البحوث خالل ا

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

عتماد امليزانيات املقترحـة  إو  مشـروع ٥٦ قبل إدارة املركز، متت املوافقة على دعم
  .هلا

ملخصات البحوث اجلديدة اليت مت تسجيلها خالل العام  يتضمنو اجلزء التايل         
  .هـ١٤٢٩/١٤٣٠اجلامعي 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  بحثال
  )ريال(

تأليف كتـاب عـن     ٢٢/٤٢٩
نظريات وخوارزميات 
ــة   ــب وجدول ترتي

 األعمال

  إبراهيم بن حممد احلركان. د
  رايف قريشي. د

٣٥٠٠٠  ١٢  

احلاجة لدعم العملية التعليمية يف تـدريس مثـل هـذه النظريـات      : نبذة عن البحث 
اعية وأقسام حبـوث  واخلوارزميات وجعلها بسيطة الفهم لدى طلبة أقسام اهلندسة الصن

  .العمليات وأقسام األساليب الكمية وأقسام إدارة العمليات
تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية عن نظريات وخوارزميات ترتيب : يهدف هذا البحث إىل 

  .وجدولة األعمال
إعداد برنامج حاسوب ٢٣/٤٢٩

لتحليل وتصميم عناصر 
اخلرسانة املسلحة حتت 
تأثري االحنناء املزدوج 

  والقوة الرأسية

  ٢٠٤٠٠  ١٢  عبد احلميد شريف . د.أ

ال ميكن القيام بتصميم مالئم من اجلانب االقتصـادي واألمـين إال    : نبذة عن البحـث  
برنـامج  .  يف متناول احلسابات اليدويةواليت ليست بواسطة سلسلة من دراسات متتالية 

ية بالنسـبة للمهندسـني   حاسوب مطور بطريقة مالئمة يشكل أداة تصميمية بالغة األمه
  .السعوديني الذين أصبحوا ملزمني بتطبيق الكود السعودي للبناء

تطوير وإعداد برنامج حاسوب لتحليل وتصميم مجيع أنـواع  : يهدف هذا البحث إىل 
سوف يدمج الربنامج كل مواصفات الكـود  .  املقاطع حىت إذا كانت تتضمن فراغات
والربنامج ينتج املساحة .  ج بالنسبة لألعمدة الطويلةالسعودي مبا يف ذلك مفعول االنبعا

  .التفاعلية الثالثية األبعاد وكمية التسليح الضرورية
  



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  بحثال
  )ريال(

تطبيق طرق األمثلية املبنيـة    ٢٤/٤٢٩
على النماذج على احلـث  
الدوري ألغشية التناضـح  
ــتخدمة يف  ــي املس العكس

  التحلية

  حممد قاسم احلاج علي . د
  عبد احلميد إجبار. د.أ

٢٧٠٠٠  ١٢  

يعترب الغشاء العنصر األساسي يف وحدة التناضـح العكسـي الـيت تسـتخدم علـى نطـاق        : نبذة عن البحث 
ويعتـرب احلـث   .  إن أداء الغشاء يتـدهور مـع الـزمن بفعـل الترسـبات     .  واسع يف عمليات التحلية باململكة

وإن أي عمـل يسـاعد يف   .  ترسـبات الدوري لبعض العوامل التشغيلية من الطرق املستخدمة للحد مـن هـذه ال  
االختيار االمثل للظروف الدورية سيساعد بدون شـك علـى حتسـني أداء عمليـة احلـث الـدوري وبالتـايل        

  . احلفاظ على كفاءة الغشاء
حتديد ظروف االختيـار األمثـل للعوامـل التشـغيلية وخواصـها يف عمليـة احلـث        : يهدف هذا البحث إىل 

  :وتشمل األهداف التفصيلية كالً من.  كسيالدوري ألغشية التناضح الع
 .تطوير منوذج ألغشية التناضح العكسي - ١
 .من أجل تعظيم أداء عملية احلث الدوري) النطاق والتذبذب(حتديد اخلواص املثلى للحث  - ٢
 .دراسة تأثري تغري شكل معامل احلث - ٣
  .دراسة تأثري تغري نوع معامل احلث - ٤

دراسة أسـلوب الكميـات     ٢٥/٤٢٩
لزيـوت التربيـد يف   القليلة 

  عمليات اخلراطة

  طارق حممود احلسيين . د
  عبد العزيز التميمي. د

٤٠٠٠٠  ١٠  

تستخدم عادة زيوت التربيد حلماية خصائص سطح املشغولة أثناء عمليات تشغيل :نبذة عن البحث
فيض احلرارة حيث يؤدي سائل التربيد إىل خت...) اخلراطة ، التفريز ، الثقب ، والتجليخ ، (املعادن 

.  فيعمل على منع التحام الرايش بالسطح) سطح املشغولة والرايش(واالحتكاك بني األسطح املتالصقة 
ويعترب هذا األسلوب أسلوب هام ولكن جيب استخدامه بصورة اقتصادية وبدون تأثري خطر على البيئة أو 

  .على العامل املتناول هلذه السوائل
ة استخدام أقل كمية من زيوت التربيد دون خفض جودة سطح املشغولة وترجع أمهية هذا البحث لدراس

إضافة إىل الفوائد العائدة من خفض التكلفة وتقليل إهدار سائل التربيد كنفايات ضارة للبيئة وتأثريها 
  .الضار على العمال املتناولون هلا

لرذاذ لتعطي نعومة سطح مناسبة دراسة تقليل كمية زيت التربيد باستخدام تقنية ا: يهدف هذا البحث إىل 
من خالل دراسة تأثري كميات زيت تربيد متعددة لعدة زيوت خمتلفة على نعومة السطح حتت عوامل 

  ).سرعة القطع وعمق القطع والتغذية(تشغيل خمتلفة 
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منوذج شبه حتليلـي  ٢٦/٤٢٩
حلساب درجة حرارة 
السوائل املتدفقـة يف  

  آبار النفظ والغاز

 ١٧٢٠٠ ١٢ لضمورحازم نايل ا.د

إن معرفة درجة حرارة آبار النفط والغاز مهم جداً حلساب اجلهد احلراري  : نبذة عن البحث 
الواقع على أنبويب االنتاج واحلفر ، فإذا كان هذا اجلهد احلراري كبرياً جداً فإنه سيحدث األذى 

  .لآلبار) عامود االنتاج والباكر(والضرر الدائم يف نظام االنتاج 
وطرق  حرارة تدفق سائل االنتاج واحلفر ذا سيتم وضع منوذج رياضي شبه حتليلي حملاكاة درجة ل

هذا النموذج التحليلي .  والصخور ااورة)  أو أنبوب احلفر(انتقال احلرارة مابني عامود االنتاج 
والغاز سيكون قادراً على التعامل مع جمموعة متنوعة من العمليات اهلندسية على آبار النفط 

هذا النموذج التحليلي سيتطلب .  كاحلقن ، واالنتاج واحلفر والتدوير عكسي لسائل احلفر
إدخال البيانات البسيطة والقادرة على التعامل مع األنواع املعقدة يف عمليات احلفر مثل تركيب 

  .الغالف الواقي ، وتغيري سوائل احلفر ، وأنبوب احلفر والوصالت خالل عمليات احلفر
إجياد منوذج حتليلي حلساب درجة حرارة ا لسوائل املتدفقة يف عامود  :هدف هذا البحث إىل ي

أيضاً دف الدراسة إىل حتديد مقدار .  االنتاج أو أنابيب احلفر بداللة الوقت وعمق اآلبار
  .واالستطالة اليت حتدث يف عامود االنتاج نتية التغري يف درجة حرارة السائلاحلركة 

استخدام نظرية اللعب   ٢٧/٤٢٩
يف محاية املنشآت من 

  التهديدات الذكية 

  حممد الناصر عزيز. د
  حممد أنيس الغريب. د

٢٦٠٠٠  ١٠  

يف ظل ما يشهده العامل من هجمات إرهابية وديدات عدائية متس املنشآت  : نبذة عن البحث 
واالتصال فإنه من األمهية العسكرية وأيضاً احليوية مثل أنابيب النفط وشبكات الري والكهرباء 

مبكان إجياد أساليب علمية تساعد على حتديد أفضل سياسات محاية املنشآت اليت قد يتم 
  .  استهدافها

إجياد أدوات علمية لتحديد السياسات املثلى حلماية املنشآت واألجهزة : يهدف هذا البحث إىل 
 .من التهديدات الذكية
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استحداث منوذج جديد   ٢٨/٤٢٩
الندى ملكـامن  لضغط 

الغاز املكثف باستخدام 
  الربجمة اجلينية 

  ٢١٢٠٠  ١٢  عيسى حممد املغوري شقري . د

ألداء مكامن الغاز املكثف يتطلب قيم دقيقة لضغوط نقطة  إن التنبؤ الناجح : نبذة عن البحث 
وبالرغم من أن ضغط نقطة الندى ميكن أن حتدد من .  الندى للمكامن اليت حتت الدراسة

يف هذه احلاالت حتدد خواص .  قياسات املعملية لكن هذه القياسات غالباً ما تكون غري متوفرةال
سوائل املكامن باستخدام عالقات رياضية أو عن طريق احلسابات التكرارية ملعادلة احلالة 

(Equation of State)  . لذلك توجد ضرورة ملحة إلجياد طريقة دقيقة للتنبؤ بضغط
  .ان الغاز املكثفنقطة الندى ملك

تقدمي تطبيق للربجمة اجلينية الستنباط منوذج جديد لضغط الندى ملكامن : يهدف هذا البحث إىل 
سوف يبىن النموذج اجلديد لضغط الندى بداللة مكونات .  الغاز املكثف ممثل يكل شجري

  : سوائل املكمن
(C1 % to C7+ %, N2 %, CO2 %, H2S %, ,and MW7+) ة ودرجة حرار

 .املكمن

انتقال احلرارة بني مدفع   ٢٩/٤٢٩
مائي وسطح مربع أفقي 
معرض لفيض حراري 

  منتظم

  ٢٤٠٠٠ ١٢  عبيدة حممد زيتون . د

هذا البحث يقدم دراسة معملية النتقال احلرارة بني مدفع مائي رأسي وسطح مربع :نبذة عن البحث
اررة بني أسطح أفقية ومدافع مائية ، حيث أفقي معرض لفيض حراري منتظم ويهدف لدراسة انتقال احل

  .تتميز هذه الطريقة مبعدالت انتقال حرارة عالية مما يوجد هلا تطبيقات متعددة
إجراء جتارب معملية لدراسة انتقال احلرارة بني نافورة رأسية وسطح أفقي  :يهدف هذا البحث إىل 

ل انتقال احلرارة على السطح األفقي معرض لفيض حراري منتظم لتحديد توزيع درجات احلرارة ومعام
و دف متثيل النتائج املعملية يف شكل عالقات بني .  حتت أحوال خمتلفة من السريان والشكل اهلندسي

رقم نسلت والذي ميثل انتقال احلرارة ورقم رينولد والذي ميثل السريان وهذه العالقات ستكن مفيدة 
  . رة األسطح ومعدالت التسخني املختلفةللمصممني يف إجياد العالقة بني درجة حرا
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تطوير خرسانة إنشائية   ٣٠/٤٢٩
خفيفة الوزن باستخدام 

  مواد متوفرة حملياً 

  ٤٠٠٠٠  ١٢  حممد مجال حممود الشناق. د

إن إمكانية استعمال خرسانة خفيفـة الـوزن كمـادة بنـاء اجتـذب       : نبذة عن البحث 
تعتـرب اخلرسـانة خفيفـة الـوزن     .  األخـرية كبري من قطاع صناعة االنشاءات يف السنوات 

تعـرض اخلرسـانة اخلفيفـة    .  مشاة للخرسانة عادة الوزن ما عدا كوا متتلك كثافة أقـل 
احلـراري والصـويت ،   جمموعة من اخلواص الفائق مثل اخنفاض الكثافـة ، حتسـني العـزل    

لقـد  .  للحريـق ختفيف الطلب على الطاقة ، حاجة قليلة لفوالذ التسليح ومقاومـة أفضـل   
استعملت اخلرسانة اخلفيفة بنجاح لتخفيف الوزن الـذايت ألعضـاء املـبىن مثـل بالطـات      
اجلسور ، املنشآت العالية االرتفاع املصبوبة يف املوقع ن طـوب املـبىن ، املنشـآت البحريـة     

  .ومرايفء السفن
  : يهدف هذا البحث إىل 

شـائية باسـتخدام مـواد    تطوير خرسانة خفيفة الوزن مناسـبة للتطبيقـات اإلن   - ١
 .متوفرة حملياً

التشـغيلية ،  : تتضـمن هـذه اخلـواص    .  دراسة خواص اخللطات اليت ستطور - ٢
 .الوزن اجلاف ، مقاومة  الضغط والشد والنفاذية

دراسة سلوك اخللطات اليت سـتطور حتـت تـأثري اجهـاد ضـغطي وحتديـد        - ٣
 .االنفعاالت النامجة
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اإلنكمــاش املناســب   ٣١/٤٢٩
ــ طوانات ذات لإلسـ

  اجلدران السميكة 

  ٥٠٠٠٠  ١٢  عصام بن علي البهكلي. د

إن أحد أهم الدراسات الـيت تتعلـق باإلسـطوانات ذات األقطـار السـميكة        : نبذة عن البحث 
يف هذا النـوع مـن املسـائل تعتمـد     .  هي عملية جتميعها داخل بعضها البعض مع إختالف األقطار

 (r,θ,z)على قطر االسطوانات فقـط باسـتخدام احملـاور الفراغيـة     اإلجهادات واملسافات املتمددة 
فإن هذا النوع من املسائل يصنف على إنه متناظر حول حمـور العمـودي للـدوران وبالتـايل     وبالتايل 

إن التطبيقـات العمليـة هلـذا النـوع     .  (z)فإنه ال يعتمد على زاوية الدوران أو التغري يف إجتاه احملور 
  .م بدراسة اإلجهادات الناجتة عن تالمس إسطواناتتان بعضهما ببعضمن الدراسات يهت

  : يهدف هذا البحث إىل 
دراسة بناء إسطوانات جممعة مسبقة اإلجهاد بواسـطة عـدة طـرق تشـمل التسـخني       -

 .والضغط بواسطة جهاز الضغط
حتليل وحتديد ظروف األمثلية يف التصميم تبعـاً ملـتغريات عمليـة التركيـب بـالطرق       -

 .لفةاملخت
  

بناء منوذج ارتفاعي رقمي  ٣٢/٤٢٩
DEM  باستخدام طريق

  رياضية جديدة

  ٢٠٧٠٠  ١٠ بشار كمال بشري.د

تستخدم النماذج االرتفاعية الرقمية يف عدد كبري من التطبيقات احليوية ، كتقومي  : نبذة عن البحث 
قة النتائج اليت حنصل عليها من الصور الرقمية وحساب ميول األرض والدراسات اهليدرولوجية ، وترتبط د

  .ارتباطاً مباشراً مع دقة النموذج االرتفاعي الرقمي املستخدمتلك التطبيقات 
الوصول على منوذج ارتفاعي رقمي دقيق باستخدام التوابع الرياضية األسية ، : يهدف هذا البحث إىل 

ه واحنناءه وسلوكه حسب طبيعة وتطوير تلك الطرق بغية الوصول إىل منوذج رياضي من شأنه تغيري شكل
  .شكل األرض ، ومن مث تقييم النتائج اليت مت احلصول عليها
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حساب التصادم بني ٣٣/٤٢٩
ــتوية   ــام مس أجس
ــة   ــة حماط متحرك
ــات  مبنحنيــــ

NURBS 

 ٢٩٤٥٠  ١٢ عبد احملسن بن أمحد البداح.د

قـات  حساب التصادم عملية مبدئية تعتمد عليها حسـابات وتطبي :نبذة عن البحث
: مثل .  سرعة وكفاءة حساب التصادم تؤثر على خمرجات كثري من التطبيقات.  خمتلفة

ديناميكا األجسام الصلبة ، تصميم حركة الذراع اآليل ، التحقق مـن السـماحيات ،   
  .التجميع والتفكيك اآليل لألجزاء امليكانيكية

) ++Cاسـويب بلغـة   كتابة برنامج ح(إجياد وتطوير مث تنفيذ : يهدف هذا البحث إىل 
  .خوارزم حلساب التصادم بني أجسام متحركة يف املستوى حماطة حبدود غري مستوية

تطوير حماكي لتقنيـة ٣٤/٤٢٩
عمليــة الســليكون 
يعتمد على مـاتالب  

(MATLAB) 

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

٣٥٠٠٠  ١٢ 

ئر املتكاملة السليكونية أمهية كبرية خاصة أكتسب جمال جتهيز الدوا:نبذة عن البحث
املعينـة أو  (املتكاملة ذات التطبيقات النوعية مع انتشار االستخدام الواسع لتقنية الدوائر 

. إن حماكي عملية الدوائر املتكاملة هو أداة ضرورية لتصميم العملية.  ASIC) احملددة
إن .   فهي معقدة جداً ومكلفة بفداحةاألدوات املتاحة حالياً هي قائمة بذاا ، وبالتايل

  .سيؤدي إىل حماكي أكثر تقدماً وأقل تكلفة MATLABالربامج احلسابية مثل 
تطوير حماكي متقدم ومـنخفض التكلفـة ، يعتمـد علـى     : يهدف هذا البحث إىل 

MATLAB لبعض أهم خطوات تقنية عملية السيلكون مع مراعاة آخر النتائج.  
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ــابية ٣٥/٤٢٩ ــة حس دراس
خلواص تدفق املوائع 
وانتقال احلرارة عند 
االتساع املفـاجيء  

  للموادا ملسامية

 ٤٧٩٠٠  ١٢ خالد بن ناصر العمار.د

تكمن أمهية البحث يف دراسة خواص تدفق املوائع وانتقال احلـرارة   : نبذة عن البحث 
  .عند االتساع املفاجيء للمواد املسامية

  : يهدف هذا البحث إىل 
أثري رقم دارسي على خواص تدفق املوائع عند االتساع املفاجي معرفة مدى ت - ١

 .للمواد املسامية
معرفة مدى تأثري رقم دارسي على خواص انتقال احلرارة عند االتساع للمواد  - ٢

  .املسامية
خواص املواد اإلمسنتية   ٣٦/٤٢٩

البوليمرية املستخدمة 
مع املواد املركبة لتقوية 

  وإصالح املنشآت 

  ن محود املسلمطارق ب. د.أ
  يوسف بن عبد اهللا السلوم. د.أ
  صاحل بن حامد السيد. د.أ

٥٠٠٠٠  ١٢  

إن إجياد بديل ملادة اإليبوكسي لربط املواد املركبة املسـتخدم يف اصـالح     : نبذة عن البحث 
وقد يؤدي .  وتقوية البىن األساسية ال شك سيفتح آفاقاً جديدة للتطبيقات املدنية للمواد املركبة

  .لك إىل توفري مبالغ طائلة وزيادة العمر التشغيلي ألجزاء البىن األساسية املختلفةذ
حتديد مواد إمسنتية بوليمرية ميكن استخدامها مع املواد املركبـة ورمبـا   : يهدف هذا البحث إىل 

  .بديالً عن مادة اإليبوكسي
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مقارنة بني دقة املوازين   ٣٧/٤٢٩
ــة  ــرية والرقمي البص

ــة يف ق ــاس والليزري ي
ــيب   ــروق املناس ف

  واملسافات

  ٣٠٠٠٠  ١٢  عصمت حممد احلسن. د.أ

يف كثري من األحيان حيتار املهندس يف اختيار اجلهاز املناسب :نبذة عن البحث
ومصدر هذه .  ألعمال التسوية لالزمة لتنفيذ مشاريعه اهلندسية املختلفة أو أحد مراحلها

ختلفة هلذه األجهزة ومدى قدرا على حتقيق احلرية هو عدم إملام املهندس باخلصائص امل
  .اهلدف والدقة املطلوبة يف هذه املشاريع

مرشح مصغر جديـد يف    ٣٨/٤٢٩
نطاق املايكرويف ألجهزة 
االتصاالت الالسـلكية  

 احلديثة

 جميد عبد الرمحن الكنهل.د
  أشرف شوقي سليم . د

٣٠٠٠٠٠  ١٢  

لتطـوير املرشـحات املايكرويـة     تسـتخدم التقنيـات احلديثـة   :نبذة عن البحث
وـذا ميكـن اسـتخدام    .  للتغلب على كثري من سلبياا واستغالل ميزاا العديـدة 

كمـا  .  هذه املرشحات يف أنظمة االتصاالت احلديثة بشـكل مثـايل وتكلفـة أقـل    
يكمكن االستفادة من مثل هـذه املرشـحات املايكرويـة كمنـافس للمرشـحات      

  .ت معينة واالستفادة من ذلك يف صناعة االتصاالتالتقليدية يف نطاق ترددا
 Band-Stop)تصـميم وتصـنيع مرشـح شـريطي     : يهدف هذا البحـث إىل  

Filter)         صغري احلجـم ، خفيـف الـوزن ، سـهل التصـنيع يعمـل يف نطـاق
(GSM)       واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكـن اسـتخدامه بكفـاءة مـع أجهـزة

  .االتصال احلديثة
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دام الدوائر املنطقية استخ  ٣٩/٤٢٩
ــميم   ــة يف تص احلديث

  خوارزميه تعليمات
 Rindael  ــفري التش

 متقدمة كربتو جرافيه

  ٣٧٠٠٠  ١٢ حممد حامد ريس.د

يوفر التكاليف بفعالية  (FPGA)مصفوفه البوابات القابلة للربجمة ميدانياً  : نبذة عن البحث 
فذ يف السابق باستخدام الربجميات وكفاءة وسرعة لتحقيق خوارزميه الترميز اليت كانت تن

(Software)   
تصميم وتطوير عتاد عايل األداء والكفاءة لتحقيق خوارزميه تشفري : يهدف هذا البحث إىل 

  . متقدمة

  ٣٥٠٠٠  ١٥  حممود فهمي الباز الشورجبي . د.أ تأليف كتاب هندسة املرور  ٤٠/٤٢٩

سياً لتطوير اتمعات وتقدمها ، وعموماً  يقاس رئييعترب قطاع النقل عنصراًَ   : نبذة عن البحث 
لذا مت التركيز يف هذا الكتاب على معاجلة مشكلة .  البالد مبدى رفاهية وراحة املواطن فيهاتقدم 

االختناق املروري داخل املدن من منظور هندسي شامل مبا حيقق الغرض املنشود من ذلك وهـو  
  .طلوبةانسياب حركة املرور وحتقيق السيولة امل

  : يهدف هذا البحث إىل 
 .وضع لبنة جديدة يف صرح العلم إىل السادة املهندسني والعاملني يف جمال هندسة املرور -
املسامهة يف تطوير العملية التعليمية من خالل معاجلة املوضوعات اليت سوف يشـملها هـذا    -

 .الكتاب يف سهولة ويسر
  .التخصصات اهلامة هلندسة النقلإثراء املكتبة العلمية باجلامعة بإحدى  -

القفزات اهليدروليكيـة    ٤١/٤٢٩
 والنفاثات احلائطية

  ٤٠٠٠٠  ١٥ مسري علي عيد.د

على التصنيف الدقيق هذه الدراسة املعملية سوف تساعد  الباحثني نوعياً وعديا  : نبذة عن البحث 
  .حلاالت السريان

هليدروليكية احلرة والقفزة اهليدروليكية املغمورة بنسب الفحص املعملي للقفزة ا: يهدف هذا البحث إىل 
هذه الدراسة سوف حتدد أوجه الشبه واالختالف بني هذه األنواع الثالثة .  غمر خمتلفة والنفاثة احلائطية

من املتوقع أن حتدد هذه الدراسة مىت يكون تالشي السرعة يف القفزة اهليدروليكية املغمورة .  من السريان
  .لتالشي السرعة يف القفزة اهليدروليكية احلرة ومتىت يكون مماثالً لتالشي السرعة يف النفاثة احلائطيةمماثالً 
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وصف لسـلوك التربـة     ٤٢/٤٢٩
االنتفاخية بإطار رياضـي  

 لدن–مرن

 حممد سيف العامل صديقي.د.أ
  مصلح بن علي الشمراين . د.أ

٤٩٨٥٥  ١٢  

اللدن للتربة االنتفاخيـة ميكـن مـن فهـم     –ك املرندراسة لسلو : نبذة عن البحث 
أكثر لسلوك التربة االنتفاخية حتـت ظـروف حتميـل خمتلفـة والتنبـؤ بشـي مـن        

اإلطـار الرياضـي يسـتطيع وصـف     .  التفصيل بالسلوك العام للتربـة االنتفاخيـة  
االنفعال لنقطة ضمن شرحية من التربـة حتـت مـتغري للقـوة أو      –العالفة بني اجلهد 

  .رجة االمتصاصاإلزاحة أو د
  : يهدف هذا البحث إىل 

عمل مسح شـامل ألنـواع األطـر الرياضـية املتـوفرة ذات العالقـة بالترببـة         -
  .االنتفاخية واختيار املناسب منها الذي يتوفر له خاصية التطوير مستقبالً

تضمني القانون الرياضي الـذي سـيتم اختيـاره يف برنـامج الشـرحية احملـدودة        -
 .ABQAUSاملعروف 

تأثري لوحات اإلعالنـات    ٤٣/٤٢٩
 على انتباه السائقني

  ١٧٤٠٠   ٨ صالح الدين بنداق.د

ال يوجد أي دراسة منشورة حىت اآلن حبثت بالتحديد تأثري اللوحات  : نبذة عن البحث 
املوجودة على الطريق على انتباه السائقني وتركيزهم علماً أن تشتت االنتباه هو أحد أسباب 

  .هذا البحث يهدف إىل دراسة مشكلة تشتت االنتباه هذه. طرقحوادث ال
دراسة تأثري اللوحات املوجودة فوق وعلى جنيب الطريق على أداء : يهدف هذا البحث إىل 

السائقني يف قيادة السيارات وإذا كانت هذه اللوحات تشتت انتباه السائقني وتركيزهم وتؤدي 
ذا البحث يهفد إىل حتديد إذا كانت كثرة هذه اللوحات بعبارة أخرى ه.  إىل أخطاء يف السواقة

 .تشكل خطراً على السائقني ومستخدمي الطريق
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استحداث مناذج رياضية جديدة   ٤٤/٤٢٩

للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغـازات  

وخليط الغازات احملتوية علـى  

مــواد هيدروكربونيــة وغــري 

هيدروكربونية باستخدام املنطق 

 الفازي

  ١٠٨٠٠   ٩  غوري شقريعيسى حممد امل. د

والكـن ال تتـوفر   .  تتوفر يف األدبيات عالقات رياضية لكل من اللزوجة والكثافة للغازات اهليدروكربونية النقية: نبذة عن البحث 
أكسيد  مثل ثاين(ت احملتوية على مواد هيدروكربونية وغري هيدروكربونية عالقات رياضية دقيقة يف التنبؤ بلزوجة وكثافة خليط الغازا

لذلك مطلوب طرق بسيطة ودقيقـة  .  على نطاق واسع من احلرارة والضغط) الكربون ، نيتروجني ، ثاين أكسيد الكربيت و اهلليم
  .للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغازات النقية وخليط الغازات

ت احملتويـة علـى مـواد    تطوير مناذج رياضية جديدة لكل من لزوجة وكثافة الغازات وخلـيط الغـازا  : يهدف هذا البحث إىل 
على نطـاق واسـعمن   )  مثل ثاين أكسيد الكربون ، نيتروجني ، ثاين أكسيد الكربيت واهلليم(هيدروكربونية وغري هيدروكربونية 

  .احلرارة والضغط باستخدام املنطق الفازي

 استحداث منوذج جديد  ٤٥/٤٢٩
إلذابية املائع مـا فـوق   
احلرج باستخدام شبكات 
ــبي ــا العصـ ة اخلاليـ

 االصطناعية

  ٣٤٤٠٠  ١٢ عيسى حممد املغوري شقري.د

إن تقنية املوائع ما فوق احلرجة تفتح منظوراً جديداً يف عمليات التصميم اجلسيمي  : نبذة عن البحث  
وذلك بتقدميها لتقنية قادرة على التصميم اجلسيمي األرفع وكذلك حتجيمها للتعقيد املصـاحب لعمليـة   

فإن ثاين أكسيد الكربون يعد املائع ما فوق احلرج األكثر استخداماً وذلك لسعته  زد على ذلك.  التصنيع
ومن مث فإن ملء الفراغ بني الدليل التجرييب والفهم النظري من خـالل  .  اإلذابية العالية مقارنة بالسوائل

مكانـات  النمذجة واحملاكاة سيعزز بشكل ذي معىن إمكانات تصميم وتفسري التجارب ، بل واستغالل إ
  .العمليات القائمة على أساس من املوائع ما فوق احلرجة

تقدمي تطبيقاً لشبكات اخلاليا العصبية االصطناعية الستحداث منـوذج جديـد   : يهدف هذا البحث إىل 
هذا النموذج اجلديد لشبكات اخلاليا العصـبية  .  إلذابية املائع ما فوق احلرج يف األنظمة املتعددة العناصر

  .ية سوف يبين بداللة الضغط ، احلرارة وكل من تركيز املذيب واملذاباالصطناع
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ــدة ٤٦/٤٢٩ ــة جدي طريق
المتصاص املطرقـة  
املائية يف شبكات مياه 

 املنازل

عبد الرمحن بـن حممـد   .د
  اخلمريي

٣٠٠٠٠  ١٢ 

لتايل فإن اململكة بلد شحيح من ناحية مصادر املياه الطبيعية الصاحلة للشرب ، وبا : نبذة عن البحث 
ما هذا البحث يساعد على حتجيم املطرقة املائية وبالتايل تقليل مشاكل وتسربات شبكات مياه املنازل 

  .  يساعد يف حفظ موارد املياه
دراسة قدرة وصلة األنبوب املرن املقترحة على امتصاص أثر مطرقة املاء ، : يهدف هذا البحث إىل 

  .ارية املوجودة يف السوقومقارنة أدائها مبمتصات الصدمات التج

ــة ٤٧/٤٢٩ ــة جتريبي دراس
للسلوك الدينامي ملهد 
مميع سائل بوجـود  

  جسمني صلبني 

 ٤٠٠٠٠  ١٢ حممد عاصف.د.أ

يف العقدين األخريين اكتسبت تكنولوجيا التميع السـائل اهتمامـاً   :نبذة عن البحث
ماحيوية ومعاجلة املخلفات متزايداً بسبب تطوير تطبيقات متعددة خاصة يف املعاجلة الكي

الصلب تتم غالباً باستخدام سريان متجـه إىل األعلـى   –إن عملية متيع السائل .  املائية
إن التطبيقات املهمة يف التميـع  .  وبوجود جسيمات ذات كثافة أعلى من كثافة السائل

السائل املزدوج تكمن يف تطوير أنظمة تفاعـل و فصـل متزامنـة وأيضـاَ يف اـال      
كروماتوغرايف عن طريق استخدام نوعني من املود و يفضل أن يكون هناك اخـتالف  ال

  .وظيفي داخل املهد املميع الكروماتوغرايف
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .تقييم اخلصائص العامة للنماذج املوجودة يف املراجع-
  .دراسة جتريبية لدينامية التميع باستخدام معطيات السلوك االنتقايل للضغط-
  .مقارنة املعطيات التجريبية مع توقعات النماذج-
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منوذج متكامـل برجمـة  ٤٨/٤٢٩
ــحيحة   ــة ص ديناميكي
لالنتقاء األمثل للمحاصيل 
  باستخدام الري الناقص

  ١٢٠٠٠  ١٠ حممد ناصر عزيز.د

قاء اعتماداً إىل قلة املوارد املائية باململكة وأمهية استخدامها بكفاءة ، فإن انت : نبذة عن البحث 
احملاصيل ذات القمية االقتصادية املرتفعة أو تلك اليت تستهلك كميات حمدودة من مياه الري حيتاج غلى 
برجمة أمثلية يتم أثنائها اعتبار املساحات املتاحة والدورة الزراعية وتعاقب احملاصيل وفوصل انتاجها ، 

الري حتتاج إىل جدولة مثلى ، حبيث ال كما أن عملية .  إضافة إىل القيمة االقتصادية واحتياجات السوق
  .تتعرض احملاصيل عالية القيمة إىل نقص يف الري إال يف فترات منوها اليت ال تتأثر بشحة املياه

  : يهدف هذا البحث إىل 
وجود مناذج مناسبة لعملية اختيار احملاصيل ذات القيمة االقتصادية املرتفعة أو اليت تستهلك كميات -

  .اهحمدودة من املي
  .إجياد آليات علمية لترشيد استخدام املياه والتوزيع األمثل للموارد-
  .حتسني إنتاجية الشركات الزراعية عرب استخدام أدوات علمية يف التخطيط وإدارة املوارد-

تأليف كتاب باللغـة ٤٩/٤٢٩
ــوان  ــة بعن : العربي

ــة   ــة وتقني هندس
  احملطات النووية

 ٢٠٠٠٠  ٢٤  أمحد بن نصر كداشي.م

لقد عقد العزم مبشيئة اهللا على تأليف كتاب باللغة العربية يف جمال  : نبذة عن البحث 
هندسة وتقنية احملطات النووية ليكون مرجعاً مفيداً للطالب والباحث يف خمتلف جماالت 

وسيحوي هذا الكتاب إن شاء اهللا أربعة أجزاء مقسمة إىل اثين عشر . اهلندسة النووية
زء األول مبوضوع ختصيب اليورانيوم وتقنية تصنيع الوقود النووي خيتص اجل: فصالً 

وسيتناول اجلزء .  وخيتص اجلزء الثاين ندسة املفاعالت النووية والتحكم يف تشغيلها
الثالث موضوع تكرير الوقود املستنفذ وإعادة املواد االنشطارية إىل دورة الوقود 

  .قل احلراري وسالمة احملطات النوويةأما اجلزء الرابع فسريكز على الن.  النووي
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مقارنة احللول ا لرقميـة  ٥٠/٤٢٩
ــنظم  ــديناميكا الـ لـ
ــددة   ــة متع امليكانيكي

  األجسام 

  ٢٩٠٠٠  ١٠ أمحد اهلادي حممد إبراهيم.د

إن طرق احلل التقدمية والعكسية بالطريقة املتدرجة أو الشاملة لـديناميكا للـنظم   :نبذة عن البحث
.  عددة األجساء خالل الزمن احلقيقي حلركة اآللية ذات أمهية يف حماكاة اآللية ويف التحكم اامليكانيكية مت

إن . الجـرانج  –أويلر وطريقة أويلر  –إن الطرق املستخدمة يف األدبيات مبنية أساساً على طريقة نيوتن 
الجرانج  –طريقة نيوتن صياغة معادالت احلركة لنظم ميكانيكية متعددة األجسام امليكانيكية باستخدام 

باستخدام املصفوفات واملتجهات أبرز معادالت احلركة يف شكل بسيط واضح يكشف عـن تركيبتـها   
وعلى ذلك فإن طريقة .  الطبيعية ويلقي الضوء على إمكانية حل هذه املعادالت باستخدام الطرق املختلفة

بالطرق املتدرجة أو الشاملة أو متعـددة  ذات مميزات تأهلها إلنتاج حلول ذات كفاءة الجرانج  –نيوتن 
  .املعاجلات

دراسة وتطوير حلول تقدمية وعكسية بالطريقة املتدرجـة والشـاملة للـنظم    : يهدف هذا البحث إىل 
الجرانج ومقارنة الطرق املتطـورة بتلـك املوصـوفة يف     –امليكانيكية متعددة األجسام ملعادالت نيوتن 

  .األدبيات

يكروفيـةموزع قدرة ما  ١/٤٣٠
يعمل يف نطـاقني مـن   
ــتخدام  ــرددات باس الت
قطاع على شكل حـرف  

T 

 أشرف شوقي سليم.د
  جميد عبد الرمحن الكنهل. د

١٦٠٠٠  ١٢  

استخدام التقنيات احلديثة لتطوير موزع القدرة للتغلب على كثري من  : نبذة عن البحث 
ه املوزعات للقدرة يف أنظمة هذ وذا ميكن استخدام.  سلبياا واستغالل ميزاا العديدة

كما ميكن االستفادة من مثل هذه املوزعات .  االتصاالت احلديثة بشكل مثايل وتكلفة أقل
للقدرة املايكروفية كمنافس للموزعات التقليدية يف نطاق ترددات معينة واالستفادة من ذلك يف 

  .الصناعة
ن خفيف الوزن ، سهل  يهدف هذا البحث إىل تصميم وتصنيع موزع قدرة صغري احلجم

التصنيع يعمل يف نطاقني من الترددات واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه بكفاءة مع 
  .أجهزة االتصال احلديثة مثل أجهزة اجلوال اخللوي
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دراسة عالقة دقة حتويل   ٢/٤٣٠
الصور الفضائية بنقاط 

  التحكم

  حسن حممد بيالين. د.أ
  يخأمحد بن حسني آل الش. د

٢٩٩٠٠  ١٢  

إن وضع معايري لتقدير دقة تقومي الصور الفضائية يساعد على اختيار العـدد   : نبذة عن البحث 
املناسب من نقاط التحكم اليت تؤمن الدقة املطلوبة من الصورة باعتبار أنه يف كثري من احلـاالت  

  .س على التكلفة والزمنيتطلب األمر القيام بقياس إحداثيات نقاط التحكم على الواقع ، مما ينعك
وضع قواعد وتوصيات الختيار الطريقة اهلندسة املثلى للتحويل وعـدد  : يهدف هذا البحث إىل 

  .نقاط التحكم وتوزعها مبا يؤمن الدقة املطلوبة للصورة املقومة بأقل جهد وتكاليف

السريان احلر ا ملنتظم يف   ٣/٤٣٠
 الربابخ امللساء واملموجه

  ١٢٠٠٠   ١٠  مسري علي عيد. د

النظرية املعمليـة حيـاول الباحـث املسـامهة يف حـل هـذه       يف هذه الدراسة   : نبذة عن البحث 
املشكلة بتقدمي معادلة على أساس نظري معملي للحساب الدقيق للتـدفق يف الـربابخ ممتلئـة القطـاع     

  .وأيضاً يف حاالت اإلمتالء اجلزئي
تصـرف احلـر املنـتظم يف الـربابخ املمتلئـة ومـن       تقدمي معادلة حلساب ال: يهدف هذا البحث إىل 

املتوقع أن يتوقف هذا التصرف على عوامل عده كميل وقطر الرببخ وبـذلك علـى سـبيل املثـال ال     
  .احلصر

تطوير دوائر إلكترونية   ٤/٤٣٠
لتوسيع عرض النطاق 
ــزة  ــرددي لألجه الت
ــة  ــة عالي اإللكتروني

  السرعة

  ١٢٠٠٠  ١٢  أمحد عبد التواب تلبة. د

تكمن أمهية البحث يف أن تطوير دوائر إلكترونية يساعد يف تقليل التشويه  : نبذة عن البحث 
  .املوجود يف النظم واألجهزة االلكترونية

بناء منوذج جترييب باستخدام احلاسب اآليل والدوائر املعملية لبناء : يهدف هذا البحث إىل 
  .االلكترونية النموذج املقترح لتقليل التشويه املوجود يف النظم
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التبادل احلرارة االنتقايل   ٥/٤٣٠
بواسطة احلمل املختلط 

  يف التدفق العمودي

  مراد حممد بومعزة . د.أ
  مجال عريف. د

٤٠٠٠٠  ١٢  

يعترب التبادل احلرارة االنتقايل بواسطة احلمل املختلط هام جداً حيث  : نبذة عن البحث 
معظم البحوث املنشورة تتعلق .  لبيئية وأنظمة الطاقةيستعمل يف التطبيقات الصناعية و احلاالت ا

إن شرح وفهم هذا التبادل .  الغري مستقرة أو االنتقاليةباحلاالت املستقرة وقليل منها تم باحلالة 
للحرارة االنتقايل باإلضافة إىل توفري معلومات جديدة تشكل خطوة كبرية و هامة يف جمال هذا 

  .البحث
  :  يهدف هذا البحث إىل

  .مراجعة األحباث العلمية السابقة واملتعلقة مبوضوع التبادل االنتقايل -
  .حتقيق عن النظام االنتقايل باستعمال احلمل املشترك -
  .وإجياد معلومات جديدة هلذه النظرية اقتراح منوذج رياضي لتمثيل هذه العملية  -
  .حتديد العوامل املؤثرة على هذا التبادل احلراري -
  .ة حساسية حول املوضوع واقتراح معلومات جديدة هلذه العمليةدراس -

تطبيق مباديء اجلـودة    ٦/٤٣٠
الشــــاملة يف إدارة 

  املشروعات

  حممد عبد الفتاح شرف. د
  رجب كمال فهيم. د

٥٠٠٠٠  ١٢  

 ولذلك فإن تقييما.  على املشروعتزداد جودة املشروعات عندما تزداد خربة القائمني  : نبذة عن البحث 
قد ختتلف املشاريع بعضها عن .  ملشروع بطريقة أكثر فعالية ومنظمة تعترب وسيلة لوقف تأثري تلك اخلربة

ويف هذا البحث سيتم التركيز .  أو التكلفة/ بعض ، لكن ما هو املهم دائماً يف املشروع هو الوقت و 
  .التصاالتعلى تلك العوامل املؤثرة يف املشاريع من خالل التركيز على العمالء وا

يهدف هذا البحث إىل وضع التدابري املمكنة أو املعايري لقياس مدى حسن أو سوء املشروع يف نظر كل 
وسوف نناقش نوعية التدابري الداخلية واخلارجية ، فضالً عن التدابري املالية ، كما .  من اجلوة والرحبية

  .الشركة سيتم أيضاً وضع خطة لتحسني منهجية التحقيق يف املشروع داخل
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موزع قدر ما يكروفيـة ٧/٤٣٠
يعمل يف ثالثة نطاقـات  
ــرددات   ــن التـ مـ
ــة  ــتخدام تقنيـ باسـ

 امليتاماتريل 

 عمر فاروق صديقي.د
 أشرف شوقي سليم. د

٤٠٠٠٠ ١٢ 

يركز هذا البحث على مواد امليتا الـيت يـتم تصـنيعها باسـتخدام تكوينـات       : نبذة عن البحث 
وتسـتخدم خطـوط نقـل موجـات     .  ية أو الكترونيـة عديـدة  خطوط النقل مع مكونات كهربائ

ويـتم تضـمني   .  املايكرويف مثل اخلطوط الشريطية الدقيقـة واملعلقـة املطبوعـة يف هـذه املـواد     
وذه التكوينـات ميكـن احلصـول علـى مـواد      .  املكونات األخرى داخلها بشكل توافقي دوري

ـ   تخدامها يف تصـميم وإنتـاج مكونـات لـدوائر     امليتا ذات معامل االنكسار السليب واليت ميكـن اس
املايكرويف ذات خواص متميزة ووزن وحجم صغري ميكـن اسـتخدامها بفعاليـة كـبرية يف أنظمـة      

  .االتصاالت والرادارات واألنظمة احلديثة املدنية والعسكرية
البحث والتطوير وبالتـايل تصـميم وتصـنيع مكونـات مـايكرويف ذات      : يهدف هذا البحث إىل 

املبنيـة علـى خطـوط نقـل     ) امليتاميتريل(ء متميز وحجم ووزن صغري باستخدام تقنيات مواد امليتا أدا
وـذه املـواد ميكـن احلصـول     .  شريطية متضمنة تكوينات كهربائية أو اليكترونية توافقيـة دوريـة  

على مكونات يف ترددات املايكرويف مثل خطـوط التأجيـل واملرشـحات والقـوارن املايكروفيـة      
األداء املناسب واحلجم الصـغري والـيت ميكـن اسـتخدامها يف أجهـزة تقنيـات االتصـاالت         ذات

  .والرادارات احلديثة
أثر نسبة حديد التسليح على  ٨/٤٣٠

املواد املركبة يف تقوية فاعلية 
 العوارض اخلرسانية املسلحة

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

٣٥٠٠٠ ١٠ 

هناك عدد من اجلسور اليت مت تسليحها بنسبة قليلة أو كثري من حديد التسليح و اليت :نبذة عن البحث
حيث جيب عمل دراسة ملعرفة مدى تأثري قلة نسبة حديد .  حتتاج إىل تقوية باستخدام األلياف املركبة

وفري معلومات ومبثل هذه الدراسة سيتم ت.  التسليح على فعالية إعادة التأهيل باستخدام األلياف املركبة
  .مهمة للمهندسني ملعرفة مدى جناح إعادة تأهيل اجلسور املقواة بنسبة حديد قليلة

كفاءة األلياف املركبة يف تقوية ) أ(دراسة تأثري نسبة حديد التسليح على : يهدف هذا البحث إىل 
ة باأللياف املركبة املقوانوعية اإليار للجسور ) ب(اجلسور ضد عزم االحنناء وتقليل اهلبوط العمودي 

 .القوة النهائية واللدونة للجسور املقواة باأللياف املركبة) ج(
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حتليـل:دراسة واقعيـة ٩/٤٣٠
وتقييم نتائج اختبـارات  
آبار الغـاز العاموديـة   
القتيمة قبل وبعد عمليـة  

 التكسري اهليدروليكي

 حازم نايل الضمور.د
 عسىي املغوري شقري. د

١٢٠٠٠ ١٠ 

يوجد حول العام احتياجات كبرية مـن الغـاز الطبيعـي املتواجـد يف املكـامن      :لبحثنبذة عن ا
ونتيجـة الخنفـاض درجـة لزوجـة الغـاز      .  الغازية القتيمة واليت الميكن انتاجها بالطرق الطبيعيـة 

باسـتخدام  (الطبيعي فمن املمكن انتاج هذه االحتياطات الكبرية من الغـاز بـالطرق الغـري تقليديـة     
لذا فإن استخدام مثل هذه التقنية تسـاعد كـثرياً يف اسـتخراج أكـرب كميـة      )   اهليدروليكيالتكسري

  .من الغاز الطبيعي يف املكامن القتيمة
وتقييم انتاجية آبار الغاز القتيمة العامودية قبـل وبعـد تطبيـق عمليـة     حتليل : هذا البحث إىليهدف 

جيتها وذلـك مبقارنـة انتاجهـا مـن الغـاز قبـل       التكسري اهليدروليكي عليها و مدى التحسن يف انتا
لتقـومي   (MIT)سوف يـتم حتليـل نتـائج اختبـارات اآلبـار      .  وبعد عملية التكسري اهليدروليكي

   .االنتاج ومدى التحسن الذي سوف يطرأ بعد عملية التكسري
حتديد العني آليـاً مـن ١٠/٤٣٠

 صورة  الوجه
 ٣٠٠٠٠ ١٢ حممد زيزون حممد جوهري.د

ميكن اعتبار أن العني ذات خصائص ثابتة باملقارنة باألجزاء األخرى  : ة عن البحث نبذ
.  ولذلك فمن املفضل عند حتديد خصائص الوجه أن يتم حتديد العينني أوالً.  من الوجه

. ومن مث فإن أوضاع األجزاء األخرى من الوجه ميكن توقعها باستخدام موقع العينني
ية كبرية يف تطبيقات عديدة مثل املؤمترات املصورة وطرق وبعد حتديد العينني ذو أمه

  .مساعدة اإلبصار
  :يهدف هذا البحث إىل 

  .حتديد العينني من صورة الوجه هذا اهلدف ميكن تقسيمه إىل خطوتني-
  .حتديد منطقة الوجه من صورة الوجه-
  .استحداث طريقة لتحديد العينني من منطقة الوجه-
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لـىتصميم طريقـة مث ١١/٤٣٠
ــفوفات   ــرب املص لض

 وتطبيقاا

  عبد احلميد يوسف املزروع.د
 أمحد عبد التواب أمحد تلبة. د

٥٠٠٠٠ ١٢ 

عملية ضـرب املصـفوفات مـن أعقـد العمليـات الرياضـية       :نبذة عن البحث
سـوف نسـتخدم بـرامج حديثـة     .  واستخدام التقنية احلديثة يسهل هذا التعقيـد 

بحث يتم تصميم منـوذج ذا كفـاءة عاليـة األداء مـن     يف هذا ال.  للتطبيقات العلمية
مضاعفة مصفوفة العمليـات األساسـية يف العديـد مـن     .  مضاعفة املصوفة املقترحة

اهلندسـة املعماريـة املصـممة طبقـت يف أجهـزة      .  التطبيقات الصناعية والتجارية
(FPGA) إف يب جي أي ستؤدي إىل تعجيل هام من اخلوارزمية املستخدمة  
  : ذا البحث إىل يهدف ه

  .بناء منوذج هندسي عايل األداء والكفاءة ملضاعفة املصفوفة -
  .املتقدمة (FPGA)استغالل امليزات الفريدة ألدوات إف يب جي  -
التجاريـة   FPGAبناء منوذج من اهلندسـة املعماريـة الـيت تسـتعمل أجهـزة       -

  .املتوفرة يف األسواق العاملية
ختطيط التزويـد لـنظم ١٢/٤٣٠

التجميع مـع العنايـة   
 مبستوى اخلدمة 

 ١٢٠٠٠ ١٠ حممد عايل ولد لويل.د

ميكن استخدام نتائج البحث من أجل حساب القيم املثلى لعوامل :نبذة عن البحث
احلالية تتم فيها حتديد هذه حيث أن املمارسات .  نظم ختطيط املوارد لعناصر التجميع
وعليه فإن .  باستخدام تقنيات ال حتقق أفضل احللولالقيم بناء على التجربة امليدانية أو 

  .حتديدها األمثل خيفض تكلفة التجميع
إنشاء برامج فعالة حلساب القيم املثلى لعامل ختطيط املوارد : يهدف هذا البحث إىل 

  .لعناصر التجميع ، ويعتين حتديداً بتكلفة التخزين مع مراعاة املستوى املطلوب للخدمة
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اسـتخدام سـوائلتأثري ١٣/٤٣٠
ــال  ــى انتق ــانو عل الن
حرارة باحلمل الطبيعـي  
داخــل فجــوة حلقيــة 

 أفقية

 عبيدة حممد زيتون.د
 حممد السيد علي . د

١٢٠٠٠ ١٢ 

انتقال احلرارة باحلمل الطبيعـي يف الفجـوات احللقيـة لـه تطبيقـات هندسـية       :نبذة عن البحث
لذلك ، مت حل خصـائص انتقـال احلـرارة هلـذا      وفقاً.  كثرية منها امعات الشمسية وعزل وغريها

نظـراً حملدوديـة انتقـال احلـرارة باحلمـل      .  النوع من السريان على نطاق واسع عـددياً وجتاربيـاً  
.  احلراري زادت أمهية استخدام السوائل ذات التوصيل احلـرارة العـايل يف أجهـزة انتقـال احلـرارة     

يف السـوائل املتقدمـة يف العقـد األخـري ومنـها       بسبب هذه احلقيقة ، زاد البحث العلمي بسـرعة 
  .استخدام تقنية النانو اليت أمكن ا زيادة التوصيل احلراري للسوائل بنسب كبرية

استخدام تقنية ديناميكا املوائع العدديـة لدراسـة تـأثري اسـتخدام سـوائل      : يهدف هذا البحث إىل 
قائقي يف فجوة حلقيـة أفقيـة باسـتخدام طريقـة     النانو على سلوك انتقال احلرارة باحلمل الطبيعي الر

متت الدراسة على ماء حيتوي علـى جزيئـات متناهيـة الصـغر ألوكسـيد      .  احلجوم احملددة العددية
  .األملنيوم بنسب تركيز خمتلفة يف فجوات حلقية أفقية هلا نسب أبعاد خمتلفة

انتقال حـرارة باحلمـل ١٤/٤٣٠
ــل  ــري داخـ القسـ

الدائريــة  األنابيــب  
 ستخدام سوائل النانوبا

 حممد السيد علي.د
 د عبيدة حممد زيتون

١٢٠٠٠ ١٠ 

انتقال احلرارة باحلمل القسري يف املواسري الدائرية له تطبيقات هندسية كثرية االستعمال  : نبذة عن البحث 
مت حل  وفقاً لذلك.  مثل املبدالت احلرارية و املكثفات والغاليات وتطبيقات الطاقة الشمسية وغريها

خصائص انتقال احلرارة هلذا النوع من السريان على نطاق واسع لشروط تتضمن الرقائقية واالضطرابية ، 
على اجلانب اآلخر ، خصائص انتقال احلرارة حللت على نطاق واسع .  متطورة بالكامل ، وتدفق نامي

لك ينبع أمهية استخدام من ذ.  ملاسورة معرضة لفيض حراري منتظم أو ماسوة ذات درجة حرارة ثابتة
سوائل نقل احلرارة املتقدمة واملطلوبة يف العديد من التطبيقات الصناعية ومن هنا زادت أمهية استخدام 

بسبب هذه احلقيقة زاد البحث العلمي .  السوائل ذات التوصيل احلرارة العايل أجهزة انتقال احلرارة
  .ا استخدام تقنية النانوبسرعة يف السوائل املتقدمة يف العقد األخري ومنه

استخدام تقنية ديناميكا املوائع العددية لدراسة تأثري استخدام سوائل النانو على : يهدف هذا البحث إىل 
  .رايب داخل ماسورة أفقية ذات سطح له درجة حرارة ثابتةطانتقال احلرارة لسريان اض
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تطوير نظـام خـربة ١٥/٤٣٠
: يف تقنية املسـاحيق  

 اجلزء األول

  إبراهيم بن حممد احلركان.د
 ماهر محدي الصاحب. د

٧٠٠٠٠ ١٢ 

يعترب وجود نظام خربة متكامل يف جمال تقنية املساحيق ضرورة فنية :نبذة عن البحث
كفاءة هذه الصناعة وزيادة االنتاجية والرحبية ، وتعزيز املنافسة واقتصادية أساسية لرفع 

من أمهية هذه الدراسة يف اعتمادها لنظام اخلربة وتك.  بني الصناعات احلديثة املتزايدة
كنظام متثيلي حياكي طرق اخلربة واملعلومات يف التعامل وتناول املهام اخلاصة بتقنية 

ونظام اخلربة املقترح مبين على منوذج قوانني قاعدة املعلومات ، وقد أنشأ   .املساحيق
عتقادنا العمود الفقري للتصنيع وميثل يف ا.  على تقنية الذكاء واملعلومات اهلندسية

التكاملي باحلاسوب يف تقنية املساحيق ، خاصة مع التزايد املتالحق يف تطوير العديد من 
  .املواد اهلندسية وأساليب التصنيع احلديثة اليت تزيد من هوة املتابعة واخلربة يف هذا اال

تقنية املساحيق  بناء جزء من نظام خربة متكامل مبحال: يهدف هذا البحث إىل 
باستخدام نظام خربة مناسب كنظام متثيلي حياكي طرق اخلربة واملعلومات يف اختيار 
املساحيق والتحكم بطرق انتاجها والعوامل املؤثر فيها بناءاً على مواصفات مطلوبة 

  . مسبقاً الستخدامها يف تصنيع منتجات حمددة
تطوير منحنيات شـدة ١٦/٤٣٠

 األمطار وزمن اهلطـول 
 IDF)وطور التكرار 

Curves)  ــة ملنطقـ
  جنران وجازان

 ٣٠٠٠٠ ١٠ إبراهيم محودة السباعي.د
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تعد عالقة شدة األمار وزمن اهلطول وطور التكرار من أهم األدوات الشائع استخدامها يف  : نبذة عن البحث 
وكذلك مشروعات تصريف هندسة مصادر املياه سواء كان للتخطيط ، للتصميم ، تشغيل مشروعات مصادر املياه 

مياه السيول ، وهي عالقة رياضية بني شدة األمطار ، زمن اهلطول وطور التكرار تستخدم لتقدير أقصى تصرف 
تصميمي للتدفق السطحي ملياه األمطار واملتوقع من مناطق التصريف املختلفة وذلك لفترة عودة معينة 

(Koutsoyiannis et al. 1998) لة من املراحل اهلامة لدراسة وتصريف مياه األمطار للمنطقة قيد لذا نعترب هذه املرح
ختدم ذلك الغرض وذلك باالستعانة إىل بعض  (IDF Curves)الدراسة واليت تتمثل يف إعداد وتطوير منحنيات 

رء التقنيات احلديثة يف هذا اال واليت تستخدم يف تقدير أقصى تصرف تصميمي للتدفق السطحي ملياه األمطار ود
   (Mohymont et al., 2004)خماطر السيول 

  :يهدف هذا البحث إىل 
  حتليل بيانات تساقط األمطار والعواصف التصميمية بالطرق التحليلية متضمنة  -

(Gumbel and Log Pearson IIIMethods)  مع إعداد منحنيات تصريفمياه األمطار لفترات ترددية خمتلفة(IDF 

Curves)  منطقة جنران وجازان(وذلك لبعض مناطق اململكة ) سنة ١٠٠-٥٠-٢٥- ١٠-٥-٢(ملدة.(  
استنباط معادلة حلساب شدة ا ألمطار للمنطقة قيد الدراسة الستخدامها يف حساب العواصف التصميمية املستخدمة -

  .يف تقدير مقدار التدفق السطحي ومن مث تصميم قنوات التصريف للمنطقة

تأليف كتاب باللغـة ١٧/٤٣٠
ــوانالعرب ــة بعن : ي

مقدمــة يف هندســة 
 الطاقة املتجددة 

 ٤٣٠٠٠ ١٥ وحيد بن عطية املصري.د.أ

موضوع جديد على البيئة العربية ، وحيتاج إىل توعية الطاقة املتجددة :نبذة عن البحث
وتثقيف كبرية ، نظراً ألمهيته كبديل للطاقة التقليدية ونظراً ألمهيته من اجلانب البيئي 

كل ذلك يدفع باجتاه التركيز على التوعية الشمولية .  فسي واالقتصاديوالصحي والن
  .ليكون املواطن العريب على وعي مبا ينظره يف املستقبل

تقدمي مادة سهلة التناول ومبسطة يستوعبها القاريء العريب ، : يهدف هذا البحث إىل 
لبنة وأساس  كما يهدف الكتاب ليكون.  ليكون على وعي بالبدائل اجلديدة للطاقة

  .وخطوة أوىل على طريق التمهيد ملشاريع كبرية يف جمال الطاقة املتجددة
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اجناز برنـامج حماكـاة    ١٨/٤٣٠
ألدات مراقبة مركزية 

 لشبكات امليل األخري 

 ٣٠٠٠٠ ١٠ حبيب فتح اهللا.د

هذا البحث يهدف إىل إجناز برنامج ميكن من حماكاة جمموعة من  : نبذة عن البحث 
ات حتليل املعلومات املتأتية من الشبكة قصد دراستها وحماولة استنباط والتعرف على عملي

من املهم جداً ألي شركة اتصاالت أن تكون قادرة يف أي وقت .  احلالة احلقيقية للشبكة
على احلصول على كل املعلومات اخلاصة بالشبكة ألا تتكبد خسارة فادحة يف حالة 

  .على هذه اخلسارة ختسر الشركة ثقة املستهلكوعالوة .  انقطاع اخلدمة
إجناز جهاز متكامل إلدارة الشبكة يتجاوز بكثري إمكانيات هذا : يهدف هذا البحث إىل 

البحث ولكن يف إطار هذا دف إىل إجناز برنامج حاسب آيل حملاكاة جمموعة من 
 . عمليات حتليل املعلومات املتأتية من الشبكة

 خــواص التــدفق   ١٩/٤٣٠
ــال  ــطرب وانتق املض
احلرارة عرب األنابيـب  

 املنحنية 

 ١٢٠٠٠ ١٢ خالد بن ناصر العمار. د

بسبب التدفق الثانوي من جراء قوة الطـرد املركزيـة ، فـإن األنابيـب املنحنيـة      :نبذة عن البحث
تعزز من شدة انتقال احلرارة ، ولذلك فهي تسـتخدم بكثـرة يف الكـثري مـن تطبيقـات املبـادالت       

باإلضافة غلى التـدفق الثـانوي فـإن اضـطراب التـدفق      .  رارية وصناعتها كإنتاج الطاقة وغريهااحل
ممـا أدى إىل قلـة الدراسـات هلـذه      للني والتجريبيون على حـد سـواء   يشكل حتدياً آخر على احمل

ومن األنابيب املنحرفـة املسـتخدمة بكثـرة يف معـدات إنتـاج الطاقـة مـا        .  األنواع من األنابيب
وعلى الرغم من أمهية هـذه األنـواع مـن األنابيـب ، إال أـا مل تلقـى       .  (U-Tubes) ىيسم

االهتمام الكايف من حيث حتسني أدائها ومع أن وجود االحنناء يف جزء صـغري مـن املبـادل احلـراري     
  .، إال أنه له تأثري كبري على األداء خارج منطقة االحنناء

  : يهدف هذا البحث إىل 
 .أثري االحنناء يف األنابيب املنحنية على تدفق السوائل عرب األنابيبمعرفة مدى ت -
 .معرفة معدى تأثري االحنناء على تدفق السوائل -
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سلوك االنثناء لصـفائح ٢٠/٤٣٠
ــة  ــة مدعمـ امسنتيـ
بالشبكات السـلكية يف  
حماليـــل كربيتـــات 
 الصوديوم واملغنيسيوم

 ١٢٠٠٠ ١٠ حممد مجال حممود الشناق.د

يتوقع أن تشجع خمرجات هذا البحث قطاع الصناعة يف اململكة على اكتشاف  : البحث نبذة عن 
املخرجات املتوقع .  التطبيقات الكامنة للفورمسنت يف بيئة كربيتية بدون خشية يف نقصان األداء

تتضمن إطالة عمر منشآت الفرومسنت ، التقليل من متطلبات الصيانة ، زيادة األمان ، التقليل من 
سائر يف املمتلكات ، وتشجيع قطاع صناعة االنشاءات يف السعودية على اكتشاف التطبيقات اخل

  .الكامنة للفورمسنت يف منشآت متعددة حتت ظروف بيئية خمتلفة
البحث يف تأثري بيئات ملحية حمتوية على مواد كيميائية ضارة على : يهدف هذا البحث إىل 

. الشبكات السلكية املغلفة مبنظومة امسنتية عالية املقاومةبسلوك االنثناء لصفائح امسنتية مدعمة 
صغرية ، متوسطة (الفراغات بني أسالك الشبكات املعدنية ) أ(العوامل اليت درست تتضمن 

ماء حنفية ، (بيئة املعاجلة ) ج) (اثنني وأربع(عـدد طبيقات الشبكات السلكيـة ) ب) (وكبرية
 ).ومحماليل كربيتات الصوديوم واملغنيسي

التحديـــد التلقـــائي ٢١/٤٣٠
حلــواف الطــرق مــن 
صـــورة القمـــر  
االصـــــــطناعي 

IKONOS 

 ١٢٠٠٠ ١٠ أمين سليمان حسن عجيب.د

حتتاج مشاريع التطوير والتنمية للمناطق املختلفة إىل خرائط توضح شبكات الطرق  : نبذة عن البحث 
ية خاصة فيمكن باالستعانة بتقنيات واشعاع وحيث أن الطرق هلا مواصفات هندسية) أطواهلا وعروضها(

االستشعار عن بعد من عمل خرائط دقيقة للطرق من الصور الفضائية مما يوفر التكاليف واملدة الزمنية اليت 
تستغرقها أعمال انشاء اخلرائط بالطرق االعتيادية اليت تعتمد على املساحة األرضية وخاصة يف املناطق 

  .جرالنائية مثل القرى والنجوع واهل
الستقراء شبكات الطرق فقط  AUTOMATICاستنباط أسلوب تلقائي : يهدف هذا البحث إىل 

وذلك باالستعانة بربامج قراءة  IKONOSمن بني املعامل املختلفة اليت تظهر يف صور القمر االصطناعي 
 .ومعاجلة الصور الرقمية وبرامج التطبيقات احلسابية اهلندسية
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رةطريقة منذجة مبتك ٢٢/٤٣٠
آللة املخرطة ، آللة 

: اجلــــزء األول 
ــة  ــة اخلراط مرحل

 املتوسطة

 مهند حممد العطا.د
 ماهر محدي الصاحب. د

٤١١٠٠ ١٢ 

تكمن أمهية هذا البحث يف حل مسألة  الدوران الدوامي يف آلة :نبذة عن البحث
وينعكس ذلك يف جودة التشغيل يف آلة .  اخلراطة باستخدام طريقة منذجة مبتكرة

حيث متكننا طريقة النمذجة ا لرياضية املستخدمة يف حل املسألة بالتحليل .  املخرطة
الشكلي وذلك عرب حتويل املسألة إىل معادالت غري متجانسة وظروف حدودية 

ومتكننا الطريقة املقترحة من التنبؤ باحلركة الدورانية الدوامية يف مواضع .  متجانسة
وميكن اعتبار طريقة النمذجة خطوة أوىل .  شغولةخمتلفة على منظومة حد القطع وامل

للبدء يف دراسة بعض الطرق احملتملة لتقليل احلركة الدورانية الدوامية يف آلة املخرطة يف 
  .مرحلة اخلراطة املتوسطة
تقدمي طريقة منذجة جديدة لدراسة احلركة الدورانية الدوامية : يهدف هذا البحث إىل 
اخلراطة املتوسطة عن طريق استخدام إثارة املنظومة من خالل  يف آلة اخلراطة يف مرحلة

ويتضمن ذلك استخدام ظروف حدودية .  قوى القطع بني رأس حد القطع واملشغولة
الرياضية املستخدمة متكن من وطريقة النمذجة.  غري متجانسة مع معادالت متجانسة

ىل معادالت غري متجانسة حل هذه املسألة بالتحليل الشكلي وذلك عرب حتويل املسألة إ
باحلركة وبذلك فإن الطريقة املقترحة متكننا من التنبؤ .  وظروف حدودية متجانسة

  .الدورانية الدوامية يف مواضع خمتلفة من منظومة حد القطع واملشغولة
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تصنيع وتوصيف أعمدة ٢٣/٤٣٠
نانومترية عالية التنسيق 
من مادة اهلايدروكسي 
أباتايت املستخدمة يف 

  التطبيقات الطبية

  ٣٧٤٠٠  ١٢  خليل عبد الرازق عبد املوجود.د

إن اعطاء األولوية واألمهية لألحباث العلمية يف جمال العناية بالصحة قد زاد بقدر كبري :نبذة عن البحث
ذات ولذلك تعترب األحباث يف جمال املواد الطبية املستخدمة يف زراعة واستبدال العظام .  يف اآلونة األخرية

أمهية كبرية حيث أن تطويرها يعترب عامل رئيسي يف تطوير الكثري من فروع العلوم الطبية وأمهها جراحة 
من أجل ذلك فإن ختليق أعمدة نانومترية ذات أشكال عالية التنسيق من مادة اهلايدروكسي .  العظام

 والعاملني يف جمال زراعة أباتايت سالفة الذكر سوف يقضي على كثري من املشاكل اليت تواجه اجلراحني
  .العظام واألسنان

استنباط طريقة بسيطة ومبتكرة لتخليق أعمدة اهلايدروكسي أباتايت النانومترية : يهدف هذا البحث إىل 
املنتظمة عالية التنسيق واآلمنة صحياً مث خلطها بأحد أنواع البوليمر الطيب حملاكاة العظام الطبيعية ودراسة 

ية والكيميائية للمركب يف وجود وسط سائل شبيه بالوسط السائل احليوي للكائن اخلواص امليكانيك
  .احلي

٢٤/٤٣٠ (Aqua Gel)
ــة  ــادة ذات مقاومي كم
صغرية السـتخدامها يف  

  التأريض الكهربائي

 نذر حسني مالك.د.أ
  حممد إقبال قريشي. د

١٨٦٠٠  ٨  

مة األجهزة وكذلك سالمة حتدد قيمة املقاومة األرضية أداء وسال : نبذة عن البحث 
ذات مقاومية هناك عدة طرق لتقليل تلك املقاومة ومنها استخدام مواد إضافية .  األفراد
كمادة أساسية  (Aqua Gel)وهذا املشروع سيدرس إمكانية استخدام .  صغرية

  .خمفضة للمقاومة
من السوق احمللية ومن  (Aqua Gel)سيتم احلصول على : يهدف هذا البحث إىل 

ستدرس .  مث تعاجل مبواد كيميائية وإضافات لكي تصبح مادة هلا مقاومية صغرية
  .خصائصها الكهربائية ملعرفة مناسبتها لالستخدام يف نظام التأريض الكهربائي
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تطوير منوذج حماكاة ٢٥/٤٣٠
لعملية االحتراق يف 
ــة  ــات ثنائي احملرك

  الوقود

حممد حسن مرسي .د
  رمضان

  لليثيعبد الرمحن حممد ا. د

٣٧٠٠٠  ١٠  

إن أسباب حدوث املشاكل املختلفـة الـيت ارتبطـت بتحويـل     :نبذة عن البحث
حمركات الديزل التقليدية حملركـات الوقـود الثنائيـة ال تـزال يف حاجـة إىل فهـم       

أغلـب األحبـاث الـيت متـت حـىت اآلن يف      .  عميق مما يتطلب الكثري من العمـل 
ت طبيعـة معمليـة يف حـني أن احلصـول علـى      حمركات الوقود الثنائية ما زالت ذا

فهم أفضل لعملية االحتراق يف حمرك الوقود الثنائي ال يعتمد فقـط علـى التجـارب    
املعملية ولكن أيضاً على الدراسة التحليلية الشـاملة للعوامـل ذات العالقـة مبـا يف     

لقـد أعطـت   .  ذلك استخدام خمطط تفاعل كيميائي مناسـب لعمليـة االحتـراق   
أداءاً منافسـاً لـذلك الـذي مت    ات ثنائية الوقود اليت مت أمثلة عمليـة تشـغيلها   احملرك

  .احلصول عليه من حركات الديزل من حيث الكفاءة العالية
إن التقدم السريع يف سرعة وذاكـرة احلاسـوب مـع كـل     : يهدف هذا البحث إىل 

املفصـلة  عام مير جعل من املمكن عمل مزاوجة بني معـادالت التفاعـل الكيميائيـة    
لـذا فـإن   .  وبرامج حماكاة التدفق املتعددة األبعاد وذلك ضمن إطار زمـين معقـول  

عمل مزاوجـة بـني معـادالت التفاعـل     ) أ(أهداف هبذا املشروع تتلخص يف اآليت 
الكيميائي املفصلة للغـاز الطبيعـي بربنـامج التـدفق التفـاعلي املتعـدد األبعـاد        

KIVA-3V  ،)ؤيـة لنمـوذج املزاوجـة يف حماكـاة     استكشاف القدرة التنب) ب
عملية االحتراق حملركات الوقود الثنائية ومـن مث دراسـة تـأثري عوامـل التشـغيل      
املختلفة على أداء تلك احملركات وذلك مبقارنة نتائج عمليـة احملاكـاة بتلـك الـيت مت     
احلصول عليها من التجارب املعملية ومن مث سوف تستعمل تلـك النتـائج يف أمثلـة    

  .الت املختلفة لتشغيل احملركاحلا
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عمليـة علـى   دراسة   ٢٦/٤٣٠
ــراري  األداء احلــ
ــرك   ــاثي حمل واالنبع
ــدروجيين  ــود هي وق
  وغاز البترول املسال

  عبد الرمحن حممود الليثي .د
  حممد حسن مرسي. د

٣٦٩٠٠ ١٢  

) االنضـغاط والشـرارة  (يف اآلونة األخرية أصبحت العديد من احملركات  : نبذة عن البحث 
تحول من استخدام الوقود البترويل التقليدي إىل استخدام بدائل الوقود مثل الغاز الطبيعي وغاز ت

هذا البحث سـوف يقـوم   .  البترول املسال واهليدروجني وذلك حلل املشاكل السابق عرضها
  .بالتركيز على تأثري بدائل الوقود على األداء احلراري واالنبعاثي حملرك اشتعال بالشرارة

دراسة تأثري إضافة اهليدروجني على األداء احلراري واالنبعـاثي حملـرك   : هذا البحث إىل  يهدف
اشتعال بالشرارة يعمل بغاز البترول املسال وذلك عند نسب خمتلفة من خليط اهليدروجني وغاز 

  .سوف يتم استخدام وقود اجلازولني كمقياس للمقارنة. البترول املسال

رمواصفات قطع الغيـا  ٢٧/٤٣٠
املنتجة بواسطة املاكينات 
التقليدية واملاكينات اليت 
يتم التحكم فيها بواسطة 

  الكمبيوتر 

  ٣٢٢٠٠  ١٢ عبد الرمحن عبد اهللا علي.د

تنبع أمهية البحث من توفر املعلومات الالزمة عن مواصفات قطع الغيار عند  : نبذة عن البحث 
األتوماتيكية مع مقارنة تكلفة اإلنتاج بـالطريقتني   انتاجها بواسطة املاكينات التقليدية واملاكينات

  .وهل هناك قطع غيار ال ميكن إنتاجها إال بواسطة واحدة من الطريقتني
  : يهدف هذا البحث إىل 

معرفة جودة قطع الغيار ومواصفاا يف حالة االنتاج بواسطة املاكينات التقليديـة واملاكينـات   -
  .األتوماتيكية

  .تاج بالطريقتنيمعرفة تكاليف االن-
  .وضع التوصيات الالزمة-



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  بحثال
  )ريال(

تأثري درجـة حـرارة    ٢٨/٤٣٠
التحمــيص علــى  
ــدواعم ذات  الـــ
ــطحية  ــاحة الس املس

  املنخفضة

  ٤٤٢٠٠  ١٢  أنيس بن محزة فقيها. د.أ

االستفادة من غاز ثاين أكسيد الكربون وامليثـان بتحويلـها إىل الغـاز املصـنع      : نبذة عن البحث 
صـناعات الكيميائيـة والبتروكيميائيـة إلنتـاج مركبـات هيدروكربونيـة       الذي يعتـرب لقيمـاً لل  

  .وكيميائية
إجياد أثر عملية درجة حـرارة التحمـيص يف أداء حمفـز النيكـل املسـتخدم      : يهدف هذا البحث إىل 

يف تفاعل امليثان مع ثاين أكسيد الكربون واملدعم على األلومنيـا والسـيلكا منخفضـة املسـاحة ممـا      
  .إجياد أفضل درجة حرارة حتميص مث زيادة إنتاجية الغاز املصنعيساعد على 

  
  
  



                                                    

  

  
  في مرآز البحوث لجاريةمشاريع البحوث ا  -٤

  

هـ ، ١٤٢٩/١٤٣٠يبلغ عدد مشاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اجلامعي      
فيما يلي توزيع و بعونثالثة وأر)  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 عاممشاريع 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    

ية بعض املشاريع البحثية مت متويلها من برنامج الشـركة السـعود   :مالحظة 
  . لتشجيع البحث العلمي يف ااالت الصناعية و التطبيقية) سابك(للصناعات األساسية 

  
  
  
  



                                                    

  

رقــــــــم المشروع 
مـــــــــــــــد  الباحثـــــــــــــــــــــــون  عنــــــــــــــــوان المشــــــــــــروع  البحثــــي

  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ١١/٤٢٥- ص
  متويل سابك

ــات  ــيم أداء إدارة النفاي تقي
  الصناعية بسابك

  حسني أمحد حلمي. د
حممد عبد الفتـاح  . د

  شرف
 

 ٦سنة و
  شهور

٤٠٥٠٠  

ـث    ـذة عـن البحـ يوجد اهتمام عاملي متزايد حنو تبين خطـط إدارة للنفايـات    :نب
ار أن ومن مث يتحتم علـى متخـذي القـر   .  الصناعية بأسلوب اقتصادي صديق للبيئة

يتفحصوا وحيللوا البدائل املختلفة والتقنية املتاحة والتكلفة االقتصادية والبيئية املصـاحبة  
  .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

  
  

  ٣٨/٤٢٥- م
  
  

التحكم يف شـكل شـفرات   
املكائن التوربينية باسـتخدام  
 مصححات كهربائية إجهادية

أسامة بن جاسـم  . د
  الدريهم

سنة 
 شهور٦و

٥٠.٠٠٠  

تشكل املكائن التربينية أحد العناصر احليوية واألساسية يف عمل :نبـذة عـن البحــث
القطاعات اخلدماتية يف اململكة مجيع شركات الصناعات البتروكيمائية ويف كثري من 

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

صلة إىل إجياد تصميم يعتمد على استخدام تقنية جديدة لتقليل اإلجهادات الساكنة احلا
.  يف شفرات املكائن التربينية وذلك عن طريق التحكم يف الشكل االستاتيكي للشفرة

حيث تقترح هذه الدراسة متثيل شفرة املكائن التربينية على أا عارضة مثبتة من طرف 
واحد واستخدام مواد خزفية ذات خاصية انفعال إجهادي كهربائي قصي توضع 

  .حمشورة بني العارضة وطبقات تقييد



                                                    

  

رقــــــــم المشروع 
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  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ٣٩/٤٢٥-ك
  

تأليف كتاب عمليات انتقـال  
  احلرارة

 

  مالك األمحد. د
  

  ٣٠.٠٠٠  سنة

  .تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع عمليات انتقال احلرارة :نبـذة عـن البحــث
يعترب انتقال احلرارة من العلوم األساسية يف جماالت اهلندسة الكيميائية بوجه عام والصـناعات  

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

وخربام العلمية وسينمي فيهم القدرة على التفكري واإلبداع مع استصحاب البساطة يف العرض 
  .ة مع األكثار من األمثلة والتطبيقات العمليةوالتركيز على العناصر األساسي

  

  ٦/٤٢٦-ك
  
  

تأليف كتاب باللغـة العربيـة   
أسس نظـم حتديـد   (بعنوان 

املواقــع العامليــة باســتخدام 
 )األقمار الصناعية

عبد اهللا بن سـلمان  . د
  السلمان

 ٣سنة و
  شهور

٣٨.٤٠٠  

خدام األقمار الصناعية أحد أهم تعترب نظم حتديد املواقع العاملية باست:   نبـذة عـن البحــث
التطورات احلديثة يف جمال التحديد الدقيق للمواقع سواء على األرض أو يف اجلو أو البحر 
خالل العقدين املاضيني ، ومت نشر العديد من األحباث والدراسات والكتب املتعلقة ذه النظم  

توي ما توصل إليه العلم يف هذا إال أنه مل يواكب هذا التطور تأليف مرجع باللغة العربية حي
 .اال املتجدد

  :يهدف البحث إىل 
مجع أساسيات وتطبيقات نظم حتديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية يف كتاب باللغة العربية 
يكون أحد املراجع العلمية لطالب اهلندسة واملساحة واملهتمني بتطبيقات نظم حتديـد املواقـع   

  .ألقمار الصناعيةالعاملية باستخدام ا
  
  
  
 



                                                    

  

رقــــــــم المشروع 
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  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ١٥/٤٢٦-ص

  سابك متويل

حتسني األداء املؤسسي باستخدام
  أسلوب كايزن

  حممد عبد الفتاح شرف.د
  حسني أمحد حلمي. د

٦سنة و
 شهور

٤٠.٠٢٥  

ـث   إن أسلوب كايزن يتميز عن باقي األساليب اإلدارية يف أن هذا األسلوب ال حيتاج إىل أموال  :نبـذة عـن البحـ

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

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

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

  .من تطبيقه

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

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

 .ب كايزنأسلو

  ١٧/٤٢٦-م
  سابك متويل

دراسة يف تـدميج مسـاحيق   
  اللدائن على البارد

  ماهر محدي الصاحب. د
سامر عبد الرازق . د

  السعيد

  ٤٠.٠٢٥ سنة 

حيث يتم حتويلها ، تنتج  يف العادة مواد اللدائن على هيئة مساحيق :نبـذة عـن البحــث
رب قابلية املساحيق واحلبيبات البالستيكية للكبس تعت، وهلذا . إىل كتل بتأثري احلرارة والضغط 

فيتم يف اساليب التصنيع . 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 ، يعة األحداث وكجزء من طب، البالستيكية الباردة لآللة 
 ١و  ٤-١٠تتراوح 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 / 
مدى حساسية هذه املواد ملعدالت  وسوف تقدر.  أحجام من احلبيبات من هذه األنواع 

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

حيث يتم اختبار ، و سيقيم كال من سلوك التشوه اللدن والقصفي واملتواجدة يف عملية التدميج 
  .مكانية حدوث الكسر الرقائقي يف املنتج النهائي إ
) . االختبار الربازيلي( وستقدر متانة الشد يف املنتجات النهائية بواسطة اختبار الضغط القطري  

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



                                                    

  

رقــــــــم المشروع 
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  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ٢١/٤٢٦-ص
  سابك متويل

منــوذج متكامــل لتخطــيط 
اج و الصـيانة التوقفيـة   اإلنت

للصــناعات ذات العمليــات 
  املستمرة

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

  ٤٠.٠٢٥  سنة

إن الصيانة التوقفية من أكثر برامج الصيانة تكلفة حيث أا تسبب فقد يف     :نبـذة عـن البحــث
. تكاليف مباشرة و غري مباشرة عالية جدااإلنتاجية كما أا حتتاج إىل موارد ضخمة لتنفيذ أنشطتها ذات 

كما أن الصيانة التوقفية تصبح أكثر تكلفة يف البيئات الصناعية كتلك اليت تتصف ا الصناعات ذات 
العمليات املستمرة يف اململكة العربية السعودية؛ و اليت يتواجد ا مصانع تتنافس فيما بينها لتوفري املوارد 

ا اإلنتاجية وتعتمد على بعضها البعض يف اإلمدادات اخلاصة باملوارد األولية الضرورية لصيانة مرافقه
إن ضرورة ختفيض التكلفة اخلاصة ذا النوع من برامج الصيانة يف بيئات كهذه البيئة . الضرورية لإلنتاج

أسلوب كونت الفكرة األساسية هلذا البحث، بل أا كانت احملفز الرئيسي ألعداده؛ حبيث يوجه إلجياد 
  .أو منوذج لتخفيض تكلفة هذا النوع من برامج الصيانة و تقليل الفقد يف اإلنتاج املرتبط بتنفيذ أنشطته

  بناء منوذج متكامل ميكن مستخدمه من ختطيط و جدولة اإلنتاج : يهدف هذا البحث إىل
  .املستمرةو الصيانة التوقفية لوحدات اإلنتاج الرئيسية يف املصانع ذات العمليات الصناعية 

  ٢٦/٤٢٦-ر
  سابك متويل

توليد الطاقة الكهربائية مـن  
الرياح بدون تلـوث النـوع   

ذايت  املعـزول ملولـد  ا: الثاين
  املغنطة غري املتزامن

رزق حممد السيد . د.أ
  محودة

عبدالرمحن ابراهيم . د.أ
  العوله

  ٤٠.٠٢٥  سنة

ـث  ثر حديثاً استخدام اآللة احلثية نتيجة للتوسع يف استغالل طاقة الرياح، ك :نبـذة عـن البحـ
يربز املولـد  . كمولد غري متزامن، خصوصاً يف األماكن النائية والبعيدة عن الشبكة الكهربائية

املعزول ذايت املغنطة غري املتزامن كأفضل األنواع املتوفرة نظراً مليزاته العديدة من ناحية التركيب 
  . ة، كحالة الرياح مثالًوتكلفة الصيانة وأدائه عند السرعات املتفاوت

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  . يكون فيها غري متوازان

) ٢(واسعات املغنطة فقـط   عدم تساوي م) ١: (نظرياً حتت حاالت خمتلفة غري متوازنة، مثل
عدم تساوي مواسـعات  ) ٤(عدم تساوي معاوقات احلمل فقط  ) ٣(عدم متاثل ملفات املولد 

  .املغنطة ومعاوقات احلمل معاً
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  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ٣٦/٤٢٦-ك
  سابك متويل

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

 املراحل

م بن صـاحل  إبراهي. د.أ
  املعتاز 

 حممد البشري األمني  . د.أ

  ٤٠.٠٢٥  سنة

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

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

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

م متابعة درجة احلرارة وامللوحة يف املنطقة احمليطة مبحطة التحلية ، واحلصول على يت
  .شكل توزيع تركيز األمالح ودرجة احلرارة

  
  

التنسيق املتوائم ملرحالت  ٢/٤٢٧-ر
 التيار الزائد

حسام الدين عبد . د.أ
 اهللا طلعت

 ٣٠.٠٠٠ سنة

تيار الزائد يف محاية أنظمة القوى تستخدم املرحالت املتجهة لل : البحــث عـن نبـذة
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

زمن وبالتايل األزمنة التشغيلية يعترب املطلب األساس هلذا النظام هو تصغري إعدادات ال
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

على تطبيق نظام التنسيق يترتب .  دراسة استخدام أمتتة نظم التوزيع كبنية حتتية لنظام احلماية
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
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  ة 
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

مرشح صغري األبعاد ثنائي ٤/٤٢٧- ر
النموذج لترددات 

 امليكروويف

عبد الفتاح أمحد .د
 عبد الفتاح شتا

 ٣٠.٠٠٠ سنة

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

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

تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية  ٥/٤٢٧-ن
  :بعنوان

ل مقدمة هلندسة البترو" 
 "الطبيعيوالغاز 

مساعد بن ناصر .د.أ
 العواد

 ٤٠.٠٠٠ سنتان

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

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

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

  
  

  ١٧/٤٢٧-ك
  متويل سابك

ــد   ــوليمر جدي ــة ب دراس
مستخلص ذو فاعلية عالية يف 

بيقات اهلندسية املختلفـة  التط
 روف املكامن النفطيةظعند

عماد بـن سـليمان   . د
  احلميضي 

  ٤١.٢٥٠٠  سنة 
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  ميزانية 
  البحث

  )ريال(
ـث    ـذة عـن البحـ إن طريقة حتسني استخالص الزيت املتبقي بعد العمليات األوليـة والثانويـة    :نب

هذا اال وذلـك  باستخدام احملاليل الكيميائية مثل البوليمر هي واحدة من أفضل الطرق املستخدمة يف 
.  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   
متاح ورخيص وسهل التحضـري   وذلك من مصدر)  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
دراسة العوامل املختلفة الكتشاف بوليمر فعال وصديق للبيئة ويستخدم عند ظروف : يهدف البحث إىل 

  .البترولية ودراسة تأثريه على إنتاج الزيت عند ظروف املكمناملكامن 

  ١٩/٤٢٧-ر
  متويل سابك

نظام الروبوت املساعد يف فحص
واختبار خزانات البتروكيماويات 

  أثناء اخلدمة

عبد  عليوحيد غريب.د
  العال

شهو٦سنةو
  ر

٣٦.٠٠٠  

ـث   ستخدام التكنولوجيا احلديثة ممثلة خالل السنوات األخرية مت تطوير عدة مناذج ال :نبـذة عـن البحـ
  .  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   
  . ه النتائج على ملف خاص باحلاسبوإصدار تقرير حتليلي عن حالة اخلزان وحفظ هذ

  :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-

ولوجيا والبحث فيما وراءها من عائد اقتصادي مـن  وهلذا يف هذا البحث سيتم حماولة توطني هذه التكن
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
  ٢٠/٤٢٧-م

  متويل سابك

 مموجانتقال احلرارة من أنبوب
  

زياد بن عبد الرمحن .د
  السحيباين

  سهيل حممود كيوان. د

  ٤١.٤٧٥  سنة 
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  ميزانية 
  البحث

  )ريال(
تتمثل أهيمة هذا البحث يف دراسة تأثري استخدام األنبوب املموج املقترح إلجياد  :نبـذة عـن البحــث

ة وسيكون هلذه الدراسة فائدة يف حتسني تصميم املبدالت احلراري.  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

دراسة تأثري السريان وعوامل الشكل اهلندسي اليت حتكم سريان املائع وانتقال احلرارة يف األنبوب املموج -
  .ح املتماثل حول احملوراملقتر

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

  ٢٥/٤٢٧-ك
  بكمتويل سا

اجلدوى االقتصـادية الفنيـة   
ــات   ــاج البتروكيميائي إلنت
بواسطة تكسري املواد اهليدرو 

  كربونية السائلة

كامل حممد احلسن .د.أ
  وقيع اهللا 

سنة 
 شهور٦و

٤١.٤٧٥  

إن من متطلبات التكامل األمامي يف الصناعات البتروكيميائية  :نبـذة عـن البحــث
) إخل.. البرتين والتولوين والزايلينات  –ل الفطريات مث( توفر مواد بتروكيميائية هامة 

ولكن هذه املواد األساسية غري متوفرة اآلن باململكة بسبب إقتصار التكسري البخاري 
  . اآلن باململكة على املواد اهليدروكربونية اخلفيفة مثل مكونات الغاز الطبيعي
تكسري البخاري يهدف هذا البحث إىل حتديد اجلدوى االقتصادية الفنية لل

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

  ٢٧/٤٢٧-د
  متويل سابك

دراسة األمثلية للمـواد املعدلـة
اد البوليمرية باستخدام تقنية باملو

  الشبكات العصبية 

سنة   حممد أقبال خان.د
  شهور٣و

٤١.٤٧٥  
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  ميزانية 
  البحث

  )ريال(
تكمن أمهية البحث يف دراسة سلوك املواد البوليمرية اليت تضاف إىل اخلرسانة   :نبـذة عـن البحــث

ن قلة استخدام هذه وهذا بالرغم م.  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
دسية ومتانة اخلرسانة وسوف يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري املواد البوليمرية على اخلواص اهلن

  .تستخدم طريقة الشبكات العصبية إضافة لتحليل النتائج املعملية يف هذه الدراسة

  ٢٩/٤٢٧-م
  متويل سابك

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

  ٤١.٤٧٥  سنة   خالد بن ناصر العمار . د

ـث   . ناك العديد من التطبيقات ألجهزة ومعدات االنتقال احلراري األنبوبيةه نبـذة عـن البحـ
. 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 .  احة السطح ، وكذلك حدة املزج لدى السائلاحلرارة بني السائلني ، مس

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  .  ىل زيادة حدة املزجمساحة السطح ميكن اللجوء إ
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) السائل بوضع ما يسمي بالتدرج اخللفي

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    -.  ى ضغط األنبوبالتدرجات اخللفية وكثافتها عل
  .وكثافتها على االنتقال احلراري

  ٣٠/٤٢٧- م
  متويل سابك

حلام االحتكـاك التقلـييب يف   
  األملنيوم وسبائكه

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

سنة 
 شهور ٤و

٤٠.٠٠٠  
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كاك التقلييب بأنه ال يوجد ا طاقة مهدره وصديقة للبيئـة ومتعـددة   تتميز عملية حلام االحت :نبـذة عـن البحــث

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
كات الكهربية صناعة األجزاء الصغرية مثل أوعية احملر -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 

  ٣٩/٤٢٧-ر
  متويل سابك

ــار  ــات األقم ــل حمط مرس
الصناعية الصغرية متميز األداء 

 للتطبيقات الصناعية

  ٤١.٤٧٥  سنة   عبد الفتاح أمحد شتا. د

ت االتصال مثل تعترب النشاطات الصناعية يف املناطق النائية اليت ال تصل إليها شبكا :نبـذة عـن البحــث
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
وليفه وتصميم وتنفيذ أيضاً مرشح ترددات يتم ت Cيهدف 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

الـنظم اهلندسـية    تأليف كتاب  ٤٢/٤٢٧-د
والتحليلية إلسقاط اخلرائط باللغة 

 العربية

  ٢٧.١٠٠  شهور٩  حسن حممد بيالين . د.أ
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ـث   إن اإلساس الرياضي للمخططات واخلرائط والصور الفضائية هو نظـام    :نبـذة عـن البحـ
م وإن التعامل مع املخططات أو اخلرائط أو حتليل الصور يتطلب معرفة تامـة بنظـا  .  اإلسقاط
هذه املعرفة تكاد تكون معدومة عند ذوي االختصاصات ذات العالقة باسـتخدام  .  اإلسقاط

  .املخططات واخلرائط والصور بسبب غياب املراجع باللغة العربية
يهدف هذا البحث إىل سد فراغ مهم يف املكتبة العربية حول موضوع نظم اإلسقاط وتـأمني  

ة بكيفية التعامل مع اخلرائط واملخططات والصور ، املعرفة الالزمة لدى مهندس املساحة خاص
سيما وأن املؤلفات حول هذا اال تعترب قليلة يف العامل ، وما ترجم منها للعربية أو مت تأليفـه  

  .يكاد يكون نادراً

تطوير نظام للكشف على   ٥٤/٤٢٧-ر
الطائرات املتقادمة باستخدام 

 تقنيات التيارات الدوامية 

 ٣٠.٠٠٠ سنة افعيإبراهيم الش. د

يتعرض جسم وأجنحة وعجالت الطائرات إىل ظهور عيوب نتيجة : البحــث عـن نبـذة
اإلجتهادات العالية أثناء عملية اإلقالع واهلبوط وأيضاً نتيجة ظاهرة التآكل مما يستلزم إجراء 
فحوص دورية الكتشاف هذه العيوب ومعاجلتها فور ظهورها ، ورغم أن هناك عديد من 

تقنيات اليت ميكن استخدامها يف االختبار إال أن طرق االختبار بالتيارات الدوامية تتميز عن ال
الطرق األخرى ببساطة أنظمتها وكوا ال تتعامل مع إشعاعات ذات خطورة كما أنه ال يلزم 

وباملقابل فإن هناك حتديات فنية لطرق .  تالمس اس مع السطح مما ميكن من سرعة املسح
بار بالتيارات الدوامية نتيجة الرغبة يف دفع هذه النظم الكتشاف عيوب أصغر وعلى االخت

أعماق أكرب داخل املعدن مما يستدعي توجيه البحوث للمساعدة يف ابتكار نظم حاسوبية 
  .متطورة لتعزيز هذه النظم والتعامل مع إشارات القياس هلا
دوامية للطائرات معتمداً على بناء يهدف هذا البحث إىل تطوير نظم الكشف بالتيارات ال

منوذج حاسويب هلذه التقنية مبا ميكن من تطوير تصميمات نظم االختبار واحلد من األخطار 
  .البشرية يف استنباط نتائج االختبار

منذجة وتطـوير أرجونـوميكي ٥٨/٤٢٧- ص
ألوضاع حروف اللغة العربيـة  

منوذج : املتواجدة يف لوحة املفاتيح
 لمستعمرة النم

 ٣٠.٠٠٠ سنة حممد زكي عثمان.د
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على الرغم من تزايد استخدامات احلاسبات اآللية يف الشركات واملصانع : البحــث عـن نبـذة

مل تصمم لوحة املفاتيح على  –بشكل مكثف يف املنطقة العربية بصفة عامة وداخل اململكة بصفة خاصة 
ويؤدي ذلك .  منطقة الرسخ واليدين والظهر مما تسبب مشاكل كثرية خاصة يف.  أسس علمية مدروسة

بعد عمل املسح .  إىل تقليل أداء العمل واإلنتاجية بشكل ملحوظ مع زيادة نسبة األخطاء يف املدخالت
األديب األويل هلذا املشروع مل جيد الباحث أي حبث قام بدراسة أوضاع احلروف العربية على لوحة 

على الرغم من توفر تلك النوعية من .  تيب األوضاع احلاليةاملفاتيح ، لكي يثبت أو يفند صحة تر
وأثبتت تلك الدراسات أن تغيري بعض مواضع تلك .  الدراسات للغة الفرنسية ، واإلجنليزية واليابانية

احلروف أدى إىل تقليل أخطاء املدخالت املدخالت وحتسني صحة العاملني وذلك بتقليل خماطر 
  .اإلصابات يف اليد والرسخ

يهدف هذا البحث إىل حتديد أفضل ألوضاع احلروف العربية على لوحة املفاتيح أرجونوماكيا باستخدام 
  ".منذجة مستعمرة النمل"أسلوب األفضلية 

تأليف كتاب باللغة العربية  ٥٩/٤٢٧-د
 "هندسة الطرق"

عبد اهللا بن إبراهيم .د.أ
 املنصور 

سنتني 
 شهور٦و

٣٠.٠٠٠ 

ناك العديد من الكتب واملراجع املتخصصة يف جمال هندسة الطرق إال أن غالبية ه  البحــث عـن نبـذة
هذه الكتب واملراجع بلغات غري العربية وبالتايل فهي تعكس وبدرجة كبرية ظروف وأوضاع قد ختتلف 

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

  .واألشخاص على التوطن يف األماكن األكثر مالئمة فهو يزيل عدم املنفعة اليت قد تفرضها بعد املسافة
  :إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذا الكتاب

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

  .سهولة ويسر
  .إيراء املكتبة العلمية باجلامعة بإحدى التخصصات اهلامة هلندسة النقل-

دراسة تأثري وضعية هواء اإلمداد ٦٧/٤٢٧- م
هلواء الراجع على توزيع اهلواء وا

ودرجات احلرارة داخل حيـز  
 منطي مكيف

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

 ٥٠.٠٠٠ شهور ٩
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تتميز اململكة العربية السعودية مبناخ شديد احلرارة يف أغلب مناطقها صيفاً مما يؤدي  : نبذة عن البحث

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

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

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

وقد أصبح استخدام ديناميكا املوائع احلسابية .  وبالذات اليت حتتوي على مصادر مركز للحرارة أو التلوث
(CFD) ملثل هذه األماكن شائعاً يف السنوات األخرية وذلك لدراسة توزيع اهلواء.  
.  ا البحث إىل التركيز على عدد من الوضعيات الشائعة ملخارج هواء اإلمداد وخمارج هواء الرجوعيهدف هذ

وسوف يتم حساب حقل السريان لكل وضعية يف حيز منطي واملقارنة بني توزيع سرعة اهلواء ودرجات احلرارة يف 
اكن اليت حتتاج إىل تربيد وا محل احليز بني الوضعيات املختلفة وذلك للتعرف على أنسب هذه الوضعيات يف األم

 .تكييف ذو كثافة عالية كما هو احلال يف اململكة



                                                    

  

  
رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

ثر اللصق اخلـارجيأ ٤/٤٢٨-د
لألنسجة املركبة على 
اجلزء من إجهـادات  
القص الذي حتملـه  
اخلرسانة يف منطقـة  
إلتقاء العمـود مـع   

 البالطة

 ٣٥.٠٠٠  سنة  صاحل بن حامد السيد.د.أ

إن حتديد مقدار التحسن يف قدرة اخلرسانة على حتمل إجهادات   :نبـذة عـن البحــث
األنسجة املركبة يكون مفيد جداً من الناحية االقتصادية القص نتيجة تراكيب خمتلفة من 

فقد يكون ذلك .  والعملية للمنشئات اخلرسانية اليت شيدت باستخدام بالطات مستوية
التحسني سبباً يف عدم فقد أحد أو كل املزايا اليت من أجلها يستخدم نظـام البالطـات   

ك يف حالة تعرضه لـنقص يف كفـاءة   املستوية بل قد يكون سبباً يف عدم إزالة املبىن وذل
  .حتمل اخلرسانة لقوى القص عند منطقة التقاء العمود بالبالطة

  :يهدف هذا البحث إىل
قياس أثر لصق  األنسجة املركبة على سطح اخلرسانة يف البالطات املستوية على قـوة   -

ذلـك  اخلرسانة يف مقاومة اجهادات القص يف منطقة التقاء العمـود بالبالطـة وتـأثر    
  .بالتراكيب املختلفة لألنسجة املركبة

حتديد مقدار اخلطأ يف املعادالت املتوفرة يف الكود السعودي حلساب قوى القـص يف   -
 .البالطات اخلرسانية إذا ما استخدمت للبالطات املقواة باألنسجة املركبة

دراســـة مقاومـــة  ٥/٤٢٨- د
اخلرســانة للقــص يف 
ــرات املســلحة  الكم

  ناتاخلالية من الكا

  ٣٣.٠٠٠ سنة وثالثة شهور  أمحد خبيت شرمي. د
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ـث    ـذة عـن البحـ مقاومة القص للخرسانة تلعب دوراً مهماً يف تصميم الكمرات ملقاومة االيار   :نب
يقدم الكود معادلة مبسطة حلساب مسامهة اخلرسانة يف حتمل قوى القـص ، وهـذه   .  الناتج عن القص

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

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

اهلدف األساسي من هذا البحث البحث هو تقدير مقاومة القص للخرسانة باعتبار العوامل اليت هلا تـأثري  
 .يد الطويل للتسليح وموقع احلمل املركز بالنسبة إىل عمق املقطعومن هذه العوامل نسبة احلد. على قيمتها

تــأليف كتــاب باللغــة  ٩/٤٢٨- د
مبـاديء  :"العربية بعنوان

اجليوماتيكا لطالب علوم 
 "األرض

  ٣٠.٠٠٠  شهور١٠  عبد اهللا الصادق علي. د.أ

ـث  قطاعـاً  يعاجل الكتاب أساليب وطرق وتقنيات هندسة املساحة لتناسب   :نبـذة عـن البحـ
مهماً من مستعملي ومستخدمي هذا العلم وهم علماء األرض مـن جيولـوجيني وجغـرافيني    
وزراعيني وعلماء تربة وغريهم حيث يشتكي معظم هؤالء من نقص كبري يف معلومام يف هـذا  

ويعترب الكتاب مسامهة مهمة يف تبيان .  العلم وعدم مواكبتهم للتطورات السريعة اليت حتدث فيه
  .كل منها لفئة مهمة من الذين تربطهم بعض أعماهلم وأنشطتهم مبهنتناما أش

يعترب الكتاب مسامهة واضحة من مهنة اهلندسة تقدمه للقراء العرب غـري املتخصصـني الـذين    
الكتاب جاء استجابة للعديد من النداءات اليت وجههـا  .  يستفيدون من تقنيات هذا التخصص
 ١٠م املؤلف يف املؤمترات والليايل العلمية عرب أكثـر مـن    عدد من علماء األرض الذين التقى

 .سنوات
قياس زمـن التـأخري    ١١/٤٢٨-ر

ألنظمة تصوير السـعة  
 (ECT)الكهربائيــة 

أقل "باستخدام طريقة 
" متوســـط مربـــع

(LMS) 

  ٣٠.٠٠٠  سنة   سعيد بن عبد اهللا الدوسري. د
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ـث   تستخدم لقيـاس   (ECT)الكهربائية  تقنية التصوير باستخدام السعة   :نبـذة عـن البحـ
. يعترب قياس سرعة التدفق أحد أهم تطبيقات تلك التقنيـة .  كثافة خليط من املواد داخل حاوية

  .حساب السرعة يعتمد بشكل رئيسي على قياس زمن التأخر ما بني قراءات حساسني متباعدين
 ECT قراءات حساسـي  يهدف هذا البحث إىل تقدمي طرق جديدة لقياس زمن التأخري ما بني

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

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

إنتاج سبائك الفـوالذ   ١٣/٤٢٨-ك
ــب  ــتخدام أنابي باس
 الكربون املتناهية الصغر

 ٣٩.٠٠٠  سنة   منصور بن إبراهيم اهلزاع.د

ـث  ملتناهية الصغر نظراً للتطور اهلائل يف صناعة وحتضري أنابيب الكربون ا  :نبـذة عـن البحـ
أنابيـب  (واستخداماا املختلفة إال أن دراسة سبائك احلديد الفوالذية املستخدم يف تصـنيعها  

بدالً من اجلرافيت ال تزال يف مراحلها األولية وحتتاج إىل الكثري مـن  )  الكربون املتناهية الصغر
وع مـن السـبائك   البحث لدراسة خواص هذه السبائك اجلديدة حيث يتوقع أن يظهر هذا الن
يف هذه الدراسة سيتم .  مواصفات كيميائية وميكانيكية متفوقة مقارنة بسبائك الفوالذ التقليدية

صب سبائك فوالذية جديدة حتوي أنابيب الكربون املتناهية الصغر بدالً من اجلرافيـت  ) سبك(
  . املستخدم يف سبائك الفوالذ التقليدية

  :يهدف هذا البحث إىل اآليت
  .هذه السبائك اجلديدة املكونة من احلديد وأنابيب الكربون املتناهية الصغر تصنيع-
  .دراسة بعض اخلصائص الكيميائية وامليكانيكية هلذه السبائك-
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احللول التامة التطابق والغري   ١٤/٤٢٨- م

مفصولة يف ثالثي األبعاد حلل 

 معادلة أويلر اخلطية

  ٣٠.٠٠٠  شهور٦  خالد بن سامل السامل. د

ـث   حتتاج املوجات الصوتية اخلارجة من جمال احلساب يف مسائل الصوتيات احلسابية إىل معاجلة    :نبـذة عـن البحـ
فهذه املوجات عادة ما تكون حساسة جداً ألي تغريات رياضية وقد ترتد من اية اال احلسايب إىل .  خاصة وحذرة

  .الداخل مسببة أخطاء يف نواتج احلساب
علماً .  حدود حسابية غري ارتدادية سيزيد من دقة حسابات برامج احملاكاة اليت تتعامل مع موجات الصوتإن تطوير 

بأن حساب حركة املوجات الصوتية ال يقتصر على مسائل الصوتيات فقط بل ميتد ليشمل مسائل اإلتزان يف العديـد  
  .من التطبيقات اهلندسية

  .د غري ارتدادية ومقارنة أدائها بأداء بعض احلدود شائعة االستخدامإن اهلدف الرئيسي من البحث هو تطوير حدو

- د
١٦/٤٢٨  

  متويل سابك
  

CKD as 
partial 
replacement 
for cement 
stabilization 
of soils

  ٣٥٠٠٠  ١٦  طالل عبيد الرفيعي . د.أ

ـث  من التربة الستخدامها يف  يستخدم االمسنت البورتالندي ملعاجلة وتثبيت أنواع خمتلفة  :نبـذة عـن البحـ
وذلك إما خبلط التربة مع املاء .  أعمال الطرق ، محاية امليول ، منع االجنراف وألغراض احلفر واإلنشاءات

واإلمسنت ودمك اخلليط على السطح أو باخللط على أعماق أو باحلقن وذلك لزيادة مقاومـة القـص أو   
نظراً لكون هنالك العديد من أنواع التربة اليت تغطي مساحات و.  تقليل االنضغاطة أو زيادة املتانة والثبات

كبرية ومواقع ذات أمهية جغرافية يف اململكة وحتتاج إىل معاجلة فإنه من األمهية مبكان معاجلتها من خـالل  
دف يف هـذا البحـث إىل   .  تثبيتها ورفع قيم خواصها اهلندسية حىت يتسىن استخدامها واإلنشاء عليها

كمادة مثبتة واستبدال نسب معنية لإلمسنت  (CKD)كانية االنتفاع من خملفات مصنع االمسنت دراسة إم
ملعاجلة ثالث   (CKD)ا ، معتمدين يف ذلك على التجارب املعملية لدراسة خواص ومميزت املادة املثبتة 

  .  أنواع من التربة يستخدم عادة اإلمسنت يف معاجلتها بكفاءة عالية
 (CKD)حتديد أقصى كمية إمسنت ميكن استبداهلا مبخلفات حرق االمسنـت  : ث إىل يهدف هذا البح

  .بدون فقد يف قوة حتمل التربة املعاجلة
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  ١٧/٤٢٨-م
  متويل سابك

  

دراسة جتريبية ألنتقال 
احلرارة باحلمل القسري 
يف حالة الثبات ألنابيب 
معدنية ذات مقـاطع  
 مثلثية داخل نفق هوائي

  ن النحيطعبد اهللا بن عثما. د
  حممد السيد حممود علي. د
  عبيدة حممد زيتون. د

٣٠٤٠٠  ١٨  

  :نبـذة عـن البحــث
تستعمل األنابيب ذات املقاطع املثلثية يف املبادالت احلرارية سـواء كـان ذلـك يف وجـود       

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

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

 .سط احمليط و مث معرفة معدل هذا الفقدمعرفة كمية احلرارة املفقودة للو
يهدف هذا املشروع إىل دراسة انتقال احلـرارة باحلمـل احلـراري القسـري جتريبيـاً مـن       

و سـوف تركـز هـذه التجـارب     . أنابيب ذات مقاطع مثلثية خمتلفة موجودة يف نفق هوائي
كن مـن حتديـد   على كيفية إجياد عالقة جتريبية مناسبة ملعظم احلسابات اهلندسية لكـي نـتم  

  .معامل انتقال احلرارة من هذه األشكال
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  ١٩/٤٢٨-م
  متويل سابك

  

دراسة عملية وعددية
لوصالت حلام ملادتني 
خمتلفــتني يف النــوع 

  والسماكة

 ٣٨٠٠٠ ١٥  عصام بن علي البهكلي.د

ة ا ومن وسائل حلام املعادن غري املتماثلة اللحام بطريقة املقاوم:نبـذة عـن البحــث
 إىل جانب اللحام بطريقة حشو طبقة من مادة صمغية (Resistance Welding) لكهربائية

(Weld-Bond) واللحام بالطريقة األوىل يتميز بقصر املدة الزمنية .  بني املعدنني املراد حلامهما
اسب أو الالزمة واخنفاض التكلفة لعدم احلاجة إىل مادة ثالثة ، إضافة إىل إمكانية االستعانة باحل

وهو ما قد يصعب تطبيقه يف اللحام بواسطة (الربوت اآليل لتسريع عملية اللحام وزيادة كفاءا 
أما اللحام ).  املواد الالصقة الصمغية أو بواسطة الربط امليكانيكي باملسامري والرباغي وما شاها
ت لتقليل مستوى بطريقة احلشو فهو يستخدم يف صناعة الطائرات والسيارات وعربات القطارا

االهتزازات امليكانيكية ونسبة الضوضاء الصادرة منها مع احملافظة على جودة اخلصائص 
واملعروف أن جودة اللحام بطريقة املقاومة الكهربائية تتوقف على .  امليكانيكية للمواد املكونة هلا

قاربة ، فإذا جرى مدى قابلية املادتني امللتحمتني لإلنصهار واالمتزاج عند درجات حرارة مت
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
ن وصل املعادن الغري وتكمن أمهية البحث يف معرفة اخلصائص امليكانيكية الناجتة ع.  منطقة اللحام

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

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

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

  .والنحاس يف املعمل ومقارنة النتائج مع نتائج التحليل احلسايب األملنيوم
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ــات  ــدير االحتياط تق
البتروليــة باســتخدام 
ــات   ــل منحني حتلي

  االخنفاض

  ٣٥٠٠٠ ١٢  خالد أمحد عبد الفتاح. د

ايل يعترب حساب احتياطات الغاز والزيت من أهم أجزاء االقتصادي يف جم  نبـذة عـن البحــث
وميثل حتليل منحنيات االنتاج بواسطة .  االستكشاف واالنتاج للنفط يف اململكة العربية السعودية

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

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

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

  .اآليل

  ٢٥/٤٢٨-م
  متويل سابك

  

دراسة تـأثري اسـتخدام
طبقة مسامية على  انتقال 
احلرارة القسـري مـن   

  مبادل حراري معاكس

 خالد السامل.د
  سهيل حممود كيوان. د

٣٥١٠٠  ١٢  
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تعترب املبادالت احلرارة إحدى العناصر اهلامة اليت تستخدم يف    :نبـذة عـن البحــث
رارية على نتائج الدراسات اهلندسية تطبيقات هندسية متعددة وتعتمد صناعة املبادالت احل

من أجل حتسني أدائها من حيث زيادة معامل انتقال احلرارة بني السطح الساخن والسطح 
إن الوصول إىل هذا اهلدف يؤدي إىل تصغري حجم املبادل احلراري أو تقليل من .  البارد

ت احلرارة وتظهر حجمه ووزنه أو التقليل من كمية املادة املستخدمة يف تصنيع املبادال
أمهية ختفيف وزن املبادالن احلرارة يف صناعة الطائرات والسيارات وميكن تقليل وزن 

إن استخدام طبقة .  وحجم املبادالت احلرارة من خالل زيادة معامل انتقال احلرارة
مسامية مصنوعة من مادة جيدة التوصيل احلراري يؤدي إىل زيادة معامل انتقال احلرارة 

  . إىل حتسني أداء املبادالت احلرارةوبالتايل
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .دراسة تأثري استخدام طبقة مسامية على انتقال احلرارة يف املبادالت احلرارية- ١
الوصول إىل عالقة رياضية ملعامل انتقال احلرارة ميكن استخدامها يف تصميم مثل هذه - ٢

  .األنواع من املباالدت احلرارية

 ٢٨/٤٢٨-د 
 متويل سابك

تــأثري ارتفــاع إجهــاد
خضوع احلديد السعودي 

علـى  ) حديد سـابك (
ــة   ــتجابة الزلزالي االس

  للمباين اخلرسانية

 ٣٥٠٠٠  ١٨  حممد بن شاذيل احلداد.د

ـث    ـذة عـن البحـ توقع أن يساعد البحث على تـوفري بعـض املعلومـات    من امل:نب
عايري التصميم املقاوم للزالزل للمبـاين  الضرورية العتبار تأثري خواص املواد احمللية على م

  .اخلرسانية يف كود البناء السعودي
يهدف هذا البحث إىل تقدير مدى تأثر ارتفاع إجهاد اخلضوع للحديد السعودي سلبياً 
على أداء املباين اخلرسانية عند تعرضها للزالزل لكون ذلك يقلل من قدرة احلركة غـري  

ك يتم اقتراح قيم معايري التصميم املقاوم للـزالزل للمبـاين   املرنة للمباين ، وبناًء على ذل
  .(IBC)يف  (R)اخلرسانية يف اململكة املتعلقة مبتطلبات املمطولية وخاصة املعامل املعرف 
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  ٢٩/٤٢٨-ر
 متويل سابك

بناء رقمي ملتحكم ذكي 
يتتبع نقطة أعلى قدرة 
  ألنظمة الكهروضوئي

  ٣٥٠٠٠  ١٤  علي حممد أمحد التملي . د

ـث   يف .  القدرة املولدة من األنظمة الكهروضوئية يعتمد على جهد تشغيلها  :نبـذة عـن البحـ
لكي جيعل اخلاليا الكهروضوئية  FPGAهذا البحث سيتم استخدام متحكم ذكي مربمج على 

تتبع أمهية البحث من احلاجة إىل ا لطاقات اجلديدة واملتجددة واليت .  تعمل عند نقطة أعلى قدرة
وإن استخدام متحكم نقطة أعلى قدرة ميكنه زيادة الطاقة املولدة مـن األنظمـة   .  تضر البيئةال 

  %.٣٠الكهروضوئية مبقدار 
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .دراسة الطرق املختلفة املستعملة لتتبع نقطة أعلى قدرة يف اخلاليا الكهروضوئية-١
  .لطرقعمل حتليل رياضي وحماكاة بالكمبيوتر ألفضل هذه ا-٢
  .FPGAبناء منوذج للمتحكم الذكي باستخدام ال -٣

  ٣١/٤٢٨-ر
  متويل سابك

  

التزامن التسلسلي ألنظمة 
الوصول املتعدد بتقسـيم  
الرمز على قناة خفـوت  
رايل باستخدام فتح وقفل 

 حزم االشعاع للهوائي

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

٣٥٠٠٠  ١٢  

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

 النظام املقترح يف هـذا البحـث سيحسـن مـن احتماليـة     .  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 -

  .م فتح وقفل حزم االشعاع للهوائي ومعاجل معدل كشف اإلنذار الثابتيستخد
  .تلفة ومقارنته بالطرق األخرىتقييم أداء النظام املقترح حتت ظروف خم-
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  ٣٣/٤٢٨-د

 متويل سابك

أداء اخلرسانة املقواة باملواد 

املركبة حتت تأثري درجـات  

 احلرارة العالية

  ٤٥٠٠٠  ١٢  يوسف بن عبد اهللا السلوم. د

ـث   شار إن البحث يف جمال تقوية اخلرسانة خارجياً بأنسجة املواد املركبة أصبح واسع االنت  :نبـذة عـن البحـ
.  حبيث أصبح متوافراً لذلك دليل للتصميم ومن هنا فإن هذه الطريقة أصبحث مقبولة واتسـع انتشـارها  

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

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

  .رسانيةاملركبة للتقوية اخلارجية للمنشآت اخل
إن اهلدف الرئيس من تنفيذ هذه الدراسة هو التقصي عملياً عن أثر درجات احلرارة العاليـة عـن األداء   
اإلنشائي لالسطوانات املقواة بتطويقها من اخلارج بأنسجة املواد املركبة واليت تستخدم حالياً يف تطبيقات 

  .خمتلفة يف اهلندسة املدنية
  

  ٣٦/٤٢٨-د
 متويل سابك

باستخدام طريقـة  منذجة 
األجزاء املتناهية لكمرات 
خرسانية مسـلحة قبـل   
وبعد تقويتها لتحمل قوى 

 القص

  ٣٢٠٠٠  ١٥  أمحد خبيت شرمي. د

إن تطوير مناذج رقمية قادرة على كشف سلوكيات ونوعية ايار العوارض   :نبـذة عـن البحــث
لعب دوراً يف حتقيق معايري السالمة الكفاءة اخلرسانية املسلحة سواء بوجود أو عدم وجود أنظمة التقوية ي

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

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

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

 .وستطور النماذج الرقمية لكال املرحلتني ، وستتم املقارنة بني النماذج الرياضية والتجارب املعملية.التقوية
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  ٣٨/٤٢٨-م
 متويل سابك

ــات   ــوه يف درج التش
احلرارة العالية لسـبيكة  

 ٦٠٨٢األملنيوم

  ٣٠٠٠٠  ١٦  حممود سيد أمحد سليمان . د.أ

ـث نبـذة عـن ال يف الفترة املاضية بات هناك اهتمام عاملي واضح بزيادة القوة مع ختفيـف الـوزن   : بحـ
سبائك األملونيوم متتاز خبفة الوزن مـع إمكانيـة   .  للمواد خاصة يف صناعة السيارات وذلك لتوفري الوقود

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

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

  .حتديد أثر املعاجلات احلرارية املختلفة للسبيكة على اخلواص امليكانيكية -١
 حتديد ميكانيكية التشوه يف السبيكة عند الظروف املختلفة من معدل االنفعال ودرجة احلرارة -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

  ٤٤/٤٢٨- د
 ل سابكمتوي

سلوك العوارض اخلرسانية 
املقواة باأللياف البوليمرية 
ــة   ــة املعرض الزجاجي
 لدرجات احلرارة املرتفعة

  ٣٥٠٠٠  ١٦  طارق بن محود املسلم. د.أ

تربز أمهية هذا البحث يف جمال تطبيقات استخدام املواد :نبـذة عـن البحــث
شركة سابك واستخدامها يف جماالت  البوليمرية املستخدمة يف املواد املركبة اليت تنتجها

حيث يفيد ذلك يف إعادة تأهيل العوارض اخلرسانية اليت سبق هلا أن .  اهلندسة املدنية
تضررت بسبب وجود تآكل يف احلديد أو زيادة يف األمحال أو نقص يف التصميم الذي 

  .  لسعوديةيتطلب تقوية املنشآت اخلرسانية اليت تشكل قطاع كبري يف اململكة العربية ا
دراسة تأثري درجة احلرارة املرتفعة على كفاءة العوارض : يهدف هذا البحث إىل 

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

  .ض اخلرسانية للحرارة املرتفعة ملدة من الزمنبعض العوار
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  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

دراسة سلوك اخلوازيق  ٤٥/٤٢٨- د
يف التربة الرملية أثنـاء  
حتميلها بنسب خمتلفـة  

 من محل الضغط

  ٤٣٠٠٠  ٢٠  عبد اهللا إبراهيم املهيدب. د.أ

ـث    ـذة عـن البحـ تكمن أمهية البحث يف أنه عند مراجعة الدراسات واألحباث املنشـورة   :نب
ل سلوك اخلوازيق حتت قوى الرفع عندما يتم حتميلها بشكل متزامن بقوى الضغط جنـد أن  حو

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

اخلوازيق يف التربة الرملية أثناء حتميلها بنسب خمتلفة مـن   دراسة سلوك: يهدف هذا البحث إىل 
  .ولقد مت تصميم برنامج إلجراء التجارب املعملية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف.  محل الضغط

تأهيــل األعمــدة   ٤٧/٤٢٨- د
اخلرسانية باسـتخدام  
قمصان أمسنتية مدعمة 

 بشبكات سلكية

  شهاب الدين مراد . د
  حممد مجال الشناق. د

٤٥٠٠٠  ١٨  

حتسني وترميم املنشآت اخلرسانية املسلحة حيتاج إىل تطوير واستخدام املواد  :نبـذة عـن البحــث
تعترب الصفائح اإلمسنتية الرقيقة .  املركبة ذات املقاومة العالية واملمطولية الكبرية و بتكاليف منخفضة

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

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

  .التكاليف الكلية لتدعيم األعمدة اخلرسانية باملباين القائمة
  : يهدف هذا البحث إىل

ن إمسنتية عالية املقاومة ومدعمة بشبكات سلكية علىي زيادة مقاومة دراسة كفاءة استخدام قمصا-
  .الضغط وممطولية األعمدة اخلرسانية ذات القطاعات املربعة واملستطيلة

دراسة سلوك األعمدة سابقة التحميل بعد ترميمها وتدعيمها بالقمصان اإلمسنتية عند حتميلها مرة أخرى -
  سبة وأشكال االيارملعرفة املقاومة واملمطولية املكت
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ــورة  ٥٧/٤٢٨-ر ــة الصـ محايـ
باســتخدام تقنيــة  

 خمصصة للتشفري 

 ٣٠٠٠٠ ١٠ رضا اجلمل. د

تربز أمهية عملية تشفري الصور حني ندرك فائدا املتأكدة يف كثري   البحــث عـن نبـذة
لدخول من احلقول ، مثل تبادل الصور الطبية ، تأمني نقل الصور و إستعماهلا ملراقبة ا

  .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 
  .احلاالت املتعددة كالصور الطبية وصور بصمة اإلصبع وغريها

التغريات يف اخلـواص   ٦١/٤٢٨-د
ــد  ــة حلدي امليكانيكي
ــوفر يف  ــليح املت التس
ــة  ــواق يف مدين األس

 الرياض

 ٣٥٠٠٠ ١٢ حممد بن شاذيل احلداد.د

توفر نتائج البحث معلومات موثقة عن خواص ومصادر األنواع : البحــث عـن نبـذة
ة أساسية لدراسة املختلفة حلديد التسليح املستخدم يف سوق البناء السعودي ، وهذه خطو

تأثري خواص حديد التسليح احمللي على أداء مقاطع اخلرسانية املسلحة ألخذها يف االعتبار 
  .يف متطلبات كود البناء السعودي للمبناي اخلرسانية

يهدف هذا البحث إىل توفري معلومات عن مصادر وخواص حديد التسليح املتوفر يف 
  .التلسيح اليت يتم إنتاجها حملياً واملستوردةاألسواق يف مدينة الرياض وكميات حديد 

  
  
 



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

-م
٦٣/٤٢٨ 

تأثري التشوه املـدخل  
ــى أداء املشــتت  عل

 ذو الزاوية الواسعة

 ٣٠٠٠٠ ٢٤ بشارات سليم. د

يستخدم الناشر ذو الزاوية الواسعة يف كثري من الصناعات منها  :البحــث عـن نبـذة
. تطبيقات تكييف اهلواء يف أماكن املعيشة والعملمداخل هواء الطائرات املقاتلة السريعة إىل 

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

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

  .جتهيز جهاز التجربة بأجهزة القياس املتاحة أو بصفة حملياً لتحديد سلوك السريان يف هذه النواشر-
  .استخدام القياسات للحصول على أداء وحمددات السريان للنواشر ذات الزاوية الواسعة والصغرية-
  .و الزاوية الواسعة على أداء السريان بهإجياد تأثري املعامالت اهلندسية للناشر ذ-
 

تصنيع عظمة الفخـذ   ٦٥/٤٢٨-ص
 الصناعية حملياً

 ٢٠٠٠٠ ١٢ سعيد حممد حسن درويش. د.أ

يف معظم العمليات اجلراحية االحاللية مثل عظمة الفخذ الصناعية  : نبذة عن البحث
قاسات األوروبية يتم احالل اجلزء التالف أو املصاب جبزء صناعي مصنع على أساس امل

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) بضعة أشهر(كثري من الوقت 
طلبهما تصنيع عظمة توفري كثري من األموال والوقت الذي يت: يهدف هذا البحث إىل 
  الفخذ الصناعية يف اخلارج
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املشاكل والصـعوبات   ٦٩/٤٢٨-ن
ــيت   ــديات ال والتح
تواجه صناعة تكريـر  

  البترول

  ٢٠٠٠٠ ١٢  حامد حممد مصطفى أمحد .د.أ

ـث    ـذة عـن البحـ تساعد هذه الدراسة على معرفة وفهم املشـاكل والتحـديات   :نب
ط والتوجه حنو البحث عن أساليب تقنية وعلميـة  احلالية واملستقبلية لصناعة تكرير النف

  .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  -١
فاً ، وما ترتب عليها من معضالت إضافية أوجه القصور وسلبيات املعاجلات اليت متت سل

  .واالستفادة منه للتخطيط مستقبالً
  .السعي لوضع تصور حمدد ملعاجلة بعضاً من هذه التحديات-٢
  
  

النقل يف وحدة  ظواهر ٧٠/٤٢٨-م
  غشيهألبتقطري 

  ٢٩٠٠٠  ١٢  ال علي عريفمج. د

ـث    ـذة عـن البحـ اريـة يف نظـم الـتقطري الغشـائي     إن فهم جوانب نقل املـادة و الطاقـة احلر    :نب
اليزال يف حاجة إىل التعميق و التدقيق للتثبت مـن إمكانيـة تطبيـق العديـد مـن املعـادالت ذات       

ويف إبـراز   أدقتقيـيم   إجـراء ىف  كما أن مثل هذا العمـل يسـاهم  . املضاهاة التجريبية ذات الصلة
  .العوامل املؤثرة يف آليات النقل داخل وحدة التقطري

اجناز دراسة حول ظواهر النقـل داخـل وحـدة تقطـري غشـائية بواسـطة        :ا البحث إىليهدف هذ
  .حتريك غازي

  : األهداف اخلصوصية هي
  .اجناز مناذج رياضية ورقمية لعمليات النقل و السيالن داخل وحدة التقطري -
  .حول تأثريات احلمل وعوامل النقل على مرد ودية الوحدة معلميهالقيام بدراسة  -
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حتكم ذكي متمرس لنظم ٧٢/٤٢٨-م
  املعلقات الفعالة للعربة 

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

٢٩٩٠٠  ١٢  

ـث   ـذة عـن البحـ يف أنظمــة املعلقــات النشــيطة تولــد قــوى املعلقــات الديناميكيــة   :نب
باستخدام قدرة وسرعة عالية وذلك باستخدام اسـطوانات هيدروليكيـة أو صـمام جتميـع     

  .بائي هيدروليكيكهر
وبـالرغم مـن   .  وميكن األنظمة املعلقات النشطة أن تتحكم يف تـدفق الطاقـة وتنظيمهـا   

ذلك فهناك عامل هام حيد من أداء املعلقات النشـطة وهـو عـدم تـوفر املعلومـات عـن       
تعرجات سطح الطريق املستقبلية وعلى ذلك فإنه ميكـن حتقيـق حتسـن كـبري يف األداء إذا     

جات الطريق أمام العربة ويف هذه احلالـة فـإن هـذه املعلومـات ميكـن أن      أمكن قياس تعر
  ).القادمة(ينتفع ا أداء التحكم إلعداد نظام التعليق لتعرجات الطريق املستقبلية 

تصميم منـوذج عربـة معلقـة ذات درجـيت حريـة باسـتخدام       : يهدف هذا البحث إىل 
لكالسـيكية والذكيـة لتحليـل    وستسـتخدم نظريـات الـتحكم ا   .  نظريات حتكم خمتلفة

وستقارن االستجابة االحصـائية الـيت حيصـل عليهـا باسـتخدام      . وتصميم أنظمة املعلقات
طرق التحكم املختلفة وذلـك بالنسـبة إىل راحـة القيـادة ، وإزاحـة املعلقـات ، وقـوة        

  .التحكم والثبات على الطريق

حول اسـتعمال طريقـة ٧٤/٤٢٨-ص
التلدين احملاكي يف مشكلة 
توازن صـفائح التـربني   

  املائي

  ٣٠٠٠٠  ١٤ عبد الغين بوراس.د

ـث    ـذة عـن البحـ هذا البحث مهم جداً ألنه يعاجل مشكلة مشـتركة بـني املهندسـني      :نب
بسبب عدم الدقة أثناء التصنيع ، حتدث بعض االختالفـات  .  الصناعيني واملهندسني امليكانيكيني

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

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

  .طرق تنقيبية للحصول على التحسني يف تصميم الرنني
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حجم العينة على قوةتأثري ٧٦/٤٢٨-د
حتمل اخلرسـانة املقـواة   
  باملواد البوليمرية املركبة

  ٣٥٠٠٠  ١٢ يوسف عبد اهللا السلوم.د

ـث   بعض النماذج املتاحة تستند إىل أبعاد قياسية لإلسـطوانات اخلرسـانية    :نبـذة عـن البحـ
إن دقة النمـاذج  .  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 
ميكن أن يثار هنـا   والسؤال الذي.  على قوة حتمل الضغط للخرسانة املقواة بألياف املواد املركبة

هل هناك حاجة إىل إدخال عامل تصحيح لنتائج االختبار اليت تقوم على عينات ذات أبعاد : 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
إجراء اختبارات معملية ملعرفة مدى تأثري أبعاد العينة على قونة حتمـل  : هذا  البحث إىل يهدف

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

  .يف تطوير مناذج حتليلية للتنبؤ بقوة حتمل اخلرسانة املقواة بألياف املواد املركبة

  ٣/٤٢٩-ك
 متويل سابك

تأثري عمليـة تنشـيط   
حفاز النيكـل علـى   

 إنتاجية الغاز املصنع

 ٥٠٠٠٠  ١٢ أنيس محزة فقيها.د.أ

ـث   غـاز  أحد  السبل لتحسني طرق االستفادة من أحد مكونات ال :نبـذة عـن البحـ
  .الطبيعي املنتج يف اململكة لتحوله إىل مادة خام للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية

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

  .مليثانوحتولية غاز ا

  ٤/٤٢٩-د
 متويل سابك

ــور ــة اجلس تقوي
اخلرسانية باستخدام 
نظام املالط املسـلح  
  بأنسجة املواد املركبة

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

١٢ ٧٠.٠٠٠  



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

ـث    ـذة عـن البحـ ة سيقدم حالً النجاح يف املالط اإلمسنيت املقوى باألنسجة املركب :نب
عملياً للتغلب على مشاكل استخدام األيبوكسي مع املواد املركبـة لتقويـة اجلسـور    

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

  .باألنسجة املركبة لتقوية اجلسور اخلرسانية املسلحة
  

  ٥/٤٢٩- م
 متويل سابك

قانون حتكـم مثـايل   
 لآلالت الدوارة املرنة

 ٢٤٦٦٤  ١٢ حممد حممد املدين.د.أ

لآلالت الدوارة خصائص خاصة معروفـة بالشـكل الطبيعـي     :نبـذة عـن البحــث
. األمامي واخللفي ، واستعمال املعادالت املركبة يتيح فصل هذه األشـكال ) األسلوب(

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

خيتص اجلزء األول منه جبعل النظام املكون من : يتكون قانون التحكم املقترح من جزءين 
الدوران املرن واحملمول على كراسي زيتية مرنة ، متوحد اخلواص يف مجيـع اجلهـات ،   

ام اجلديد لآللة الدوارة خلمد االهتـزازات  بينما يعمل اجلزء الثاين من القانون على النظ
  .وتثبيط عدم االتزان

  ٦/٤٢٩-م
 متويل سابك

دراسة جتريبية النتقـال
احلرارة باحلمل الطبيعـي  
من أنابيب حديدية رأسية 
مغلقة ذات مقاطع مثلثية 
يف اهلــواء يف حالــة  

  االستقرار

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

٣٩٧٠٠  ١٢  



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

ـث  تستعمل هذه األنابيب يف تطبيقات كثرية منها املبادالت احلرارية سواء كـان ذلـك يف    :نبـذة عـن البحـ
وجود وسط مسامي أو ال ، ويف سوائل خمتلفة يف املفاعالت الكيميائية ويف امعات الشمسية ويف أنابيب التدفئة ويف 

وإجياد عالقات جتريبية يساعد .  اإللكتروين ويف تطبيقات صناعية أخرىاألنابيب احلرارية ، وتستعمل كأجهزة للتربيد 
يف معرفة معامل انتقال احلرارة من هذه احلرارة من هذه األنابيب للوسط احمليط وبالتايل معرفة كمية احلرارة املفقـودة  

  .للوسط احمليط ومعدل هذا الفقد
ل احلراري الطبيعي جتريبياً من أنابيـب ذات مقـاطع مثلثيـة    إن هذا املشروع يهدف إىل دراسة انتقال احلرارة باحلم

وعليه فإن هذه التجارب سوف تركز على كيفية إجياد عالقة جتريبية تكـون  .  وبنسب مقاطع خمتلفة يف وسط هوائي
ام وسوف يتم استخد.  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

  ٨/٤٢٩-ك
 متويل سابك

دراسة رقمية لسلوك الغاز
ــة ا ــغوط يف األنظم ملض

  الثنائية 

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

٣٢٨٠٠  ١٢  

ـث    ـذة عـن البحـ إذ .  هناك اهتمام كبري بعملية استخدام الغاز املضغوط كوسيط بيئي  :نب
شتعال فالغازات املضغوطة غري قابلة لال.  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

النمذجة واحملاكاة ، سيعزز بشكل ذي معىن امكانات تصميم وتفسري التجارب ، بل واسـتغالل  
  .كانات العمليات القائمة على أساس من الغاز املضغوطإم

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

  .ية منشورةومبا ميكن حسابه عرب عالقات حساب

  ١٠/٤٢٩-م
 متويل سابك

حتليل منذجي لتأثري اتساع
األنابيب املفاجيء علـى  
 خــواص تــدفق النــانو

(nanofluids) 

  ٤٧٩٠٠  ١٢  خالد بن ناصر العمار . د



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

ـث  عرب األنابيـب  (nanofluids)هناك العديد من التطبيقات لتدفق موائع النانو   :نبـذة عـن البحـ
ت الصناعية وأجهزة االنتقال احلراري يف املصانع واملنشآت وتربيد حمركات الطاقة وذلك يف كثري من املعدا

ويتأثري التدفق وإنتقال احلرارة يف األنابيب بعوامل عدة مثل فارق درجة احلرارة ، مساحة السطح .  وغريها
دة عـرب  وبالرغم من وجود العديد من الدراسات على تدفق املوائـع املعتـا  .  ، وكذلك خصائص املائع

  .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
انو عند االتسـاع املفـاجيء   معرفة مدى تأثري كمية األلومنا على خواص انتقال احلرارة يف موائع الن-٢

  .لألنابيب

  ١١/٤٢٩-ك

 متويل سابك

دراسة تأثري توزيع األكسـجني  
على سلوكيات احلالة املسـتقرة  
والتشبعات يف مفاعالت املهـد  

 املتميعة سريعة الدوران 

  ٤٠٠٠٠  ١٢  حممد البشري األمني أبشر. د.أ

ـث    ـذة عـن البحـ ج اهليدروجني بواسطة التحوير البخـاري لغـاز امليثـان    املفاعالت الصناعية التقليدية إلنتا  :نب
تعاين من مشاكل حادة كحواجز االنتشار ، فقدان نشاط العامل احلفـاز واحلـد مـن    )  مفاعالت ذات مهد ثابت(

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

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

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

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

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

  .اس احلراريثاين أكسيد الكربون الذي يعترب من أهم مصادر االحتب
  .دراسة تأثري بعض العوامل التصميمية على سلوكيات املفاعالت ذات املهد املتميعة سريعة الدوران-٥

  ١٢/٤٢٩-م
 متويل سابك

تصنيع مبـادل حراريـة
  باستخدام تقنية اللصق

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

٣٥٠٠٠  ١٢  



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  :ملعدنية باستخدام تقنية ا للصق فإن املزايا املتوقعة تكون كالتايلعند بناء املنشآت ا:نبـذة عـن البحــث
  .اخنفاض يف تكاليف التصنيع بسبب االعتماد على استخدام القطاعات واأللواح القياسية االبعاد-
  .عادنالوفر الكبري يف وزن املننشآت بسبب عدم احلاجة للمغاالة يف التصميم اة تعقيدات وشروط عملية سباكة امل-
  .ميكن استخدام عمالة أقل مهارة مقارنة بالعمالة املاهرة املطلوبة للحام-
  .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
  .عمل مسح شامل عن املزايا واملعوقات لعملية بناء املنشآت املعدنية باالعتماد على تقنية اللصق-
  .تصميم الوصالت ا ملناسبة للتجميع باللصق-
  .عمل اختبار لألداء احلراري للمبادل احلراري بعد عملية التجميع لتقيم األداء-

  ١٣/٤٢٩-د
 متويل سابك

تأثري حرارة اخلرسانة عند
جات خمتلفـة علـى   در

اخلرسانة احملتويـة علـى   
غبار السيليكا مع وبدون 

  اإلضافات الكيميائية 

  ٣٠٠٠٠  ١٢ عبد الرمحن حممد احلزميي.د

ـث  إىل اخلرسـانة إىل حتسـني    (silica fumc)يؤدي إضافة غبـار السـيليكا :نبـذة عـن البحـ
لسعودية مفيداً للخرسانة اليت حتتوي على غبـار  ميكن أن يعترب اجلو احلار يف اململكة العربية ا.  خصائصها

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

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

  .غبار السيليكا مع وبدون اإلضافات الكيميائية



                                                    

  

رقــــــــم 
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  ميزانية 
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  )ريال(

  ١٤/٤٢٩-ك
 متويل سابك

 دراسة التصميم األمثل
لشــبكات اســتخدام 
ــاه يف   ــة املي ومعاجل
ــناعات  الصــــ
البتروكيميائيـــــة 
باستخدام اللوغرمتات 

  التحولية 

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

٣٠٤٠٠  ١٢  

ـث  إن طرق تكامل العمليات احتلت يف العقدين األخريين أمهية كـبرية يف تصـميم   :نبـذة عـن البحـ
املنشآت الصناعية حبيث يتم االستغالل األمثل للمياه ويف نفس الوقت االلتزام  شبكات استخدام املياه داخل

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

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

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

  ١٦/٤٢٩-ك
 متويل سابك

البحث عن توافق أمثـل
مــن ظــروف االنتــاج 
ونسبة اخللط يف خمـاليط  
االثيلني فينايل اسـيتيت  

  والبويل بروبولني

  ٤٨٤٠٠  ١٢ عثمان بن حممد العثمان.د

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

هذه الدراسة دف إىل إجياد حالة مثلى من ظروف التشكيل ونسبة اخللـط لتعطـي خواصـاً    
  .ميكانيكية وحرارية أفضل
يف الطلب املستمر للحصول على خماليط البوليمرات املذكورة بصـفات   تكمن أمهية هذا البحث

ميكانيكية وحرارية حمسنة ، احلصول على حالة مثالية من نسبة اخللط وظروف التشـغيل الـيت   
  .تعطي خملوطاً ذا خواص ميكانيكية وحرارة فضلى



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

  ١٧/٤٢٩-ر
 متويل سابك

تقييم الزيوت املتحللة 
واملوجودة يف اململكـة  

ــعودية  العر ــة الس بي
بوصفها بديالً للعوازل 
الســـائلة احلاليـــة 
 للتطبيقات عالية اجلهد 

  عصام عبد العزيز العمار.د
  حممد اقبال قريشي. د

٥١٩٠٠  ١٢  

ـث    ـذة عـن البحـ نفدان املنتجات النفطية تدرجيياً واليت قد تتجه إىل نقص خطري يف  بسبب :نب
ية يف مجيع أحناء العامل لتطوير عازل بـديل للزيـوت   العقود القليلة القادمة ، تقدمت جهود حبث

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

  .على املستوى الدويلالبيئية اليت تأخذ أمهية كبرية 
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
  

  ١٩/٤٢٩-م
 متويل سابك

نقل احلرارة والكتلة يف 
ن طريـق  حتلية املياه ع

ــب  ــام الترطي  -نظ
  التجفيف

  مجال علي عريف. د
  

٣٠٠٠٠  ١٢  

 :هذا العمل سيساهم يف :نبـذة عـن البحــث
 –التوصل إىل فهم أفضل للجوانب األساسية يف نظام حتلية مبسط يقوم على ترطيـب  -

  .جتفيف اهلواء
  .تقييم أكثر دقة ملعدالت التبخر والتكثيف-

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



                                                    

  

رقــــــــم 
المشروع 
  البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
  المشــــــــــــروع

  مـــــــــــــــدة   الباحثـــــــــــــــــــــــون
  البحــــــــــث

  ميزانية 
  البحث

  )ريال(

منذجة وحماكاة أكسدة  ٢٠/٤٢٩-ك
ــك  ــان إىل امللي البيوت
ــل  ــد يف مفاع ايدري
  كيميائي متعامد التدفق

  لد إبراهيم احلميزيخا. د.أ
  حممد احلاج علي. د

٦٠٠٠٠  ١٢  

ـث    ـذة عـن البحـ متلك شركة سابك حصة يف بعض الشركات العاملية اليت متلك تقنية  :نب
انتاج املليكايدريد ولكن يف نفس الوقت ال توجد حالياً أي شركة تنتج هذا املنـتج يف  

  .أكسدة البيوتان إىل املليكايدريداململكة لذا تكمن أمهية البحث يف نقل وتوطني تقنية 
حتسني إنتاجية مفاعل أكسدة البيوتان إىل املليـك ايدريـد   : يهدف هذا البحث إىل 

  .وحتديد ظروف التشغيل املناسبة لذلك

ـ  ٢١/٤٢٩-م  هالسلوك فائق اللدون
املتولد من االحتكـاك  
ــبائك   ــييب لس التقل

ــوم  و  ٥٠٨٣األلومني
٧٠١٠   

  ٥٠٠٠٠  ١٢  أيهاب الدنف . د

ـث    ـذة عـن البحـ تتفوق عمليات التشكيل فائقة اللدونه عن عمليات التشكيل التقليدية بعدد من املميـزات  :نب

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

عملية االحتكاك التقلييب اليت تطـورت مـن   .  لكل ثانية وذلك الستغالل خاصية التشكيل فائق اللدونة 2-10 عن
.  اتم قد أظهرت قدرة عالية يف تدقيق احلبيب١٩٩١عملية اللحام باالحتكاك التقلييب الذي ظهر يف اململكة املتحدة عام 

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

 ٥٠٨٠تدقيق احلبيبات بواسطة عملية االحتكاك التقلييب لسبائك األلومنيوم شائعة االستخدام : يهدف هذا البحث إىل 
من العينات اليت مت إنتاجها باالحتكاك التقلييب سيتم استخالص عينـات  .  مم مسك ٣رة ألواح ذات يف صو ٧٠١٠و 

.  صغرية من منطقة التقليب وذلك الختبارها حتت إجهاد الشد عند درجات حرارة خمتلفة و مبعدالت إنفعال خمتلفـة 
.  جهاد ومعدل االنفعال على تدريج لوغاريتميلتقييم استجابة املعدن ملعدالت االنفعال ستيم رسم عالقة بني معدل اال

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

 .فة ومها املتغريات اهلامة للحصول على لدونه فائقةخمتل



                                                    

  

  للبحوث النهائية التقارير    -٥
الذين انتهت مشاريعهم ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية( من الباحثني  عدد قام

يف مركز البحوث ، بإعداد التقارير النهائية هلـا ، وتقـدميها إىل إدارة    املسجلةالبحثية 
مث تنشر  -حسـب رغبة الباحثني -حتكيم لبعض هذه البحوث  وجتري عملية.  املركز
. تبعاً لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها الس العلمي للجامعة  ذلكبعد 

هذه التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجعة للمصـادر العلميـة ذات    توضحو 
رق واألساليب اليت استخدمها الباحثون كما أا حتوي أيضاً وصفاً تفصيلياً للط ،العالقة 

 وأخرياًالبحث ، وكذلك النتائج اليت توصلوا إليها والتحليالت اليت قاموا ا ،  إجراءيف 
واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير النهائية للبحـوث الـيت   . توصيات تلك البحوث

   -: كليةهـ موزعة حسب األقسام بال١٤٢٩/١٤٣٠انتهت يف هذا العام اجلامعي 
 الهندسة الصناعية

  

 م  رقم التقرير العنوان الباحثون

دراسة حتسني نعومة السطح املشعل يف عمليات اخلراطة طارق حممد احلسيين . د ١ ١/٢٨/٢٩-ص

قابلية ألواح الصلب  املصنعة يف شركة سابك للحام  سعيد حممد درويش. د.أ
باملقاومة الكهربية  

٢ ٣٧/٢٨/٢٩ -ص

منوذج متكامل برجمة ديناميكية صحيحة لالنتقاء األمثل  اصر عزيز حممد ن. د
للمحاصيل باستخدام الري الناقص

 ٣ ٤٨/٢٩/٣٠-ص

عمليات : تأليف كتاب عن العمليات اهلندسية التصنيع سعيد حممد درويش. د.أ
تشغيل املعادن

 ٤  ٥١/٢٨/٣٠-ص

عناية مبستوى اخلدمةختطيط التزويد لنظم التجميع مع ال  حممد عايل ولد لويل. د  ٥ ١٢/٣٠/٣٠ -ص

  
  
  
  



                                                    

  

  ١/٢٨/٢٩ –ص :  رقم مشروع البحث
  دراسة حتسني نعومة السطح املشعل يف عمليات اخلراطة :عنوان البحث 

  طارق احلسيين . د :الباحثون 
  :ملخص البحـــــث

لقـاطع  يف عملية اخلراطة، يتـرك احلـد ا  . لكل عملية من عمليات القطع آثار على السطح املشغل 
تترك كل اداة قطع اثارها علي سطح الشغلة مبا يعـرف  . عالمات متأثرة بقيمة التغذية و بشكل احلد القاطع

هدف هذا البحث حتسني درجة نعومة السطح يف عمليـة التشـغيل   . باسم نعومة السطح او خشونة السطح
الشغلة جبانب الطـرق العاديـة    بتقدمي طريقة جديدة تعتمد علي االنطباع املتروك من اداة القطع علي سطح

مت استنتاج معادلة نظريـة لالسـلوب   ). سرعة القطع، التغذية، زوايا اداة القطع(املعتمدة علي ظروف القطع 
مت قياس قيمة خشونة السطح هلذه التقنية اجلديدة و مقارنتـها بنتـائج   ). القطع من مدخلني خمتلفني(اجلديد 

لكن من %.  ٥٠جلديدة حتسني يف درجة اخلشونة املثالية للسطح املشغل بنسبة تبني التقنية ا. الطريقة التقليدية
عنـد  %  ٥٠خالل التجارب، حتسن التقنية اجلديدة درجة اخلشونة الكلية للسطح املشغل بنسبة اعلي مـن  

ثبت كفـاءة و  . لكل املعادن املختربة) مم عمق قطع ١لفه و /مم ٠.٢ث سرعة قطع، /م ٥٠(ظروف قطع 
علي التـوايل عنـد   %  ٤٢و  % ٥١لتصميم اجلديد يف حتسني درجة االستقامة و درجة االستدارة قدرات ا

صـلب،  (لكل املعادن املختربة ) مم عمق قطع ١لفه تغذية و /مم ٠.٢ث سرعة قطع، /م ٥٠(ظروف قطع 
 ).سبيكة حناس، سبيكة الومنيوم

  
  ٣٧/٢٨/٢٩- ص:  رقم مشروع البحث

  الصلب  املصنعة يف شركة سابك للحام باملقاومة الكهربية  قابلية ألواح  :عنوان البحث 
  سعيد حممد درويش. د.أ :             الباحث 

 :ملخص البحـــــث
يف الوقت احلايل تقوم شركة سابك السعودية بإنتاج كميات كبرية من الصلب اإلنشائي يف صورة 

ستعمال الصلب اإلنشائي يف املنشات احلديدية فانه ألواح بسماكات خمتلفة ونظرا للوفر الكبري يف التكلفة عند ا
ان عملية التصنيع ومـن مث األداء  .من املتوقع يف املستقبل القريب أن يكون هناك طلب  علي الصلب اإلنشائي

                                           هلذه املنشات احلديديـة يعتمـد يف املقـام األول علـي خصـائص و جـودة اللحـام هلـذه املنشـات         
ومن مزايا هذه .ةومن الطرق الواعدة لوصل املعادن املختلفة يف السمك والتركيب طريقة حلام املقاومة الكهربي

عنـد   الناجتة يكون جيد حيث ال يتم انصهار املعـدن إال  hالطريقة أن وقت هذه العملية قصري جدا وشكل 
  .                                              األسطح الفاصلة فقط



                                                    

  

من اجلدير بالذكر أن عدم تفضيل املنشات احلديدية يرجع إىل عدم توفر معلومات موثقة لالسترشاد ا عند 
ح صلب لذا فان اهلدف من البحث هو توصيف متغريات اللحام بالنقطة لأللوا. حلام ألواح الصلب اإلنشائي

  .سابك اإلنشائي مع بعضها البعض وقد دعم هذا البحث بالتجارب املعملية
  

  ٤٨/٢٩/٣٠ –ص :  رقم مشروع البحث
  منوذج متكامل برجمة ديناميكية صحيحة لالنتقاء األمثل للمحاصيل باستخدام الري الناقص :عنوان البحث 

  حممد ناصر عزيز . د :الباحثون 
  :ملخص البحـــــث
ىل قلة املوارد املائية باململكة وأمهية استخدامها بكفاءة ، فإن انتقاء احملاصيل ذات القمية اعتماداً إ

االقتصادية املرتفعة أو تلك اليت تستهلك كميات حمدودة من مياه الري حيتاج غلى برجمة أمثلية يتم أثنائها 
جها ، إضافة إىل القيمة االقتصادية اعتبار املساحات املتاحة والدورة الزراعية وتعاقب احملاصيل وفوصل انتا

كما أن عملية الري حتتاج إىل جدولة مثلى ، حبيث ال تتعرض احملاصيل عالية القيمة إىل .  واحتياجات السوق
  .نقص يف الري إال يف فترات منوها اليت ال تتأثر بشحة املياه

  : يهدف هذا البحث إىل 
ات القيمة االقتصادية املرتفعة أو اليت تستهلك كميات حمدودة وجود مناذج مناسبة لعملية اختيار احملاصيل ذ-

  .من املياه
  .إجياد آليات علمية لترشيد استخدام املياه والتوزيع األمثل للموارد-
  .حتسني إنتاجية الشركات الزراعية عرب استخدام أدوات علمية يف التخطيط وإدارة املوارد-
  

  ٥١/٢٨/٣٠ –ص :  رقم مشروع البحث
  عمليات تشغيل املعادن: تأليف كتاب عن العمليات اهلندسية التصنيع :البحث عنوان 

  سعيد حممد درويش. د.أ :الباحثون 
  :ملخص البحـــــث

ومع ذلك فإا مل حتظى باملوقع واألمهية .  تعترب هندسة التصنيع من أهم النظم لبناء جمتمع صناعي
ومن السمات اخلاصة .  املصممة لتلبية متطلبات الصناعةاليت تستحقها يف معظم مناهج التصنيع األساسشية 

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

  يهدف هذا البحث إىل 



                                                    

  

  .توفري منهجية منطقية واقعية من جماالت االنتاج الصناعيالكتاب املقترح سوف يقوم ب- ١
  .كما سيقوم مبسح شامل ملزايا وأوجه القصور للعمليات املختلفة للقطع املعادن-٢
  

  ١٢/٣٠/٣٠ –ص :  رقم مشروع البحث
  ختطيط التزويد لنظم التجميع مع العناية مبستوى اخلدمة :عنوان البحث 

  ويلحممد عايل ولد ل. د :الباحثون 
  :ملخص البحـــــث

ميكن استخدام نتائج البحث من أجل حساب القيم املثلى لعوامل نظم ختطيط املوارد لعناصر   
حيث أن املمارسات احلالية تتم فيها حتديد هذه القيم بناء على التجربة امليدانية أو باستخدام تقنيات .  التجميع

  .خيفض تكلفة التجميع وعليه فإن حتديدها األمثل.  ال حتقق أفضل احللول
إنشاء برامج فعالة حلساب القيم املثلى لعامل ختطيط املوارد لعناصر التجميع ، ويعتين : يهدف هذا البحث إىل 

  .حتديداً بتكلفة التخزين مع مراعاة املستوى املطلوب للخدمة



                                                    

  

  الهندسة الكهربائية
  

 الباحثون العنوان رقم التقرير م
يل من األهـداف الراداريـة املشوشـة    التخلص اآل ٥٥/٢٧/٢٩-ر ١

 يف وسط ذات طبيعة لوغارمثية
 صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ

تأثريات عوامل االنبعاثات البيئيـة علـى التحميـل     ٣/٢٨/٢٩-ر ٢
االقتصادي حملطات رئيسـة يف النظـام الكهربـائي    

 للمملكة

  حممد بن عبد العظيم القاضي. د
  وحيد بن عطية املصري. د

تقومي حمسن للموثوقية يف نظم اإلمـداد الكهربـائي    ٨/٢٨/٢٩-ر ٣
 للمملكة

  عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ

تأثري ا إلشعاع الشمس واحلـرارة علـى تشـتت     ١٨/٢٨/٢٩-ر ٤
  املاء على أسطح عوازل اجلهد العايل البوليمرية

  ياسني خان . د
  حممد إقبال قريشي . د

لبترولية املتناثرة على أغلفة كابالت تأثري الكيمائيات ا ٢٤/٢٨/٢٩-ر  ٥
اجلهد العايل املصنعة من بوليمرات منحة من شـركة  

  سابك

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

تطوير مواد ذات حمتويات بوليمرية هلـا مقاوميـة    ٤٠/٢٨/٢٩-ر ٦
منخفضة الستعماهلا يف تأريض أنظمـة الشـبكات   

 ربائية باململكةالكه

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

حتليل عناصر املنتجات احلديديـة لشـركة حديـد     ٤٣/٢٨/٢٩-ر ٧
  )سابك(

  عادل عبد النور.د.أ
  حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د
  أمحد نصر كداشي. م

ام يف مناطق  الظل دراسة مكرب ثنائي االجتاه لالستخد ٤٦/٢٨/٢٣-ر ٨
  ٩٠٠MHzعند ترددGSMاخلاص بنظام ال

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

مقرن حلقي مـايكرويف يعمـل يف نطـاقني مـن      ٥٨/٢٨/٢٩-ر  ٩
الترددات باستخدام تكنولوجيا الـدوائر الشـريطية   

 الدقيقة

  أشرف شوقي سليم. د
 جميد عبد الرمحن الكنهل . د

حتري فرص توفري الطاقـة الكهربائيـة يف املواقـع     ٣٩/٢٨/٣٠-ر ١٠
 الصناعية لشركة سابك

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

  عادل بن عبد النور. د.أ التلوين الشكلي للصور ذات التدرج الرمادي ٥٥/٢٨/٣٠-ر ١١
 فهد عبد اهللا التركي. د

  جميد عبد الرمحن الكنهل. دد يف نطاق املايكرويف ألجهـزة  مرشح مصغر جدي ٣٨/٢٩/٣٠-ر ١٢



                                                    

  

 الباحثون العنوان رقم التقرير م
  أشرف شوقي سليم . د االتصاالت الالسلكية احلديثة

موزع قدرة ما يكروفية يعمـل يف نطـاقني مـن      ١/٣٠/٣٠-ر ١٣
 Tالترددات باستخدام قطاع على شكل حرف 

  أشرف شوقي سليم . د
  جميد عبد الرمحن الكنهل. د

  
  ٥٥/٢٧/٢٩- ر : رقم مشروع البحث

  التخلص اآليل من األهداف الرادارية املشوشة يف وسط ذات طبيعة لوغارمثية :عنوان البحث 
  صاحل بن عبد اهللا الشبيلي. د.أ  :         الباحثون

   :ملخص البحـــــث
تم هذه الدراسة بالكشف عن إشارة الرادار يف وسط ذات طبيعة لوغارمثية بوجود أهداف   
  .مشوشة
هذا البحث إىل تطوير طريقة جديدة للتخلص اآليل من عدد غري معروف من األهـداف املشوشـة يف   يهدف 

وسط ذات طبيعة لوغارمثية ، مع تقومي ألداء هذه الطريقة من خالل حساب احتمالية التخلص من األهـداف  
 .املشوشة وكذلك حساب احتمالية الكشف عن األهداف األساسية

 

  ٣/٢٨/٢٩- ر:  رقم مشروع البحث
تأثريات عوامل االنبعاثات البيئية على التحميل االقتصادي حملطات رئيسة يف النظام  :عنوان البحث 

  الكهربائي للمملكة
  حممد بن عبد العظيم القاضي. د :              الباحث

  وحيد بن عطية املصري. د  
   :ملخص البحـــــث

معامالت االنبعاثات البيئية والتلوث كجـزء   هناك اجتاهات حبثية وتقنيات حديثة لنمذجة وإدخال  
من عالقات احملاكاة احلاسوبية اليت حتسب السريان األمثل لألمحال والتوليد األمثل بأقل التكـاليف التشـغيلية   

ولكن استخدام هذه الطرائق املتقدمة واالستفادة منها يعتمد بشكل كـبري علـى طبيعـة    .  للنظام الكهربائي
  .ربائي وطبيعة األمحال الكهربائية ومنط االستهالك السائد يف اململكةوخصائص النظام الكه

يهدف هذا البحث إىل استشراف الفرص املتاحة يف كيفية االستفادة من االجتاهات والتقنيات احلديثة يف نظـم  
تضمن أيضـاً  التشغيل املتقدم والتوليد األمثل للكهرباء الىت حتقق التوزيع االقتصادي لقدرات التوليد من جهة و



                                                    

  

عدم جتاوز معدالت االنبعاث البيئي والتلوث احلدود املسموح ا يف املنظومات الكهربائية يف اململكة العربيـة  
  .كما ستطبق مناذج احملاكاة املطورة على جزء من الشبكة الكهربائية املترابطة يف اململكة.  السعودية

 
  ٨/٢٨/٢٩- ر:  رقم مشروع البحث

   حمسن للموثوقية يف نظم اإلمداد الكهربائي للمملكةتقومي :عنوان البحث 
  عبد اهللا بن حممد الشعالن. د.أ :         الباحثون

 :ملخص البحـــــث
حتدث حاالت تدين املوثوقية وخروج املعدات الكهربائية عن اخلدمة عادة بسبب عجز يف قدرات   

ذلك عادة من سوء التخطيط وعـدم األخـذ يف   التوليد أو عدم كفاية خطوط النقل وأنظمة التوزيع ، وينتج 
احلسبان الزيادة يف األمحال املستقبلية فال يكون هناك إضافة لقدرات التوليد أو تعزيز ألنظمة النقل والتوزيع يف 

مـن  ..) سكين ، جتاري ، صناعي ، إخل(واخلسائر اليت ميىن ا املشتركون على اختالف فئام .  فترات معينة
وثوقية واخنفاض مستوى اجلودة وانقطاع اخلدمة الكهربائية تتراوح بني الضيق النفسي إىل اخلسائر جراء تدين امل
  .املادية اجلسيمة

يهدف هذا البحث إىل تطوير أساليب حماكاة حديثة وطرائق متقدمة قادرة على التعامل مع األبعـاد وأيضـاً   
تدين املوثوقية واخنفاض مستوى اجلودة وانقطاع  املعنوية للمشكلة الذي يزيد من حجمها وتعقيدها أن حاالت

اخلدمة الكهربائية يف النظام الكهربائي حتدث بشكل مفاجيء ودون سابق إنذار مما قد ال يتيح الوقت الكـايف  
أمام جهة اإلمداد أو املشترك لتاليف اخلسائر احملتملة أو على األقل ختفيف آثارها وذلك بإجياد وسـائل بديلـة   

  .يلولة دون حدوث معاناة نفسية أو خسائر ماديةللطاقةواحل
  

  ١٨/٢٨/٢٩-ر:  رقم مشروع البحث
  تأثري ا إلشعاع الشمس واحلرارة على تشتت املاء على أسطح عوازل اجلهد العايل البوليمرية :عنوان البحث 

  ياسني خان . د  :              الباحث
  حممد إقبال قريشي. د   
  
  
 :ملخص البحـــــث



                                                    

  

م تأثري العوامل البيئية مثل درجة احلرارة وأشعة الشمس على خواص عوازل البوليمرات واليت تقيي  
ميكن أن يساعد مهندسي القوى على حسن اختيار مواد العزل املناسبة وتزيد من االعتمادية يف شبكات القوى 

  .احمللية
على عوازل البوليمريات الشـائعة   دمج تأثري درجة احلرارة واألشعة فوق البنفسجية: يهدف هذا البحث إىل 

فالوحدات القدمية للعزل سوف يتم اختبار التغري يف خواصها بالنسبة لعـوازل  .  االستخدام سوف يتم تفعيله
  .اهليدروفبيك اجلديدة

  
  ٢٤/٢٨/٢٩-ر:  رقم مشروع البحث

ايل املصنعة من بوليمرات تأثري الكيمائيات البترولية املتناثرة على أغلفة كابالت اجلهد الع: عنوان البحث 
  منحة من شركة سابك

  نذز حسني مالك. د. أ       :الباحثون        
  عبدالرمجن العريين . د. أ  

  حممد اقبال قريشي. د       
  :ملخص البحـــــث

يوجد يف اململكة عدة آالف من الكيلو مترات مـن تلـك الكـابالت يف شـركات خـدمات        
أشعة الشمس العالية ودرجات احلـرارة املرتفعـة ووجـود كميـات مـن      وجود . الكهرباء ويف الصناعة 

الكلورايد والسلفات يف التربة باإلضافة إىل تسرب كميات من املنتجات البتروليـة بشـكل خطـر علـى     
ولذا وميكن أمهية وجود دراسة منضمة لتأثري تلـك العوامـل علـى أغلفـه الكـابالت      . أغالفه الكابالت 

  . املستخدمة يف اململكة
مسح شامل ملواد أغلفه الكابالت املستخدمة يف شـركات الكهربـاء والصـناعة    : يهدف هذا البحث إىل 

سيتم تعـريض مـواد   .معظم مواد هذه األغلفه تصنع من مواد خام أنتجت من قبل شركة سابك . باململكة
  .األغلفه املختلفة إىل أختبارات لتقييم أداها ما عند تعرضها ملواد بتروكيمائية

  ٤٠/٢٨/٢٩- ر:  رقم مشروع البحث 
تطوير مواد ذات حمتويات بوليمرية هلا مقاومية منخفضة الستعماهلا يف تأريض أنظمة  :عنوان البحث 

  الشبكات الكهربائية باململكة
  عبد الرمحن علي العريين. د.أ :         الباحثون

  نذر حسني مالك. د.أ         
  حممد إقبال قريشي. د         



                                                    

  

 :ص البحـــــثملخ
البد من دراسة منظمة من أجل تقلل مقاومية التربة يف أنظمة التأريض لشبكات القوى الكهربائية   

يف اململكة وذلك للتحكم يف مقاومة األرض بقيمة حمددة للسلك املتعادل ولألجهزة وذلك لزيادة سالمة النظام 
  .واعتماديته

لفة من البلومريات ومعاجلتها وخلطها مع التربة احمللية ليتم احلصول على أنواع خمت: يهدف هذا البحث إىل 
احلصول على مواد ذات مقاومية منخفضة واليت ميكن استخدامها يف شبكات القوى الكهربائية لتقليل مقاومة 

  .األرض

  

  ٤٣/٢٨/٢٩-ر:  رقم مشروع البحث
  )سابك(حتليل عناصر املنتجات احلديدية لشركة حديد  :عنوان البحث 

  عادل عبد النور.د.أ     :         احثونالب
  حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د

  أمحد نصر كداشي. م                        
 :ملخص البحـــــث

كمـا  . ستساهم نتائج هذا البحث يف حتسني جودة املنتجات الصناعية يف اململكة العربية السـعودية   
عن خصائص املنتوجات احلديدية املصنعة حمليا مـن طـرف    سيعطي للمستهلك جمموعة من املعلومات اهلامة

  ) سابك(شركة حديد 
  :و ذلك) سابك(يهدف هذا البحث إىل حتديد كميات العناصر املكونة ملعظم املنتجات احلديدية لشركة حديد

  .لتمكني الشركة من مقارنة نتائج حتاليل املواد املصنعة و حتسني جودة التصنيع- 
  .مبجموعة من املعلومات اخلاصة باملنتجات احلديدية املصنعة حمليالتزويد املستهلك -
  
  
  
  ٤٦/٢٨/٢٣-ر:  رقم مشروع البحث 

عند تردد  GSMدراسة مكرب ثنائي االجتاه لالستخدام يف مناطق  الظل اخلاص بنظام ال : عنوان البحث 
٩٠٠ MHz  

  حممد عبد الرمحن آل الشيخ. د  :              الباحث



                                                    

  

  عبد الفتاح شتا. د                     
   :ملخص البحـــــث

احللول الفردية، ملشكلة مناطق الظل يف شـبكات اجلـوال، املوجـودة يف األسـواق مرتفعـة        
الفرد العادي من اقتنائهـا لتمكينـه مـن اسـتخدام اخلـدمات املقدمـة مـن         عاألسعار حيث ال يستطي

ستخدام تصميم حملى مـنخفض التكلفـة ملكـرب ثنـائي     لذلك تنبع أمهية هذا البحث يف دراسة ا.  الشبكة
  . االجتاه ميكن استخدامه هلذا الغرض

من خالل أمهية البحث املذكورة سلفا نستطيع القول بأن اهلدف الرئيسي هلذا البحث هو دراسة وتصميم مكرب 
شـبكة ال   الستخدامه ىف حل مشكلة مناطق الظـل ىف   MHz ٩٠٠ثنائي االجتاه قليل التكلفة عند تردد 

.GSM    
  

  ٥٨/٢٨/٢٩-ر:  رقم مشروع البحث
مقرن حلقي مايكرويف يعمل يف نطاقني من الترددات باستخدام تكنولوجيا الدوائر : عنوان البحث 

  الشريطية الدقيقة
  أشرف شوقي سليم. د       :              الباحث

  جميد عبد الرمحن الكنهل. د  
  :ملخص البحـــــث

التقنيات احلديثة لتطوير املقرن احللقي املايكرويفي للتغلب على كثري من سلبياا ميكن  استخدام   
وهذا جيعل استخدام هذه املقرنات احللقية املايكروفية يف أنظمة االتصاالت متعددة .  واستغالل ميزاا العديدة

احللقية املايكروفية كمنافس كما ميكن االستفادة من هذه املقرنات .  النطاقات احلديثة مثايل وذو تكلفة أقل
  .للمقرنات احللقية التقليدية يف نطاق ترددات معينة واالستفادة من ذلك يف الصناعة

يهدف هذ البحث إىل تصميم وتصنيع مقرن حلقي مايكوريفي صغري احلجم ، خفيف الوزن ، 
استخدامه بكفاءة مع أجهزة سهل التصنيع يعمل يف نطاقني من الترددات واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن 

 .االتصال احلديثة
  

  ٣٩/٢٨/٣٠-ر:  رقم مشروع البحث
  حتري فرص توفري الطاقة الكهربائية يف املواقع الصناعية لشركة سابك :عنوان البحث 

  حممد عبد العظيم القاضي. د.أ :الباحثون         
  عبد اهللا حممد الشعالن. د.أ                    
   :ــثملخص البحـــ



                                                    

  

هناك توجهات معتربة يف أساليب التصميم وأعمال الصيانة ملراعاة الفاعلية وخفض تكاليف   
التأسيس ومتطلبات الصيانة مما جيعل املؤسسات اهلندسية والصناعية قادرة على احلياة والبقاء يف سوق العمل 

ة ملا هلا من خصائص من حيث ويندرج يف هذا السياق بشكل خاص املؤسسات الصناعية الكيميائي.  واإلنتاج
.  استهالكها لكميات كبرية من الطاقة الكهربائية املغذية هلا وما حتتاجه من صيانة مستمرة ملعداا ومنشآا

وميكن أن يضيع جزء ال يستهان به من هذه الطاقة هدراً يف الفضاء دون االستفادة منه وعلى أشكال عدة 
داخن وعلى شكل فقد يف عملية التخزين احلراري نتيجة لضعف املواد منها على شكل حرارة متصاعدة من امل

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

استشراف الفرص املتاحة يف كيفية توفري الطاقة يف املصـانع والعمليـات الصـناعية    :  يهدف هذا البحث إىل
لشركة عمالقة مثل شركة سابك ، وتنحصر تلك الفرص يف حتري وسائل فعالـة وناجعـة لتـوفري الطاقـة     

املرافـق  الكهربائية املستهلكة يف تلك املصانع وخالل العمليات التحويلية أو االستفادة من عمليـة التوليـد   
(co.generation)  . ا االستفادة من تلكويعترب التوليد املرافق أحد التقنيات احلديثة اليت ميكن تعريفها بأ

احلرارة املنطلقة واملتصاعدة من املداخن أثناء العمليات الصناعية ومن مث إعادة تدويرها الستغالهلا يف إنتاج طاقة 
مولدات تعمل حملياً أواحلاجة المتصاص قدرات أكرب مـن شـبكات   كهربائية إضافية دون اللجوء إىل شراء 

  .شركة الكهرباء
  

  ٥٥/٢٨/٣٠-ر:  رقم مشروع البحث
  التلوين الشكلي للصور ذات التدرج الرمادي: عنوان البحث 

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

 :ــــثملخص البحـ
ال ينحصر دور األلوان يف حياتنا على نواحيها اجلمالية والفنية فقط ، بل يتجاوز ذلك بقدر كبري   

ولقد ظهر من خالل البحث العلمي أن العني البشرية قادرة .  ميكنها معه أن تؤثر يف نظرتنا لألشياء من حولنا
ورمبا اآلالف  –بينما قد يصل العدد املئات على التمييز بني ثالثني درجة فقط من درجات اللون الرمادي ، 

مع األشكال امللونة ، وهذا بالضبط ما جيعل الصور امللونة أكثر فائدة مبراحل من الصور أحادية اللون أو  –
تربز أمهية عملية التلوين ذات التدرج الرمادي حني ندرك فائدا املتأكدة يف كثري من . ذات التدرج الرمادي

  .ور الطبية وصور الرادار وصور الكشف على األمتعة يف املطارات ، وغريهااحلاالت ، كالص



                                                    

  

دراسة طق التلوين الشكلي للصور ذات التدرج الرمادي ، لتسهيل فهم خصـائص  : يهدف هذا البحث إىل 
ية هذه الصور و إدراك مزاياها ، دون فقدان صفاا األصلية ، حني تطبيقها على احلاالت املتعددة كالصور الكب

  .وغريها
  

  ٣٨/٢٩/٣٠-ر:  رقم مشروع البحث
  مرشح مصغر جديد يف نطاق املايكرويف ألجهزة االتصاالت الالسلكية احلديثة: عنوان البحث 

  جميد عبد الرمحن الكنهل. د  :        الباحثون
  أشرف شوقي سليم. د                     
  :ملخص البحـــــث

املرشحات املايكرويـة للتغلـب علـى كـثري مـن سـلبياا        تستخدم التقنيات احلديثة لتطوير  
وذا ميكـن اسـتخدام هـذه املرشـحات يف أنظمـة االتصـاالت احلديثـة        .  واستغالل ميزاا العديدة
كما يكمكن االستفادة مـن مثـل هـذه املرشـحات املايكرويـة كمنـافس       .  بشكل مثايل وتكلفة أقل

  .واالستفادة من ذلك يف صناعة االتصاالت للمرشحات التقليدية يف نطاق ترددات معينة
صغري احلجم ،  (Band-Stop Filter)تصميم وتصنيع مرشح شريطي : يهدف هذا البحث إىل 

واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه  (GSM)خفيف الوزن ، سهل التصنيع يعمل يف نطاق 
  .بكفاءة مع أجهزة االتصال احلديثة

  

  ١/٣٠/٣٠-ر:  رقم مشروع البحث
موزع قدرة ما يكروفية يعمل يف نطاقني من الترددات باستخدام قطاع على شكل حرف : عنوان البحث 

T  
  أشرف شوقي سليم . د    :الباحث              
  جميد عبد الرمحن الكنهل. د                       
 :ملخص البحـــــث

تغلب على كثري من سلبياا واستغالل ميزاا استخدام التقنيات احلديثة لتطوير موزع القدرة لل
.  وذا ميكن استخدام هذه املوزعات للقدرة يف أنظمة االتصاالت احلديثة بشكل مثايل وتكلفة أقل.  العديدة

كما ميكن االستفادة من مثل هذه املوزعات للقدرة املايكروفية كمنافس للموزعات التقليدية يف نطاق 
  .دة من ذلك يف الصناعةترددات معينة واالستفا



                                                    

  

يهدف هذا البحث إىل تصميم وتصنيع موزع قدرة صغري احلجم ن خفيف الوزن ، سهل التصنيع يعمل يف 
نطاقني من الترددات واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه بكفاءة مع أجهزة االتصال احلديثة مثل 

  .أجهزة اجلوال اخللوي
  

  اهلندسة الكيميائية
 الباحثون العنوان  التقريررقم  م
تأثري درجات حرارة الكلسنة العالية على أداء حمفـز   ٢٠/٢٨/٢٩ -ك ١

  التحوير اجلاف املناسب للصناعات البتروكيميائية
 أنيس بن محزة فقيها. د.أ

إىل  دراسات عمليات وحركية أزمرة اجللوكوز  ٢٣/٢٨/٢٩-ك  ٢
الفركتوز

  أمحد اباسعيد احلاج . د.أ

  حسن حممد قيليحممد . م 

  حممد عاصف. د.أهيدرودينامية األمهدة املميعة بوجود ثالث مواد صلبة  ٤٢/٢٨/٢٩-ك  ٣
  مراد حممد بومعزة. د.أ ءدراسة ختفيض استهالك الطاقة يف عملية تسيل اهلوا  ٧١/٢٨/٢٩-ك  ٤
دراسة كفاءة مفاعالت متسلسلة وحتت التهوية ملعاجلة   ٦٠/٢٨/٣٠-ك ٥

املخلفات
  ك األمحدمال. د 
  عبد احلميد اجبار. د.أ 

منذجة وحل معادالت التوزان اجلسيمي لعملية الغاز   ٦٢/٢٨/٣٠-ك ٦
للمذيب للبلورة باستخدام طريقة الكس - املضاد

 ويندروف وكرانك نيكلسون املركبة واجلديدة

  يوسف البخبخي. د

طرق موائمة للبيئة النتاج الكيتونات واأللدهايدات   ٥٤/٢٨/٣٠-ك ٧
 محاض العضوية من األغوالواأل

 إيناس الناشف. د

تأثري الشحنات الكهربائية وتوزيع أحجام الثقوب   ٦٧/٢٨/٣٠-ك  ٨
 والسطح البيين على سلوكيات أغشية النانو

حممد البشري األمني . د.أ
 أبشر

  عبد احلميد اجبار. د.أ دراسة حول  التشغيلية  ىف  املفاعالت احليوية  ٦٨/٢٨/٣٠-ك  ٩
 

  دراسة للتنبؤ بأداء األغشية يف عمليات الفصل  ١/٢٩/٣٠-ك ١٠
   

  مالك األمحد . د
  عبد احلميد إجبار. د.أ

التحكم املباشر األمثل يف مفاعالت البويل اإليثيلني   ٧/٢٩/٣٠-ك ١١
للحصول على مبلمرات ذات توزيع أطوال جزيئية 

 حمددة مسبقاً

  عماد الدين مصطفى كمال. د
  حممد احلاج علي. د 

 حممد عاصف. د.أالتنبؤ يدرودينامية التميع املنعكس يف أمهدة مميعة   ٩/٢٩/٣٠-ك ١٢



                                                    

  

 الباحثون العنوان  التقريررقم  م
  سائلة حتتوي على نوعني من املواد الصلبة –صلبة 

 
  فصل السكريات باستخدام السوائل األيونية  ١٨/٢٩/٣٠-ك ١٣

                
 

  إيناس الناشف . د
  حممد قاسم احلاج علي. د

رق األمثلية املبنية على النماذج على احلـث  تطبيق ط  ٢٤/٢٩/٣٠ ١٤
الدوري ألغشية التناضح العكسـي املسـتخدمة يف   

  التحلية

  حممد قاسم احلاج علي . د
  عبد احلميد إجبار. د.أ

  
  ٢٠/٢٨/٢٩ -ك:  رقم مشروع البحث

ناعات تأثري درجات حرارة الكلسنة العالية على أداء حمفز التحوير اجلاف املناسب للص :عنوان البحث 
  البتروكيميائية

  أنيس بن محزة فقيها. د.أ      :الباحث              

  :ملخص البحـــــث
درس يف هذا املشروع تأثري درجات حرارة الكلسنة العالية حملفز تفاعل التحوير اجلاف للميثان 

 (Zeaton Atemira 2000)املكون من مادة النيكل واملدعمة باألملنيا عالية املساحة باستخدام مفاعل أنبويب 

دقيقة من لقيم متساوي من غاز ثاين أكسيد الكربون /مل ٣٢عند ضغط جوي ومعدل سريان ثابت مقداره 
 ٩٠٠،  ٨٠٠،  ٧٠٠،  ٦٠٠،  ٥٠٠و قد حضرت احملفزات عند درجات حرارة حتميص خمتلفة . وامليثان

  .درجة مئوية ٨٠٠،  ٧٠٠ ، ٦٠٠، ٥٥٠، ٥٠٠ومت اختبار كل حمفز عن درجات تفاعل .  درجة مئوية
أشارت النتائج أنه بزيادة درجة حرارة التفاعل لكل حمفز فان التحويلية لغاز ثاين أكسيد الكربون 

 .وامليثان تزداد وأن حتويلية غاز ثاين أكسيد الكربون أكرب من غاز امليثان

غازين وأظهرت النتائج أن زيادة درجة حرارة التحميص ال تؤثر على حتويلية كل من ال
وقد أشارت النتائج على أن نسبة غاز اهليدروجني إىل غاز أول أكسيد الكربون يف الغاز املنتج .  املستخدمني

واختربت درجات حرارة أقل  ٦٠٠تزداد تدرجيياً للمحفزات اليت حضرت عند درجة حرارة حتميص أقل من 
 ١.١ابتة عند قيمة مقدارها فإن النسبة ث ٦٠٠زيادة درجات حرارة التحميص والتفاعل من ٦٠٠من 

  
  ٢٣/٢٨/٢٩-ك : رقم مشروع البحث



                                                    

  

  دراسات عمليات وحركية أزمرة اجللوكوز إىل الفركتوز :عنوان البحث 
  أمحد اباسعيد احلاج  . د.أ    :الباحث              

  حممد حسن حممد قيلي. م           

 :ملخص البحـــــث
صناعياً، يتم . ويتم استخدامه يف العديد من التطبيقات والصناعاتالفركتوز هو أحلى السكريات الطبيعية  

  . النشأ إىل جلوكوز مث أزمرة اجللوكوز) إضافة ماء(حلمأة : إنتاج الفركتوز على مرحلتني

حتتوي هذه املقدمة على طرح بسيط : املقدمة) ١: (يتكون هذا التقرير من مخس أجزاء رئيسة
حيتوي هذا اجلزء على أدبيات تفاعالت أزمرة اجللوكوز : ات البحثأدبي) ٢(ملقترح البحث وأهدافه، 

) ٣(الفركتوز، /وحركيتها باإلضافة إىل طرح بعض الطرق املستخدمة يف عمليات فصل خليط اجللوكوز
حيتوي هذا اجلزء على وصف التجارب العملية وظروف التفاعل باإلضافة إىل األجهزة : التجارب العملية

حيتوي هذا اجلزء على حتليل البيانات املعملية ومناقشتها باإلضافة إىل طرح ومناقشة : لنتائج، ا)٤(املستخدمة 
حيتوي هذا اجلزء على أهم النتائج املتحصل : املستخلص) ٥(وحماولة إثبات مناذج حركيات األزمرة املختلفة، 

  .عليها

كتلة (، )م° ٧٠-٤٠األزمرة درجة حرارة : (غطت التجارب املعملية مدى كبرياً من قيم املتغريات
مع ثبات حجم احمللول %) ٢٠ – ١٠تركيز اجللوكوز االبتدائي (، )جرام ١.٥ – ٠.٥األنزمي االبتدائية 

  )د/لفة ١٢٥(وسرعة التقليب ) ٣سم ٢٥٠(

م ° ٤٠أثبتت النتائج املعملية أمهية جتنب إجراء تفاعالت األزمرة عند درجات احلرارة أقل من 
كما أثبتت مجيع ). لتجنب كرملة السكر(م ° ٧٠أو درجات احلرارة أعلى من ) لتفاعللتجنب طول زمن ا(

أثبتت النتائج أن . التجارب أن تركيز اجللوكوز يقل مع زيادة زمن التفاعل حىت الوصول إىل حالة االتزان
جلوكوز كلها تقود إىل أو تقليل التركيز االبتدائي لل/أو كتلة االنزمي االبتدائي و/زيادة درجة حرارة األزمرة و
  .تقليل زمن الوصول إىل االتزان

منوذج بسيط ال حيتوي على تكوين مركب وسيط : ١النموذج (مت اقتراح وتطوير ثالثة مناذج حركية 
1

2

k
kG F←⎯→ أكثر تعقيداً من سابقه وحيتوي على مركب وسيط واحد  : ٢، النموذج

31

2 4
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k kG E GE F E+ ←⎯→ ←⎯→ أكثر النماذج تعقيداً حيث حيتوي على مركبني : ٣النموذج  ، +



                                                    

  

3وسيطني  51

2 4 6
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k k kG E GE FE F E+ ←⎯→ ←⎯→ ←⎯→ ، كما مت حتديد قيم املتغريات اهولة ) +

باستخدام الطرق ) ٣متغريات للنموذج  ٦، و ٢متغريات للنموذج  ٤، ١متغري للنموذج  ٢(يف هذه النماذج 
 .أفضل النماذج ٢يشكل النموذج  R2على قيم معامل االرتباط  وبناًء. اإلحصائية والربامج املناسبة

   
  ٤٢/٢٨/٢٩-ك : رقم مشروع البحث

  هيدرودينامية األمهدة املميعة بوجود ثالث مواد صلبة  :عنوان البحث 
  حممد عاصف. د.أ  :الباحث              

  :ملخص البحـــــث
الكربونية ويف ) النانو(صناعة املواد الدقيقة إن تقنية األمهدة ا ملميعة وجدت تطبيقات جديدة يف 

إن تطبيقات املهد بوجود أنواع خمتلفة من املواد الصلبة كان يف املاضي حمدوداً .  معاجلة ثاين أكسيد الكربون
وحديثاً فإن معاجلة .  على اال املعدين ويف تصميم املرشحات اليت تستخدم يف معاجلة املياه الصاحلة للشرب

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

  .تتيح قطعاً عن املاء
  

  ٧١/٢٨/٢٩-ك : رقم مشروع البحث

  دراسة ختفيض استهالك الطاقة يف عملية تسيل اهلواء  :عنوان البحث 
  مراد حممد بومعزة. د.أ  :الباحث              

  :ملخص البحـــــث
عملية تسيل ألغازات عملية مهمة و صعبة حيت إا تتم حتت درجة حرارة منخفضة جداً و   

ومن جهة أخرى تسبب أنبعت تستهلك كمية هائلة من الطاقة مما جيعل هده العمليات مكلفة من جهة 
من أجل  ذلك فأن البحث عن وسائل   ختفيض استهالك . الغازات الضارة للبيئة مثل ثاين أكسيد الكربون

فعملية تسييل اهلواء مثال إلنتاج األوكسجني و النيتروجني تعترب عملية . الطاقة يف هذه العمليات مهم جدا
تايل حتتاج إىل دراسات و أحباث للتوصل إىل  ختفيض يف هامة و تستهلك كمية كبرية من الطاقة و بال

  .      استهالك الطاقة



                                                    

  

حيث أن األحباث يف هذا .  إن إجياد وسائل و قوانني يعترب خطوة كبرية يف جمال البيئة و اال الصناعي
تصميم هذه  اال تؤدي إيل حتديد األطراف اليت تؤثر على  استهالك الطاقة و من مث اجياد وسائل لتحسني

  الوحدات
 أهداف البحث   

 دراسة و تصنيف الوحدات و الدورات املستعملة لتسييل الغازات  -
 . حتقيق عن دورات تسييل اهلواء -
 .حتديد اإلطراف املؤثرة على استهالك الطاقة هلذه الوحدات -
 .إجياد وسائل لتخفيض استهالك الطاقة -

  
  ٦٠/٢٨/٣٠-ك : رقم مشروع البحث

  دراسة كفاءة مفاعالت متسلسلة وحتت التهوية ملعاجلة املخلفات :ث عنوان البح
  مالك األمحد. د :الباحث              

  عبد احلميد اجبار. د.أ        

  :ملخص البحـــــث
ويهدف هذا املشروع إىل .  إن الضوابط البيئية الصارمة جتعل من الالزم حتسني أداء املفاعالت احليوية  

سني املعاجلة احليوية عن طريق استخدام مفاعلني متسلسلني إثنني عوضاً عن مفاعل واحد من دراسة إمانية حت
ويهدف هذا البحث إىل استنتاج عالقات رياضية ونتائج حسابية توضح مدى التحسن يف األداء .  نفس النوع

  .  والظروف التشغيلية والتصميمية الضابطة هلذا التحسن من طرف املفاعلني
  : لبحث إىل يهدف هذ ا

  .تطوير منوذج رياضي ملفاعلني متسلسلني مستمرين بوجود اهلواء كمغذي إضايف- ١
  .للجسيمات احليوية) كونتواز(دراسة السلوك الستاتيكي والديناميكي للمفاعل الواحد مع افتراض منو - ٢
ظروف النمو  دراسة السلوك الستاتيكي والديناميكي للمفاغلني املتسلسلني من نفس النوع ومن نفس- ٣

  .احليوي

 .دراسة مقارنة أداء مفاعل واحد باملفاعلني املتسلسلني- ٤

  
  ٦٢/٢٨/٣٠-ك:  رقم مشروع البحث



                                                    

  

للمذيب للبلورة باستخدام -منذجة وحل معادالت التوزان اجلسيمي لعملية الغاز املضاد :عنوان البحث 
  طريقة الكس ويندروف وكرانك نيكلسون املركبة واجلديدة

  يوسف البخبخي. د :           الباحث   

  :ملخص البحـــــث
إن تقنية املوائع ما فوق احلرجة تفتح منظورا جديدا ىف عمليات التصميم اجلسيمى وذلك بتقدميها 

، زد على ذلك. لتقنية قادرة على التصميم اجلسيمى األرفع وكذلك حتجيمها للتعقيد املصاحب لعملية التصنيع
للمذيب للبلورة تعد الطريقة املرغوبة أذا ما اقتضت الضرورة التحكم الصحيح ىف -فان عملية الغاز املضاد

ومن مث فأن ملء الفراغ بني الدليل  .العوامل التشغيلية بغرض احلصول على املترسب املرغوب حجما و بنية
تفسري  سيعزز بشكل ذى معىن امكانات تصميم و، التجريىب و الفهم النظرى من خالل النمذجة و احملاكاة

يعد منهج التوازن . بل واستغالل امكانات العمليات القائمة على أساس من املوائع فوق احلرجة، التجارب
  . اجلسيمى مفيدا ىف عملية احملاكة لألنظمة  اجلسيمية

قد تتضمن الديناميكا ، للمذيب للبلورة-معادلة التوازن اجلسيمى ىف حماكة عملية الغاز املضاد
املعادلة الناجتة غالبا ما . اىل جانب حركيات التنوى، ل املاوراء املستقرة و القريبة من احلرجاحلرارية للمحالي

وقد مت حل هذا النوع من املعادالت عرب تفرقة معادلة التوازن .التكاملى-تكون من النوع ذى التفاضل اجلزئى
ديدة بغرض تثمني املعامالت ان اهلدف من هذا املشروع هو تطبيق طريقة تفرقة عددية صارمة وج.اجلسيمى

و ذلك بأستخدام طريقة الكس ويندروف وكرانك نيكلسون ،للمذيب للبلورة- احلركية لعملية الغاز املضاد
 .املركبة

معطيا توزيعا ، هذا و قد أظهر اخلوارزم العددى املطور جناحا ىف معاجلة بين منوذج التوازن اجلسيمى املطبق
  .جام اجليسماتومنتظما ألح، ناعما، ديناميكيا

 
  

  ٥٤/٢٨/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
  طرق موائمة للبيئة النتاج الكيتونات واأللدهايدات واألمحاض العضوية من األغوال :عنوان البحث 

  إيناس الناشف. د :الباحث              

  :ملخص البحـــــث



                                                    

  

أهم العمليات  واحدة من ن عملية أكسدة األغوال أىل الكيتونات واألمحاض العضوية هيإ  
وأن املذيبات . و هذه العملية من األمهية مبكان للصناعات الكيميائية املختلفة. التحويلية يف الكيمياء العضوية

  .املستخدمة حاليا يف الصناعة سريعة األشتعال كما أا تسبب أضرارا خطرية للبيئة
سنوات االخرية و اليت من  هناك جمموعة جديدة من املركبات االيونية السائلة ظهرت يف العشر

املمكن ان تكون خري معني لنا على امتام العمليات الكيميائية بطريقة عالية الكفاءة و منخفضة التكاليف، و 
و السر يف هذا ان هذه املركبات هلا .  لديها القابلية الن تغري بشكل جذري نظرتنا لعمليات اهلندسة الكيميائية

و يف حاالت كثرية وجد ان قدرا على االذابة و االستخالص .  ذينات القطبيةسلوك املذيبات العضوية و امل
.  و باالضافة اىل هذا، فان هذه املركبات غري قابلة لالشتعال و غري متطايرة.  تفوق كثري من املذيبات املعروفة

متباينة، و هلذا فاننا  و هناك نطاق واسع من السوائل االيونية اليت ميكن حتضريها بسهولة و اليت تعطي خواصاً
فخاصية تغري خواص السوائل االيونية الفيزيائية و الكيميائية .  جيب ان نصمم السائل املناسب للعملية املطلوبة

  .باختيار شقيها االيونيني و تراكيبها بشكل يالئم كل حالة هي من اهم خواص هذه السوائل

ة كمذيبات للكحول ومن مث دراسة تفاعل أيون يف هذا املشروع مت دراسة أستخدام السوائل األيوني
وقد أظهرت النتائج أن نوع و .   السوبرأوكسايد مع الكحول ألنتاج الكيتونات واألمحاض العضوية املقابلة هلا

كما أظهرت . تركيب األيون املوجب و األيون السالب للسائل أأليوين له أمهية كربى على نتائج التفاعل
تقائية و التحول للتفاعالت املدروسة أعلى من تلك املنشورة سابقا أو املستخدمة يف النتائج أن نسبة األن

 الصناعة

 
  ٦٧/٢٨/٣٠-ك : رقم مشروع البحث

تأثري الشحنات الكهربائية وتوزيع أحجام الثقوب والسطح البيين على سلوكيات أغشية  :عنوان البحث 
  النانو

  مني أبشرحممد البشري األ. د.أ :الباحث              

  :ملخص البحـــــث
يتوقع أن يكون هنالك حتسن ملحوظ ألداء أغشية النانو يف فصل األمالح نتيجة الفهم املتعمق   

الذي ينتج من هذه الدراسة املهتمة بتناول املؤثرات األساسية للفصل بواسطة أغشية النانو وهي الشحنات 
  .ام الثقوب والسطح البيينالكهربائية لأليونات وسطوح الثقوب وكذلك توزيع أحج

  : يهدف هذا البحث إىل 
  .دراسة تأثري الشحنات الكهربائية وتوزيع أحجام الثقوب على سلوكيات أغشية النانو - ١



                                                    

  

دراسة تأثري السطح البيين على تقسيم األيونات على أساس شحناا الكهربائية عند مداخل وخمارج الثقوب 
 .الدقيقة جداً

  ٦٨/٢٨/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
  دراسة حول  التشغيلية  ىف  املفاعالت احليوية  :عنوان البحث 

  عبد احلميد اجبار. د.أ  :         ونالباحث

  :ملخص البحـــــث
ان االستمرار ىف فهم اجلوانـب الديناميـة ىف املفـاعالت احليويـة مـن شـانه حتسـني اداء          

ية باـا  دراسـة التـداخالت  بـني التصـميم و      تعرف التشغيل.  املفاعالت و حتقيق االمثلية ىف تشغيلها
ان فهم التشغيلية من  شانه  حتديد املشاكل الىت قـد تواجـه الـتحكم ىف العمليـات     .  التحكم للعمليات

ان النماذج  اخلاصـة باملفـاعالت احليويـة غالبـا مـا      .  و الىت ميكن حلها ىف وقت مبكر  اثناء التصميم
استخدام مناذج ابسط  تكون  غـري منسـقة و غـري مفصـلة  و لكنـها       اال انه من املمكن . تكون معقدة

و نقتـرح ىف هـذا املشـروع   حتليـل التشـغيلية      . حتتوى على العناصر الدينامية االساسـية ىف العمليـة  
 . موعات متعددة من النماذج اخلاصة باملفاعالت احليوية 

 :يهدف هذا البحث إىل 
  .ماذج   الغري املنسقة و الغري املفصلة  للمفاعالت احليويةدراسة لتشغيلية  جمموعة من الن -
  .حتديد الشروط الىت من خالهلا تظهر السلوكات  التموجية -

 .تطبيق النتائج احملصل عليها على امثلة من معاجلة املياه و  عمليات بيولوجية اخرى  -

  
  

  ١/٢٩/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
  ء األغشية يف عمليات الفصلدراسة للتنبؤ بأدا  :عنوان البحث 

  مالك األمحد . د   :الباحثون         
  عبد احلميد إجبار. د.أ          

  :ملخص البحـــــث
إن القدرة على التبنؤ بأداء األغشية يف عمليات التناضح العكسي نتيجة للتغيريات يف العوامل مـن    

إن الطرق التجريبية رغم فوائدها قـد تكـون   .  لغشاءاألمهية مبكان من أجل التصميم واألمثلية ومراقبة أداء ا
ويف املقابل فإن .  صعبة التحقيق يف بعض األحوال خاصة عندما يكون اهلدف دراسة تأثري تغري أكثر من عامل



                                                    

  

.  احملاكاة احلسابية بوجود منوذج رياضي مقبول وذا مصداقية يتيح احلصول على دراسة تأثري هـذه العوامـل  
النتائج من احملاكاة وربطها يف عالقات جربية تشرح تغري أداء الغشاء مع خمتلـف العوامـل    وسيتم حتليل هذه

إن هذه العالقات تعترب مهمة من أجل التبنؤ بأداء األغشية وأيضاً تساعد على التحليل االقتصـادي  .  املدروسة
  .  هلذه العمليات

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

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

 .حلاالت بناء على العالقات املستنبطةكما سيتم القيام بتحليل اقتصادي يف كل من هذه ا

  ٧/٢٩/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
التحكم املباشر األمثل يف مفاعالت البويل اإليثيلني للحصول على مبلمرات ذات توزيع   :عنوان البحث 

  أطوال جزيئية حمددة مسبقاً
  
  

  عماد الدين مصطفى كمال. د  :       ونالباحث
  حممد احلاج علي. د        

  :لخص البحـــــثم
تؤدي ) أو سلسلة مفاعالت( إن انتاج العديد من أنواع البوليمر الواحد باستخدام مفاعل كيميائية   

إلنتاج كميات كبرية من املبلمرات ذات الصفات غري املرغوبة خالل االنتقال من إنتاج أحد هذه األنـواع أو  
ك من الضروري تصميم أنظمة حتكم تستطيع التحكم لذل.  نوع آخر ، وهذا يؤدي للتقليل من أرباح املنتجني

يف املفاعل خالل عملية االنتقال من إنتاج نوع حمدد من املبلمرات آلخر وكذلك تستطيع ضمان إنتاج البوليمر 
  .املطلوب بالرغم من تأثري خمتلف العوامل على املفاعل



                                                    

  

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

  .حمدد 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

  

  ٩/٢٩/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
سائلة حتتوي على نوعني من  –يدرودينامية التميع املنعكس يف أمهدة مميعة صلبة التنبؤ  :عنوان البحث 

  املواد الصلبة
  حممد عاصف. د.أ  :الباحثون       

  :ملخص البحـــــث
إن العقود الثالثة األخرية شهدت اهتماماً ملحوظاً بتميع السوائل وذلك راجع لتطـوير تطبيقـات     

غالباً ما تـتم  ) صلب وسائل(إن عمليات التميع ذو الطورين .  ية ومعاجلة املياهجديدة يف جمال العمليات احليو
أما يف التميع املنعكس فإن كثافة .  من خالل مترير سائل إىل أعلى بوجود مواد صلبة هلا كثافة أعلى من السائل

ان السائل من أعلـى إىل  املواد الصلبة هي أقل من كثافة السائل وبالتايل فإن املهد يتمدد من خالل مترير سري
تتمثل أهداف املشروع املقترح يف .  إن التميع املنعكس يشهد تطبيقات متزايدة يف معاجلة املياه العادمة.  أسفل
  :التايل

تقييم نقدي للمعطيات التجريبية املوجودة يف املراجع من أجل حتديد اخلصائص األساسية هليدرودينامية 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-
  

  ١٨/٢٩/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
  فصل السكريات باستخدام السوائل األيونية  :عنوان البحث 

  إيناس الناشف . د   :        الباحث      
  حممد قاسم احلاج علي. د          

  :ملخص البحـــــث



                                                    

  

فقط من التمور املنتجـة  % ١٠ويتم استخدام .  تعترب التمور من أهم املنتجات الزراعية يف اململكة  
لوكوز يشكل اجل.  لالستهالك اآلدمي واملتبقي إما يستخدم كعلف للحيوانات أو يتم التخلص منه كفضالت

وتعترب عملية فصل اجللوكوز والفركتـوز  .  من التمور وبنسب متساوية تقريباً% ٧٠-٨٠والفركتوز حوايل 
من هنا كانت حماولة دراسة إمكانيـة  .  من العمليات اهلامة جداً ولكنها صعبة ومكلفة مادياً يف نفس الوقت

إن السوائل األيونيـة ليسـت هلـا    .  ة األمهيةاستخدام السوائل األيونية يف عملية الفصل هذه من األمور بالغ
كما أنه وجد أا تعمل على حتفيز كثري من .  تأثريات ضارة على البيئة فهي غري متطايرة وغري قابلة لالشتعال

كما وجد أا تصلح لالستخدام يف فصل بعض املواد .  التفاعالت الكيميائية وحتسني نسبة انتاج املادة املرغوبة
وباإلضافة ملعرفة اخلواص الفيزيائية مثل الذوبان ، اللزوجـة ، الكثافـة   .  فصلها بالطرق املعروفةاليت يصعب 

وغريها من اخلصائص فإن القدرة على حساب هذه اخلصائص باستخدام النماذج الرياضـية حـىت يتسـىن    
  .اناستخدامها يف حالة عدم توفر القمي املعملية للخصائص املذكورة أعاله من األمهية مبك

  : يهدف هذا البحث إىل 
  .إجياد أفضل السوائل األيونية اليت ميكن استخدامها يف عملية فصل اجللوكوز والفركتوز-

استخدام النماذج الثريموديناميكية مثل يونيفاك حلساب ذائبية اجللوكوز والفركتوز يف السوائل األيونية -
  .املختارة

  ٢٤/٢٩/٣٠-ك : رقم مشروع البحث
  تطبيق طرق األمثلية املبنية على النماذج على احلث الدوري ألغشية التناضح العكسي املستخدمة يف  : عنوان البحث

  التحلية
  حممد قاسم احلاج علي. د   :الباحث              

  عبد احلميد إجبار. د.أ          

  :ملخص البحـــــث
ستخدم علـى نطـاق واسـع يف عمليـات     يعترب الغشاء العنصر األساسي يف وحدة التناضح العكسي اليت ت

ويعتـرب احلـث الـدوري لـبعض     .  إن أداء الغشاء يتدهور مع الزمن بفعل الترسـبات .  التحلية باململكة
وإن أي عمـل يسـاعد يف االختيـار    .  العوامل التشغيلية من الطرق املستخدمة للحد من هذه الترسـبات 

أداء عملية احلـث الـدوري وبالتـايل احلفـاظ     االمثل للظروف الدورية سيساعد بدون شك على حتسني 
  . على كفاءة الغشاء

حتديد ظروف االختيار األمثل للعوامل التشـغيلية وخواصـها يف عمليـة احلـث     : يهدف هذا البحث إىل 
  :وتشمل األهداف التفصيلية كالً من.  الدوري ألغشية التناضح العكسي



                                                    

  

 .تطوير منوذج ألغشية التناضح العكسي - ١
مـن أجـل تعظـيم أداء عمليـة احلـث      ) النطـاق والتذبـذب  (ص املثلى للحث حتديد اخلوا - ٢

 .الدوري
 .دراسة تأثري تغري شكل معامل احلث - ٣

  .دراسة تأثري تغري نوع معامل احلث

  
  الهندسة المدنية

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
دراسة أمكانية استخدام النفايات كمواد إمسنتية   ٦٤/٢٧/٢٩- د ١

 ية آمنةحتت ظروف بيئ
           حممد إقبال خان.  د

صفائح إمسنتية عالية املقاومة مدعمة بالشبكات  ٤٨/٢٨/٣٠-د ٢
 السلكلية للترميم اإلنشائي

  حممد مجال الشناق. د  
  شهاب الدين حممد مراد. د  

املساحة املستوية : كتاب باللغة العربية بعنوان  ٤٩/٢٨/٢٩-د ٣
 لغري طلبة اهلندسة

  عصمت حممد احلسن .د.أ

ختطيط عملية الرصد لتحديد املواقع باألقمار   ٥٢/٢٨/٢٩- د  ٤
  الصناعية

 

  حسن حممد بيالين. د. أ
  عبداهللا السلمان. د
 ياسر السيد أمحد. م

أثر نسبة مواد تقليل املاء ومواد اللزوجة  املتوفرة   ٦٦/٢٨/٢٩-د  ٥
حملياً على خواص اخلرسانة ذاتية الدمك الطازجة 

               افةواجل

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

 
أداء الكمــرات اخلرســانية املســلحة املقــواة   ٧٣/٢٨/٢٩-د ٦

باألنسجة املركبة سابقة اإلجهاد حتـت تـأثري   
  قوى العزم

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

ة على طريقة جديدة لتصميم اخللطات األسفلتي  ٦/٢٨/٣٠-د  ٧
  األداء الزحفي واملقاوم للتخدد

  جمدي عبد العزيز زهو. د.أ
  عبد اهللا بن إبراهيم املنصور. د.أ

تأثري املعاجلة بالبخار علـى قـوة اخلرسـانة      ٥٩/٢٨/٣٠-د ٨
باستخدام درجات حرارة صـب وملـدنات   

 خمتلفة

 عبد الرمحن حممد احلزميي. د



                                                    

  

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
ئية مليـاه الصـرف   حتسني كفاءة املعاجلة االبتدا  ٧٨/٢٨/٣٠-د ٩

 الصحي باستخدام الكيماويات
 أشرف حممد ابراهيم رفعت. د.أ

باسـتخدام   DEMبناء منوذج ارتفاعي رقمي   ٣٢/٢٩/٣٠-د ١٠
  طريق رياضية جديدة

  بشار كمال بشري . د

مقارنة بني دقة املـوازين البصـرية والرقميـة      ٣٧/٢٩/٣٠-د ١١
  والليزرية يف قياس فروق املناسيب واملسافات

  عصمت حممد احلسن. د.أ

  مسري علي عيد. د السريان احلر ا ملنتظم يف الربابخ امللساء واملموجه  ٣/٣٠/٣٠-د ١٢
سلوك االنثنـاء لصـفائح امسنتيـة مدعمـة       ٢٠/٣٠/٣٠-د ١٣

بالشبكات السـلكية يف حماليـل كربيتـات    
 الصوديوم واملغنيسيوم

 حممد مجال حممود الشناق. د

التلقائي حلواف الطرق مـن صـورة    التحديد  ٢١/٣٠/٣٠-د ١٤
 IKONOSالقمر االصطناعي 

 أمين سليمان حسن عجيب. د

  
  ٦٤/٢٧/٢٩-د : رقم مشروع البحث

  دراسة أمكانية استخدام النفايات كمواد إمسنتية حتت ظروف بيئية آمنة :عنوان البحث 
         حممد إقبال خان.  د :       ونالباحث

           

 :ملخص البحـــــث
وهي مادة ناجتة عن النفايات )  Ti waste( الغرض من املشروع هو التحقيق من أداء املادة     

كانت مدجمة يف اخلرسانة كبديل )  Ti waste( مادة .االصطناعية املتوفرة يف اململكة العربية  السعودية
بعد التصلب عند تأثري نسب االستبدال على خصائص بعد اخللط مباشرة و ةجزئي لالمسنت وذلك لدارس

  .أعمار خمتلفه
  .بديالً جزئياً لألمسنت% ٣٠املخلوطة يف اخلرسانة وصوالً إىل )  Ti waste( مادة 

كان حتت الدراسة باإلضافة إىل ، واخلصائص املسماة باالنزالق ومدة الضغط واختراق الكلوريد الفراغات 
 ). Ti waste( اخلرسانة احملتموية على  بعض طرق املعاجلات مت تطبيقها الكتشاف أمكانية حتسني أداء

  



                                                    

  

عند ، بناءاً على نتائج التجارب تالحظ يف هذه الدارسة ان كالً من االنزالق و قوة الضغط ذات نتائج واعدة 
ميجا باسكال  ٣٥يوماً ٢٨كانت قوة الضغط  عند عمر )  Ti waste( من االمسنت مبادة % ٢٠استبدال 

)   Ti waste( من  % ٣٠و%٢٥نة عادية القوة واخلالطات ذات النسب و من املمكن استخدامه للخرسا.
اليت تكون القوه ا غري ذات أمهية كما ان كال من اختراق  ةمن املمكن ان تستخدم للخلطات اخلراساني

  .أيونات الكلوريد الفراغات قد زادت عند مقارنتها باخللطة التحكم
طويل املدى على اخلواص اإلنشائية على اخلرسانة  ألا ذات تأثري أن نتائج الفراغات ذات أمهية كبريه:علماً

  ). Ti waste( واستخدام طرق معاجلة فعالة أعطى بصورة واضحة إىل احتمالية جديدة لتحسن أداء .
هذه االحتمالية حتتاح إىل حبث أكرب يف التفاصيل وذلك لتحديد أفضل الطرق املنطقية والعملية وذات التكلفة 

اد منها لذلك التوصيات والنصائح بناًء على  األفضل حتديد النقاط املرجعية مع املواد األخرى وتطبيق املستف
 .وتكيفها وذلك لتتمكن من النجاح و اإلقناع تسويقها 

  

  ٤٨/٢٨/٣٠-د : رقم مشروع البحث
  ئيمسنتية عالية املقاومة مدعمة بالشبكات السلكلية للترميم اإلنشاإصفائح  :عنوان البحث 

  حممد مجال الشناق. د :        ونالباحث
  شهاب الدين حممد مراد. د                    

  
  

 :ملخص البحـــــث
إن تصميم مادة مركبة ذات مقاومة عالية وممطولية كبرية ودميومة طويلة بتكلفة أقل مطلوب   

تائج هذا البحث طريقة ترميم فعالة يتوقع أن تقدم ن.  بدرجة عالية من قبل صناعة اإلنشاءات يف الوقت احلايل
وقليلة التكلفة للتجديد واحملافظة على املنشآت اخلرسانية القدمية واملتلفة ولتشجيع صناعة اإلنشاءات يف 

  .اململكة على إكتشاف التطبيقات الفائقة للشبكات السلكية يف منشآت متعددة
  :يهدف هذا البحث إىل 

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

  .املطورة أعاله



                                                    

  

تقييم فعالية استخدام الصفائح عالية املقاومة املطورة أعاله على ضم عناصر ذات مقطع مربع ومسـتطيل  -٣
  .ائري بداللة املقاومة واملمطوليةود
  

  ٤٩/٢٨/٢٩-د : رقم مشروع البحث
  املساحة املستوية لغري طلبة اهلندسة: كتاب باللغة العربية بعنوان :عنوان البحث 

  عصمت حممد احلسن. د.أ :الباحث              
 :ملخص البحـــــث

تطيع أن حندد مواقع األشياء الطبيعية ميكن تعريف علم هندسة املساحة بأنه العلم الذي بواسطته نس  
منها و املدنية اليت قام بإنشائها اإلنسان على سطح األرض إما بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة ملرجع جغرايف 
معني و كذلك ميكن بواسطته التعرف على ارتفاعات املواقع املختلفة بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة ملرجع 

ذلك  يعترب علم املساحة من العلوم اليت حيتاج هلا كثري من العلماء و الباحثني و الذين و ل.  أفقي ثابت 
يتعاملون مع سطح األرض سواًء كانوا مهندسني أو علماء جيولوجيا أو جغرافيا أو غابات أو زراعة أو حبار أو 

اعية أو السكنية أو ختطيط مدن أو غري ذلك ممن يقضون يف املنازعات بني أصحاب ملكيات األراضي الزر
  . التجارية أو الصناعية أو غري ذلك 

من هذا املنطلق أصبح علم املساحة يلعب دوراً أساسياً يف كل التخصصات اليت هلا صلة بسطح الكرة          
و أصبح مقرر املساحة يقدم كمادة أساسية للكثري من التخصصات غري كلية . األرضية اليابس منها و املائي 

  .ة بأقسامها اهلندس
هذا البحث هو حماولة لتأليف كتاب باللغة العربية يقدم مادة املساحة سهلةً للتطبيق لغري املتخصصني و         

و قد خصصت األبواب الثالثة األوىل من . يف جمال اهلندسة مثل طالب كليات الزراعة و العمارة و التخطيط 
تخدام أبسط وسائل القياس الستخدامها يف قياس املسافات و الكتاب لتقدمي تعريف باملادة و أمهيتها و اس

و يف الباب الرابع مت شرح طرق حساب . التفاصيل املطلوبة لعمل خريطة تفصيلية ملساحة حمدودة األبعاد 
و يف الباب اخلامس و السادس مت شرح امليزانية . املساحات املسطحة كأحد التطبيقات املساحية املهمة  

ف على ارتفاعات األجسام على سطح األرض و تطبيقاا يف عمل القطاعات و اخلرائط كتقنية للتعر
و يف الباب السابع و الثامن قدمت بعض التقنيات احلديثة يف هندسة املساحة من قياس إلكتروين . الطبوغرافية 

مبا توصلت إليه هندسة للمسافات و استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية و نظام التوقيع العاملي للتعريف 
  .املساحة من تقدم و تطور

  



                                                    

  

  ٥٢/٢٨/٢٩- د : رقم مشروع البحث
  عيةاختطيط عملية الرصد لتحديد املواقع باألقمار الصن :عنوان البحث 

  حسن حممد بيالين. د. أ :الباحث              
  عبداهللا السلمان. د       

  ياسر السيد أمحد. م                             
  :ملخص البحـــــث

إن دقة حتديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية، تعتمد على مدة الرصد، وعلى توزيع األقمار،   
كما أن عدم اختيار الوقت . فتناسب الدقة مع مدة الرصد ينعكس على تكلفة العمل. املكشوفة بالنسبة للراصد

جيداً، أيضاً سينعكس على التكلفة، ألنه سيتطلب  املناسب للرصد، أي الوقت الذي يكون فيه توزيع األقمار
وحىت اآلن ال توجد معايري عملية تربط الدقة املطلوبة بفترة الرصد . فترة رصد أطول للوصول للدقة املطلوبة

 .وتوزيع األقمار
ل يهدف هذا العمل وضع معايري عملية، تساعد الراصد على جدولة عملية الرصد، للوصول للدقة املطلوبة بأق

  .التكاليف
يف هذا البحث مت دراسة عالقة فترة الرصد بالدقة النسبية لتحديد املوقع، وعالقة طول القاعدة 

وقد درست البنود . بالدقة النسبية لتحديد املوقع، وعالقة توزيع األقمار وعددها، بالدقة النسبية لتحديد املوقع
/ ٢/كم، / ١/متر، /٥٠٠: /د القصرية والطويلةاملذكورة أعاله على أا غري مستقلة، وذلك حسب القواع

  . Lieca 530واألجهزة املستخدمة هي من نوع . كم/ ١٥/كم، / ١٠/كم، 
وجود بنتيجة التجارب مت التوصل إىل أنه كلما ازداد عدد األقمار املرصودة، أمكن التغلب على مشكلة 

 .، أدى غالباً إىل نتائج سلبية بالنسبة للدقةمن ناحية أخرى، زيادة عدد األقمار القريبة من األفق. العوائق
تأثري فترة الرصد على الدقة يتضاءل مع ازدياد فترة الرصد، إىل حد يصبح معه من غري  باإلضافة لذلك، فإن

وبشكل عام، ميكن القول بالنسبة لكل التجارب اراة يف هذا البحث، أن الرصد . ادي االستمرار بالرصد
 .كم، ذو مردود ضعيف، ألن الدقة تثبت عملياً عند هذا احلد/١٥/النسبة للقواعد حىت ألكثر من ساعة، ب

  
  ٦٦/٢٨/٢٩- د : رقم مشروع البحث

أثر نسبة مواد تقليل املاء ومواد اللزوجة  املتوفرة حملياً على خواص اخلرسانة ذاتية  :عنوان البحث 
  الدمك الطازجة واجلافة



                                                    

  

  حسن صديقي ندمي أ. د :الباحث              
  صاحل حامد السيد. د.أ  
 :ملخص البحـــــث

قالب اليت ميكن وضعها يف  اخللطات اخلرسانيةنوع من  يه) SCC(اخلرسانة ذاتية الدمك 
ابتكار اخلرسانة منذ و. إلستخدام اهلزازدون احلاجة من  الوزن وبواسطة قوة العوائق خالل وميكن ان متر 
نطاقا يف اليابان واوروبا والواليات املتحدة السع ام اكتسبت قبوال و ١٩٨٨ام اليابان ىف ع يف الذاتية الدمك

واهلدف الرئيسي من هذه الدراسه هو . مزايا متميزههذه اخلرسانة من نطوي عليه توذلك بسبب ما 
وهلذا . )SCC(اخلرسانة ذاتية الدمك  يف إعداد) VMA(لزوجه مواد تعديل ال استكشاف مزايا استخدام

دون استخدام اي تعديل  يدااألوىل مزيج ع اخلرسانة ذاتية الدمك، من خلطاتثالثة مت إعداد الغرض 
مت اعداد  و. االساس لعمل املقارنات مع اخللطات األخرى وكان يعترب قاعدة admixtureلزوجة ل

 اخلرسانة قدرةعلى ) VMA(ثؤثر مواد تعديل اللزوجة . VMAاثنني من جرعات خمتلفة من خلطتني 
. تطبيق طرق اإلختبارات املعتمدة من خاللويتم قياس ذالك  التماسك و اإلنسياب و مقاومة التفككلى ع

اللينة و الصلبة للخرسانة صائص اخليف حتسني  VMA عاليةفا مت القيام بدراسة وعلى أساس هذه التجارب
إن . كبريا بشكلاخلرسانة ذاتية الدمك  حيسن من خصائص VMAعام لوحظ ان و بشكل . ذاتية الدمك
جتارب اخللطات جيب عملها  ولوحظ ان عددا من فيها والبحث ادراسهمت أيضا  VMAتأثري جرعه 

  .للخرسانة ذاتية الدمك للتوصل اىل اجلرعه االمثل من اخلصائص املطلوبة

  
  ٧٣/٢٨/٢٩-د : رقم مشروع البحث

املركبة سابقة اإلجهاد حتت تأثري  أداء الكمرات اخلرسانية املسلحة املقواة باألنسجة :عنوان البحث 
  قوى العزم

  سيدالصاحل بن حامد . د.أ :الباحث              
  ندمي أحسن صديقي. د   
 :ملخص البحـــــث

إن استخدام أنسجة  املواد املركبة الكربونية سابقة اإلجهاد لتسحني كفاءة وقوة املنشآت القائمـة  
ودة جداً يف هذا اال على الكمرات بني أن هناك زيادات كبرية يف قوة دراسات حمد.  يعترب جماالً حيوياً جداً

ولكن أداء تلك الكمرات مل يتم فهمه بصورة واضحة .  حتمل تلك العوارض إذا ما قورنت مبثيالا غري املقواة



                                                    

  

لفعلية ومدى جناح وهلذا فإن هناك حاجة لدراسة أثر التقوية باملواد املركبة سابقة اإلجهاد لتحديد قيم الزيادة ا
ومن هنا فإن الدراسة املقترحة هنا تعىن بتقصي أداء الكمرات املركبة وفعاليتها إذا .  استخدامها على الكمرات

ما مت تقويتها بأنسجة املواد املركبة سابقة اإلجهاد وامللصوقة على سطح الكمرات اخلارجي الواقعة حتت تأثري 
  .قوى الشد الناجتة عن العزوم

.  دراسة أثر األنسجة الكربونية سابقة اإلجهاد على أداء الكمرات اخلرسانية املسلحة: ذا البحث إىل يهدف ه
وستعىن الدراسة بتحديد تأثري بعض  العناصر املؤثرة على ذلك مثل أثر قوة قيمة الشد يف املواد املركبة ، عدد 

ريقة إذا ما كانت الكمرات تعاين تشققات قبل كما أنه سوف يتم حتديد فاعلية هذه الط.  طبقات املواد املركبة
  .تقويتها

  
  ٦/٢٨/٣٠- د : رقم مشروع البحث

  طريقة جديدة لتصميم اخللطات األسفلتية على األداء الزحفي واملقاوم للتخدد :عنوان البحث 
  جمدي عبد العزيز زهو. د.أ  :الباحث              

  نصورعبد اهللا بن إبراهيم امل. د.أ               
  :ملخص البحـــــث

التشوه واهلبوط السطحي . إنّ الرصف اخلرساين األسفليت يخضع اآلن إىل أمناِط جديدِة ِمن العيوب  
للرصِف األسفليت، املعروف بالزحف السطحي أَو التخدد والذي يالحظُ يف مسار اإلطارات هو أحد هذه 

ضعف طبقة أَو أكثر ِمن طبقات الرصِف األسفليت . ١: العيوب وميكن التعرف عليهما وحدوثهما بسبب
تأثري البيئِة . ٢. كنتيجة لإلجهاِد الشاملِ الذي يولّد باحلملِ الثقيلِ للشاحناِت وكذلك ضغِط اإلطارِات العاليِة

 .احمليطة وخاصة درجِة احلرارة العاليِة مثل مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية

سفلت السطحية ناعمِة نسبياً لبِضعة شهورِ بعد البناِء، وأحياناً توضع هذه الطبقِة الناعمِة، اليت تبقى طبقةُ األ 
مثل طبقات أسفلت قدمية أو بالطات (تخضع إىل احلمل احملوري ِمن املرورِ، على قمِة طبقة أكثر صالبة 

اإلجهادات والتشوهات . ِد شد عايلِيتوقّع منها إنتاج إجهادات ضغط منخفضة مصحوبة بإجها) خرسانية
يف اململكة . الناِتجة يمِكن أَنْ يؤديا إىل التخدد أوالتشوِه السطحيِ الذي يالحظَ فقط ضمن الطبقِة السطحيِة

العربية السعودية، خصوصاً مدينة الرياض، درجة احلرارة العالية هي إحدى العواملِ الرئيسيِة اليت تؤثّر على 
باإلضافة إيل ذلك، أغلب األحجار  املتوفرِة اليت تستخدم يف اخللطات األسفلتية . السطحيِ أَو التخدِد التشوِه



                                                    

  

بالرغم ِمن . اليت التتمتع بالصالبِة العاليِة مثل أحجار البازلِت أَو اجلرانيت) الكلسي(هي األحجار اجلريية 
ِت احلرارة العاليِة وأنواع األحجار السيئِة املتوفرِة إستعمالِ أنواع من األسفلت القوي الصالبة، إال أن درجا

إن مقاومة التشوه السطحي . تشكل عوامل أساسية وهامة يف إنتاج املشاكل اخلطرية للرصف مثل التخدد
 .للرصف األسفليت يعتمد بصفة أساسية على مكوناِت وخصائصِ اخلَليِطة األسفلتية املستخدمة يف الرصف

يسي من هذه الدراسِة هو تطوير طريقة تصميمِ خلطة أسفلتية جديِدة تعتمد على مقاومةَ التخدد إنّ اهلدف الرئ
مت تصميم ، للوصول إيل هذا اهلدِف . أو اآلداء الزحفي للرصِف األسفليت يف إطار الظروف البيئية احمليطة
مت . سفلتية بأربعة حمتويات أسفلتية خمتلفِةبرنامج جترييب شامل إلعداد وتصميم وإخِتبار اثنان وأربعون خلطة أ

مفتوحة وخشنة (، وثالثة تدرجات خمتلفة )حجر جريي وبازلت(نوعان من األحجار ،  األخذ يف اإلعتبار
إلنتاج اخللطات األسفلية )  بوليمر ورماد األمسنت املتطاير(، ونوعان من اإلضافاِت املُحسنات للخلطِة )وكثيفة
)  Cº٢٥،  Cº٤٠، Cº٦٠(ام إختبار الزحف الثابت يف ثالث درجاِت حرارة خمتلفِة  مت إستخد. املقترحة

أيضاً، مت إجياد القوة . حلساب اآلداء الزحفي كمؤشر للتشوهاِت السطحيِة اليت حتدث يف اخللطات األسفلتيِة
ختلفة للتصميم على أداء القابلة للشد عن طريق أستخدام إختبارات قوِة للشد وذلك لقياْس تأثريِ العوامل امل

  .اخللطة األسفلتية

إحدى هذه اإلستنتاجاِت، معيار . نتاِئج وحتليل اإلختبارات يؤدياِن إىل بعض اإلستنتاجاِت اهلامة والصحيحِة
التصميمِ التقليديِ مثل ثبات مارشال الميكن أن يكون مؤشراً موثوق به مبفرده إلختيارِ تصميمِ خلطة أسفلتية 

عالوة على ذلك، بينت نتاِئج اإلختبارِ املعملي أن . كفاءة عالية خصوصاً يف درجاِت احلرارة العاليةذات 
إستعمالَ معايري جديدة مثل مقاومةَ الزحف والقوةَ القابلة للشد للخلطات األسفلتية الساخنة يكون أكثر ثقِة 

 .تلفِةكطرق تصميم خلطات أسفلتية وبالذات يف درجاِت احلرارة املخ
  
  
  
  

  ٥٩/٢٨/٣٠-د : رقم مشروع البحث
تأثري املعاجلة بالبخار على قوة اخلرسانة باستخدام درجات حرارة صب وملدنات  :عنوان البحث 

  خمتلفة
  عبد الرمحن حممد احلزميي. د :الباحث              
 :ملخص البحـــــث



                                                    

  

. يف اخلرسانة سابقة الصب) Superplasticisers(تستخدم املعاجلة بالبخار وامللدنات الكيميائية        
تعترب دراسة تفاعل أنواع خمتلفة من هذه امللدنات مع درجة حرارة صب اخلرسانة وتأثريها على قوة الضغط 

اهلدف من هذا البحث هو التحقق من تأثري  .بعد استخدام املعاجلة بالبخار مهم لصناعة اخلرسانة سابقة الصب
استخدم يف هذه الدراسة . وة اخلرسانة باستخدام درجات حرارة صب وملدنات خمتلفةاملعاجلة بالبخار على ق

و  Rheobuild-1100(نوعني من امللدنات ، )م° 40م و ° 32، 24(ثالث درجات حرارة خمتلفة 
Glenium-51( ، وحالتني من املعاجلة)ومت ، )املعاجلة عن طريق البخار واملعاجلة عن طريق الغمر باملاء

 ).يوم 180و  90، 28، 7، 3(قوة الضغط عند أزمنة خمتلفة  اختبار
 

أعلى من اخلرسانة ) Glenium-51(أظهرت نتائج البحث بأن قوة الضغط للخرسانة باستخدام 
بدون (زادت قوة الضغط يف كل من اخلرسانة العادية . عند كل األزمنة) Rheobuild-1100(باستخدام 
عند املعاجلة عن طريق الغمر باملاء يف كالً من ) Rheobuild-1100(ن واخلرسانة باستخدام امللد) ملدنات

مل تظهر أي ) Glenium-51(إال أن اخلرسانة باستخدام ، األزمنة املبكرة واملتأخرة بارتفاع درجة احلرارة
خدام كان الست. تغيري ملحوظ يف قوة الضغط يف كالً من األزمنة املبكرة واملتأخرة بارتفاع درجة حرارة الصب

امللدنات يف حالة املعاجلة بالبخار أثر إجيايب على قوة ضغط اخلرسانة يف كالً من األزمنة املبكرة واملتأخرة 
عند ارتفاع % 15إىل  6من وخصوصاً يف درجات حرارة الصب العالية حيث زادت قوة ضغط اخلرسانة 

  .م°40إىل  24درجة حرارة اخلرسانة من 
 

  ٧٨/٢٨/٣٠-د : رقم مشروع البحث
  حتسني كفاءة املعاجلة االبتدائية ملياه الصرف الصحي باستخدام الكيماويات :عنوان البحث 

  أشرف حممد ابراهيم رفعت. د.أ :الباحث              
  :ملخص البحـــــث

خيتص هذا البحث يف دراسة تأثري استخدام الكيماويات يف حتسني عمليات املعاجلة يف أحواض   
ة وزيادة استيعاب األمحال اهليدروليكية وامللوثات العضوية العالية باإلضافة إىل تقليل انبعاث الترسيب االبتدائي

  .الروائح وإزالة عنصر الفسفور وحتسني خصائص احلماة
  : يهدف هذا البحث إىل

دراسة كفاءة استخدام الكيماويات يف أحواض الترسيب االبتدائية واختبار قدرا على إزالة امللوثات -
  .ختلفةامل
  .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-
 .من حمطة املعاجلة جتربة استخدام أنواع جديدة من املرويات املساعدة مثل إعادة استخدام احلماة الناجتة-

  

  ٣٢/٢٩/٣٠-د : رقم مشروع البحث
  باستخدام طريق رياضية جديدة DEMبناء منوذج ارتفاعي رقمي  :عنوان البحث 

  بشار كمال بشري. د :الباحث              
  :ملخص البحـــــث

أنه  على ( Digital Elevation model ) ( D E M )"  رقميمنوذج ارتفاعي " نطلق اسم   
يؤمن  و الذي، موعة من النقاط يف منطقة من سطح األرض متّ تعيني مواقعها املستوية و ارتفاعاا ثيل مت

  . معينةمتثيالً لتغريات التضاريس على حنو مستمر ملنطقة 
سيتم االعتماد يف هذا البحث على طريقة املتوسطة املوزونة لتوليد النماذج االرتفاعية باستخدام  التابع األسي 

و دراسة تأثري تغري ثوابت التابع األسي املستخدم للحصول على ، كتابع للوزن بدال من تابع مقلوب املسافة
  .و من مث تقييم النتائج اليت مت احلصول عليها، دقيقمنوذج رياضي 

وىل  حيث كان االحنراف املعياري للنموذج املطور للمنطقة األ،   متت دراسة دقة النموذج املطور على منطقتني
  .متر  و هي أقل من قيم االحنراف املعياري للطرق األخرى ٠.٠٨٧متر و يف املنطقة الثانية  ٠.٠٣٤

و قد تبني أيضا من نتيجة الدراسة أن قيم ثوابت التابع األسي تؤثر بشكل ملحوظ على دقة النموذج الرقمي و 
أما بالنسبة للمسافة املتوسطة ،  (n)األسي من أجل قوة التابع  ١.٨إن القيم اليت مت التوصل هلا يف البحث هي 

(D)   أمتار ٥متر من أجل تباعد خلطوط الشبكة مقداره  ٢.٥فالنتيجة األفضل كانت من أجل  
            

  ٣٧/٢٩/٣٠-د : رقم مشروع البحث
  تمقارنة بني دقة املوازين البصرية والرقمية والليزرية يف قياس فروق املناسيب واملسافا :عنوان البحث 

  عصمت حممد احلسن. د.أ :الباحث              
 : ملخص البحـــــث

يف هذا البحث متت مقارنة  ثالثة أجهزة  ميزانية  خمتلفة التصميم واملواصفات الفنية و ذلك فيمـا    
من شركة اليكا و ميـزان   NA2امليزان البصري : تشمل هذه األجهزة. يف  قياس املناسيب  خيتص بدقتها 

كما متت مقارنة الدقـة يف  . ، كالمها من شركة سوكيا   SDL30و امليزان الرقمي   LP31ACالليزر 



                                                    

  

باإلضافة إىل جهـاز    SDL30و الرقمي  NA2امليزان البصري : قياس املسافات األفقية لكل من اجلهازين
يوديسية مث هلذا الغرض أنشئ خط قاعدي باستعمال الطرق اجل.  من شركة اليكا  N3امليزان البصري الدقيق 

يف الطريقة . وقد استعملت طريقتان   لقياس املناسيب . قيس هذا اخلط مرة أخري عن طريق األجهزة الثالثة 
حسبت . األويل  مسحت عدة مغلقات من نقطة البداية إىل نقطة النهاية و الرجوع مرة أخرى إىل نقطة البداية

أما يف الطريقة الثانية فقد حسبت مناسيب األوتاد .  بعد ذلك قيم اإلغالق و حولت إىل قيم توضح دقة العمل
املثبتة على اخلط عدة مرات من إحدى طريف اخلط مث حسبت قيم االحنراف املعياري و حولت إىل قـيم دقـة   

حقق معايري تسوية من الدرجة الثانيـة   NA2و قد أوضحت النتائج يف احلالتني أن امليزان البصري . جممعة 
حقق معايري تسوية من الدرجة الثالثة تصلح لكثري من األعمال  LP31AC أن امليزان القسم األول يف حني

فقد حقق معايري دقة أفضل من تلك املتعارف عليها  SDL30أما امليزان الرقمي . املساحية يف اهلندسة املدنية
وي األفقي ، قيست أطوال ويف املست. عاملياً  للدرجة األوىل القسم األول مع توفري الكثري من الوقت و اجلهد 

وقد أظهرت النتائج أن . كل أجزاء خط االختبار عدة مرات وحسبت قيم االحنراف املعياري هلذه القياسات 
، على التوايل  يف  ١/٤٠٠٠و  ١/٥٠٠٠تصل إيل  NA2و امليزان  N3دقة قياس املسافة باستعمال  امليزان 

وهذا يعـين أن امليـزان   .   SDL30عمال امليزان باست ١/١٠٠٠٠حني ميكن احلصول علي دقة تصل إيل 

  .يقيس املسافات بدقة تفوق كل الطرق التاكيومترية املعروفة   SDL30الرقمي 
  

  ٣/٣٠/٣٠-د : رقم مشروع البحث
  السريان احلر ا ملنتظم يف الربابخ امللساء واملموجه :عنوان البحث 

  مسري علي عيد. د :الباحث              
  :ـــثملخص البحــ

يف هذه الدراسة النظرية املعملية حياول الباحـث املسـامهة يف حـل هـذه املشـكلة بتقـدمي         
معادلة على أساس نظري معملي للحساب الدقيق للتدفق يف الـربابخ ممتلئـة القطـاع وأيضـاً يف حـاالت      

  .اإلمتالء اجلزئي

لربابخ املمتلئة ومن املتوقع أن يتوقف تقدمي معادلة حلساب التصرف احلر املنتظم يف ا: يهدف هذا البحث إىل 
 .هذا التصرف على عوامل عده كميل وقطر الرببخ وبذلك على سبيل املثال ال احلصر

   



                                                    

  

  ٢٠/٣٠/٣٠-د : رقم مشروع البحث
سلوك االنثناء لصفائح امسنتية مدعمة بالشبكات السلكية يف حماليل كربيتات الصوديوم  :عنوان البحث 

  واملغنيسيوم
  حممد مجال حممود الشناق. د :           الباحث   

 :ملخص البحـــــث
يتوقع أن تشجع خمرجات هذا البحث قطاع الصناعة يف اململكة على اكتشاف التطبيقات الكامنة   

املخرجات املتوقع تتضمن إطالة عمر منشآت .  للفورمسنت يف بيئة كربيتية بدون خشية يف نقصان األداء
متطلبات الصيانة ، زيادة األمان ، التقليل من اخلسائر يف املمتلكات ، وتشجيع قطاع  الفرومسنت ، التقليل من

صناعة االنشاءات يف السعودية على اكتشاف التطبيقات الكامنة للفورمسنت يف منشآت متعددة حتت ظروف 
  .بيئية خمتلفة

ية ضارة على سـلوك االنثنـاء   البحث يف تأثري بيئات ملحية حمتوية على مواد كيميائ: يهدف هذا البحث إىل 
العوامل اليت درست تتضـمن  .  لصفائح امسنتية مدعمة بالشبكات السلكية املغلفة مبنظومة امسنتية عالية املقاومة

عــدد طبيقـات الشـبكات    ) ب) (صغرية ، متوسطة وكبرية(الفراغات بني أسالك الشبكات املعدنية ) أ(
  ).ماء حنفية ، حماليل كربيتات الصوديوم واملغنيسيوم(ة بيئة املعاجل) ج) (اثنني وأربع(السلكيـة 

 
  ٢١/٣٠/٣٠-د : رقم مشروع البحث

  IKONOSالتحديد التلقائي حلواف الطرق من صورة القمر االصطناعي  :عنوان البحث 
  أمين سليمان حسن عجيب. د :الباحث              
 :ملخص البحـــــث

) أطواهلا وعروضها(اطق املختلفة إىل خرائط توضح شبكات الطرق حتتاج مشاريع التطوير والتنمية للمن  
وحيث أن الطرق هلا مواصفات هندسية واشعاعية خاصة فيمكن باالستعانة بتقنيات االستشعار عن بعد من 
عمل خرائط دقيقة للطرق من الصور الفضائية مما يوفر التكاليف واملدة الزمنية اليت تستغرقها أعمال انشاء 

بالطرق االعتيادية اليت تعتمد على املساحة األرضية وخاصة يف املناطق النائية مثل القرى والنجوع  اخلرائط
  .واهلجر



                                                    

  

الستقراء شبكات الطرق  AUTOMATICاستنباط أسلوب تلقائي : يهدف هذا البحث إىل 
ة بربامج قراءة وذلك باالستعان IKONOSفقط من بني املعامل املختلفة اليت تظهر يف صور القمر االصطناعي 

   .ومعاجلة الصور الرقمية وبرامج التطبيقات احلسابية اهلندسية
  
  
  



                                                    

  

  الهندسة الميكانيكية                         
 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
دراسة تصرف سبيكة األلومنيوم حتت معامالت حرارية خمتلفة  ٤٣/٢٧/٢٩-م ١

  للدن املختلفةومدى استجابتها لعمليات التشوه ا
طارق حممـود مصـطفى   . د

  احلسيين
  إيهاب عادل الدنف. د

  عبد الرمحن عبد اهللا علي. د  تصنيع املنشآت امللصوقة باستخدام صلب سابك اإلنشائي  ٣٤/٢٨/٢٩- م  ٢
  سعيد حممد درويش. د.أ

دراسة جتريبية النتقال احلرارة باحلمل الطبيعي مـن أنابيـب    ٥٠/٢٨/٢٩- م ٣
ذو مقاطع مسـتطيلة أو مربعـه يف اهلـواء يف    رأسية مغلقة 
 حالة االستقرار

 حممد السيد حممود علي. د

التحكم املتكامل لنظام تعليق فعال مع نظام قـدرة توجيـه    ٥٣/٢٨/٢٩- م  ٤
 كهريب

 حممد حممد املدين. د

  عبد احلكيم  املاجد. د عن التحكم يف دوران عارضة كابولية ١٧/٢٤/٣٠- م  ٥
  ان علي حممد السمح. د
 حممد حممد املدين. د.أ

  عبد احلكيم  املاجد . د  ميكانيكية الزحف يف املواد الفلزية ٣٠/٢٦/٣٠- م  ٦
  حممود سيد سيلمان . د.أ
  إيهاب عادل الدنف. د

النمذجة العددية ألنتقال احلرارة باحلمل القسري ألنابيب ذات  ٣٥/٢٨/٣٠- م  ٧
  .مقاطع مثلثية يف اهلوء

  النحيطعبد اهللا بن عثمان . د
  حممد السيد حممود علي. د
  عبيدة حممد زيتون. د

إمخاد االهتزازات يف األلواح املهتـزة باضـافة كتـل و     ٧٥/٢٨/٣٠- م  ٨
 زنربكات

  مسعد عبده فوده . د
  خالد عبد اللطيف السيف. د

إمخاد االهتزازات يف السـيور والسالسـل واألشـرطة      ١٥/٢٩/٣٠  ٩
 املتحركة على بكرات

  ودهمسعد عبده ف. د
  بسام أمحد البسام. د

  
  ٤٣/٢٧/٢٩-م : رقم مشروع البحث

دراسة تصرف سبيكة األلومنيوم حتت معامالت حرارية خمتلفة ومدى استجابتها لعمليات  :عنوان البحث 
  التشوه اللدن املختلفة

  طارق حممود مصطفى احلسيين. د  :الباحث              
  إيهاب عادل الدنف. د           



                                                    

  

 :لبحـــــثملخص ا
التعرف على استجابة املادة للتصلد باالنفعال أثناء عمليات القص البسيط والضغط البسيط   

وسوف يتم أيضاً توصيف معدل التصلد وحتليل مدى .  والضغط ذو االنفعال املستوى وتطور البنية اهرية
لى مدى كفاءة الربط بني عمليات مما قد يضيف ع.  عالقته بتطور البنية اهرية مع جماالت إجهاد خمتلفة

  .التخمري وعمليات التشوه اللدن الالحقة
  :يهدف هذا البحث إىل

توصيف معدل التصلد باالنفعال لسبيكة ألومنيوم حتت معامالت حرارية خمتلفة ومدى استجابتها لعمليات -
  .التشوه اللدن

البسيط والضغط البسيط والضغط ذو  دراسة مدى استجابة املادة للتصلد باالنفعال أثناء عمليات القص-
  .االنفعال املستوى وتطري البنية اهرية

  .تصميم وتصنيع قالب لعمل جتارب القص البسيط-
  .تصميم وتصنيع قالب الضغط ذو االنفعال املستوى-
 .توصيف وحتليل مدى عالقة معدل التصلد بتطور البنية اهرية مع جماالت إجهاد خمتلفة-
 

   ٣٤/٢٨/٢٩ : بحثرقم مشروع ال
  تصنيع املنشآت امللصوقة باستخدام صلب سابك اإلنشائي :عنوان البحث 

  عبد الرمحن عبد اهللا علي. د  :   ون      الباحث
  سعيد حممد درويش. د.أ         

 :ملخص البحـــــث
لواقع فإنه ويف ا.  تتعرض اإلنشاءات املعدنيتة وهياكل املاكينات إىل أنواع متعددة من االهتزازات  

ومن اجلدير .  جيب إمخاد هذه االهتزازات بأكرب قدر ممكن من حيث أا تؤثر عمر الكالل هلذه املنشآت
بالذكر أن بناء املنشآت املعدنية وهياكل املاكينات باالعتماد على املواد الالصقة قد القى جناحاً كبرياً بسبب 

واهلدف من هذا البحث هو تقييم بناء وصالت .  ازاتالقدرة الفائقة للمواد الالصقة على امخاد االهتز
  .املنشآت املعدنية باستخدام القطاعات واأللواح املنتجة من صلب شركة سابك اإلنشائي

  :يهدف هذا البحث إىل
  .عمل مسح شامل عن املزايا واملعوقات لعملية بناء املنشآت املعدنية بالعتماد على تقنية اللصق- ١

أمثل األبعاد لوصلة التصنيع باللصق يف املنشـآت املعدنيـة مـن حيـث األداء      عمل دراسة الختبار-٢
  االستاتيكي واألداء الديناميكي



                                                    

  

  
  ٥٠/٢٨/٢٩-م : رقم مشروع البحث

دراسة جتريبية النتقال احلرارة باحلمل الطبيعي من أنابيب رأسية مغلقة ذو مقاطع مستطيلة  :عنوان البحث 
  الستقرارأو مربعه يف اهلواء يف حالة ا

  حممد السيد حممود علي. د  :  ون        الباحث

 :ملخص البحـــــث
تستعمل هذه األنابيب يف تطبيقات كثرية منـها املبـادالت احلراريـة سـواء كـان ذلـك يف           

يف ، يف امـع الشمسـي  ، ويف سـوائل خمتلفـة يف املفـاعالت الكيميائيـة    ، وجود وسط مسامي أو ال 
وتستعمل كا أجهـزة للتربيـد اإللكتـروين و يف تطبيقـات صـناعية      ، ألنابيب احلراريةيف ا، أنابيب التدفئة

وإجياد عالقات جتريبية يساعد يف معرفة معامل انتقـال احلـرارة مـن هـذه األنابيـب للوسـط       .  أخري
 .احمليط و بالتايل معرفة كمية احلرارة املفقودة للوسط احمليط ومعدل هذا الفقد

دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلراري الطبيعي جتريبيا من مواسري ذو مقاطع مربعـة   :يهدف هذا املشروع إىل
وعلي ذلك فان هذه التجارب سوف تركز علي كيفيـة  .  ومستطيلة و بنسب مقاطع خمتلفة يف وسط هوائي

حلرارة من هذه أجياد عالقة جتريبية تكون مناسبة ملعظم احلسابات اهلندسية لكي نتمكن من تعيني معامل انتقال ا
وعليه فأن مجيع البيانات املأخوذة سوف يتم استخدامها يف عمل عالقات عدمية الوحدات تشتمل .  األشكال

وأخريا فسوف يتم إجياد عالقة جتريبية لكل مقطع من مقاطع املواسـري وأيضـا   .  علي رقم نوسلت و رايلي
    .ملقطعنسبة أطوال ا مسوف يتم إجياد عالقة جتريبية عامة باستخدا

  
  ٥٣/٢٨/٢٩-م : رقم مشروع البحث

  التحكم املتكامل لنظام تعليق فعال مع نظام قدرة توجيه كهريب :عنوان البحث 
  حممد حممد املدين. د.أ  :  ون       الباحث

 :ملخص البحـــــث
.  تراجع أمهية البحث إىل ضرورة تقدير األداء العام للمركبة عند استخدام نظام التوجيه الكهريب  

وللحصول على تقدير أكثر دقة هلذا األداء العام للمركبة ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار ذلك االرتباط بني نظام 
التوجيه ونظام الكبح يف املركبة وذلك عند تكوين النموذج الرياضي لنظام التوجيه الكهريب والذي يستخدم 

  .التوجيه بدوره لتنفيذ احملاكاة ومن مث تصميم جهاز التحكم يف نظام



                                                    

  

يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري دمج نظام التعليق الفعال مع نظام التوجيه الكهريب على راحـة الركـوب   
وعالوة على ذلك سوف يتم تصميم أسلوب للتحكم مـبين  .  وجودة البقاء على الطريق للمركبات الصغرية

  .على مركبات أكثر راحة وأماناًعلى أساس نظرية ا لتحكم األمثل للنظام املدمج وذلك دف احلصول 
  

  ١٧/٢٤/٣٠-م : رقم مشروع البحث
  عن التحكم يف دوران عارضة كابولية :عنوان البحث 

  عبد احلكيم  املاجد. د    :الباحث              
  علي حممد السمحان . د           
  حممد حممد املدين. د.أ           
  :ملخص البحـــــث

ت فاعلية عدد من طرق التحكم خلفض االهتزازات الصادرة من قضيب هدف البحث هو إلثبا  
التحكم من .  دوران مثبت عدد من طرق التحكم سوف تدرس ملعرفة أيهما يؤدي الغرض املطلوب

االهتزازات الصادرة من اجلهاز ا لدوراين سوف تعتمد على استخدام جهاز مشغل عزمي باإلضافة إىل عدد 
عدد .  قضيب مرن جداً مثبت يف جهاز دوراين سوف يستخدم يف التجارب.  ائيةمن املشغالت البيزوكهرب

    .من التجارب باإلضافة إىل حماكاة من جهاز احلاسب سوف يبحث

  

  ٣٠/٢٦/٣٠-م : رقم مشروع البحث
  ميكانيكية الزحف يف املواد الفلزية :عنوان البحث 

  عبد احلكيم  املاجد . د  :الباحث              
  حممود سيد سيلمان . د.أ         

  إيهاب عادل الدنف. د                     

 :ملخص البحـــــث
 Mg , Siدراسة معدل الزحف لسبائك األملنيوم النقي وسبائك األملنيوم املضاف هلا شوائب مثل   

, Cu مواد حتـت  من املهم معرفة ميكانيكية الزحف لل.  حتت درجات حرارة خمتلفة ومعدالت انفعال خمتلفة
درجات احلرارة العالية وتأثري إضافة بعض الشوائب لتقليل كمية الزحف يف هذه املواد لإلستخدام يف تطبيقات 

  .حتت درجات حرارة عالية



                                                    

  

التعرف على ميكانيكية الزحف يف سبائك األملنيوم النقية وسبائك األملنيوم املضاف هلا : يهدف هذا البحث إىل
  . التعرف على تأثري الشوائب على معدل الزحف عند درجات احلرارة العالية شوائب كما يهدف البحث إىل

  

  ٣٥/٢٨/٣٠-م : رقم مشروع البحث
  .النمذجة العددية ألنتقال احلرارة باحلمل القسري ألنابيب ذات مقاطع مثلثية يف اهلواء :عنوان البحث 

  عبد اهللا بن عثمان النحيط. د   :     ون    الباحث
  يحممد السيد حممود عل. د          
  عبيدة حممد زيتون. د          
 :ملخص البحـــــث

تستعمل األنابيب ذات املقاطع املثلثية يف املبـادالت احلراريـة سـواء كـان ذلـك يف وجـود          
وسط مسامي أو غريه ، و تسـتعمل يف سـوائل خمتلفـة مثـل املفـاعالت الكيميائيـة و يف امعـات        

استعماهلا يف أنابيب التدفئـة و األنابيـب احلراريـة ، كمـا تسـتعمل كـأجهزة       الشمسية و من املمكن 
و عمل منذجـة عدديـة للتـدفق احلـراري القسـري      . لتربيد اإللكترونيات و يف تطبيقات صناعية أخرى

حول هذه االنابيب يساعد يف معرفة معامل انتقال احلرارة من هـذه األنابيـب للوسـط احملـيط و بالتـايل      
 .احلرارة املفقودة للوسط احمليط و مث معرفة معدل هذا الفقد معرفة كمية

يهدف هذا املشروع إىل دراسة انتقال احلرارة باحلمل احلراري القسري حول أنابيب ذات مقاطع 
و سوف تركز هذه الدراسة على كيفيـة  . مثلثية خمتلفة موجودة يف اهلواء عن طريق استعمال النمذجة العددية

ة مناسبة ملعظم احلسابات اهلندسية لكي نتمكن من حتديد معامل انتقال احلرارة مـن هـذه   إجياد عالقة عددي
  .األشكال

  

  ٧٥/٢٨/٣٠-م : رقم مشروع البحث
  إمخاد االهتزازات يف األلواح املهتزة باضافة كتل و زنربكات :عنوان البحث 

  مسعد عبده فوده .  د   :الباحث              
  اللطيف السيفخالد عبد . د          

  :ملخص البحـــــث
املناسبة لتقليل االهتزازات القسرية ىف أما  ساسيات الالزمة والطريقةألع هذه الدراسة اتضسوف   

لنتائج هذا املشروع ميكن أن توجد يف املنظومات اهلامة   ومن التطبيقات .كن يتم اختيارها من اآللواح املهتزة
اس مثل احملثات والدوائر االلكترونية وأجهزة حتليل املعلومات الستخدام اليت تتطلب أن يثبت عليها أجهزة قي



                                                    

  

عند املواضع املثبت عليها  اهتزاز األلواحفيجب على قدر االمكان منع .النتائج املقاسة يف مراقبة حالة النظام 
ت أخرى ىف صناعة و توجد تطبيقا.الناجتة  ملوجات اإلهتزازيةهذه األجهزة حىت ال ختتلط اإلشارات املقاسة با

 .السفن والطريان والصناعات االلكترونية

منع اإل هتزازات القسرية يف أماكن يتم حتديدها يف منشأ على شكل لوح  و ذلك : يهدف هذا البحث إىل
استحداث طريقة حتكم المتصاص االهتزازات  - بإضافة كتل و زنربكات ذات إزاحات انتقالية وأخر دورانية 

حصر االهتزازات يف جزء من اللوح دون األجزاء األخرى أو  -خمتارة من لوح مهتز  القسرية عند خطوط
 .جعـل اللوح يف حالة سكون كلياً عند ترددات الرنني

  
  ١٥/٢٩/٣٠-م : رقم مشروع البحث

  إمخاد االهتزازات يف السيور والسالسل واألشرطة املتحركة على بكرات :عنوان البحث 
  مسعد عبده فوده . د    :الباحث              

  بسام أمحد البسام. د          

  :ملخص البحـــــث
سوف تضع هذه الدراسة الطريقة الالزمة واملناسبة لتقليل االهتـزازات القسـرية يف السـيور أو    
السالسل أو احلبال املتحركة على بكرات مما يزيد من كفاءة تشغيلها وزيادة أعمارها وتقليل الضوضاء الناجتة 

  .حركتهاعن 
استخدام قوى حتكم لتقليل االهتزازات يف األجسام املتحركة أو حصرها يف أماكن : يهدف هذ املشروع إىل 

كما يتم دراسة إمكانية إضافة كتل وزنربكات عند أمـاكن يـتم   .  قريبة من البكرات حىت يتسىن امتصاصها
  .عن طريق استخدام جمسماتاختيارها على هذه األجسام املتحركة بدالً من توليد قوى التحكم 

  
  
  



                                                    

  

  هندسة البترول والغاز الطبيعي
  

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م
دراسة معملية النتقال السوائل الضارة بالبيئة   ٢١/٢٨/٢٩-ن ١

 السطحية والتحت سطحية التأثريات واحللول
  حمد سعيد بن زقوطة . د
  حممد موسى عمرو. د

يد لضغط الندى ملكامن استحداث منوذج جد  ٢٨/٢٩/٢٩  ٢
  الغاز املكثف باستخدام الربجمة اجلينية

  عيسى حممد املغوري شقري. د

حتسني إنتاجية املكامن الغازيـة ذات النفاذيـة     ٧٧/٢٨/٢٩-ن ٣
دراسة  –الضعيفة بواسطة التشقيق اهليدروليكي 

 حلالة واقعية

  حازم نايل الضمور. د

ل على الضغط الشعري ، دراسة تأثري خاضية التبل  ٤١/٢٨/٣٠-ن ٤
النفاذية النسبية ودرجة التشبع بالزيت لصـخور  

باسـتخدام جهـاز الطـرد    : املكامن السعودية
 املركزي للصخر

  عيسى املغوري شقري . د
عبد الرمحن القريشي ، مدينة امللك . د

  عبد اللعزيز للعلوم والتقنية
  عماد بن سليمان احلميضي. د

حلـرارة علـى اخلصـائص    تأثري الضغط وا  ٦٤/٢٨/٣٠-ن  ٥
ــة  ــدفق وأداء  : البتروفيزيائي ــدل الت مع

  املكمن يف الطبقات اجلريية

  حممد موسى عمرو.د
 حممد بن سعيد زقوطه. د

حتقيق وحتسني استهالك الطاقة وأداء التحويل   ٢/٢٩/٣٠-ن  ٦
لوحدة حتويل امليثان املسـتعملة يف مصـانع   

  انتاج األمونيا 

  مراد حممد بومعزة . د.أ

منوذج شبه حتليلي حلساب درجـة حـرارة     ٢٦/٢٩/٣٠-ن  ٧
  السوائل املتدفقة يف آبار النفظ والغاز

  حازم نايل الضمور . د

استحداث مناذج رياضية جديدة للتنبؤ بلزوجـة    ٤٤/٢٩/٣٠-ن  ٨
وكثافة الغازات وخليط الغازات احملتويـة علـى   
مواد هيدروكربونيـة وغـري هيدروكربونيـة    

  زيباستخدام املنطق الفا

  عيسى حممد املغوري شقري. د

  
  

  ٢١/٢٨/٢٩-ن : رقم مشروع البحث
  دراسة معملية النتقال السوائل الضارة بالبيئة السطحية والتحت سطحية التأثريات واحللول :عنوان البحث 



                                                    

  

  حمد سعيد بن زقوطة . د  :الباحث              
  حممد موسى عمرو. د         

 :ملخص البحـــــث
فهي تلوث التربة والنباتات واملياه اجلوفية باإلضافة إىل .  السامة آثار ضارة على البيئةللموائع   

أمهية البحث هي إجياد طرق ملنع أو تقليل حركة املوائع الضارة داخل األوساط .  آثارها السلبية على البشر
  .اًاملسامية ملنع وصوهلا إىل املياه اجلوفية ، مث تقيم كفاءات هذه الطرق معملي

مراجعة األساليب املستخدمة حالياً وسابقاً ، دراسة : من أهم األهداف اليت سوف يتم متابعتها يف هذا البحث 
انتقال املوائع الضارة باستخدام عدة أنواع من التربة ، دراسة تأثري الظروف اجلوية على عملية انتقال املوائـع  

  .رة املائع ودراسة إمكانية محاية التربة من التأثريات السلبيةالضارة ، مث إجياد طرق مناسبة إليقاف أو تقليل هج
 

  ٧٧/٢٨/٢٩ -ن : رقم مشروع البحث
دراسة  –حتسني إنتاجية املكامن الغازية ذات النفاذية الضعيفة بواسطة التشقيق اهليدروليكي  :عنوان البحث 

  حلالة واقعية
  حازم نايل الضمور. د  :الباحث              

 :ـــــثملخص البح
باإلضافة إىل تقدير مواصفات املكمن ومواصفات الشق اللذين استخدما يف بناء منوذج حتليلي متت   

بواسطته عملية استقراء ما ميكن إن تكون عليه إنتاجية البئر بعد التشقق اهليدروليكي لـذا جيـب األخـذ يف    
  .حىت حنصل على أفضل النتائج املرجوةاالعتبار تأثري هذا العامل عند عمليات تصميم التشقق اهليدروليكي 

فهم وتقييم العناصر اليت تساهم يف التحكم يف إنتاجية آبار الغاز ذات النفاذية الضعيفة : يهدف هذا البحث إىل
النفاذية الفاعلة والضرر وحدود املكمن والقدرة االنتاجيـة   -خواص الطبقة(بعد عملية التشقيق اهليدروليكي 

ومبا أن هندسة املكامن تعتمد اعتماداً أساسياً على دراسة هذه العناصر فإن االستفادة .  )والنموذج اجليولوجي
  .من النتائج احملصل عليها تكون جزء كبرياً يف إجياد منوذج الرياضي للمكمن

  
  

  ٤١/٢٨/٣٠-ن : رقم مشروع البحث
سبية ودرجة التشبع بالزيت دراسة تأثري خاضية التبلل على الضغط الشعري ، النفاذية الن :عنوان البحث 

  باستخدام جهاز الطرد املركزي للصخر: لصخور املكامن السعودية
  عيسى املغوري شقري . د  : ون        الباحث



                                                    

  

  عبد الرمحن القريشي ، مدينة امللك عبد اللعزيز للعلوم والتقنية. د         
  عماد بن سليمان احلميضي. د         

  :ملخص البحـــــث
خاصية التبلل للمكمن وتأثريها على كل من عملية توزيع املوائع داخل املكمن وعملية  حتديد  

تكنولوجيا االختبارات املعملية .  استخالص الزيت تبقى واحدة من أهم الصعوبات يف عملية تقومي املكمن
مثل النفاذية  عوامل عدة.  احلالية تتطلب استخدام أنظمة للصخر والزيت تكون حماكية خلاصية تبلل الصخر

وباإلضافة كل هذه .  النسبية ، درجة تشبع الزيت املتبقية ، والضغط الشعري تتأثر حبالة التبلل للمكمن
لذلك ونظراً ألمهية درجة ونوعية التبلل .  العوامل تؤثر بدرجة كبرية جداً على عملية استخالص الزيت

ه يف املراحل يصري ضرورياً ربط كل هذه العوامل الصخري للوصول إىل تقومي دقيق للمكمن ا لبترويل وكفائت
  .حبالة تبلل الصخر

قياس الضغط الشعري والنفاذية النسبية للزيت واملاء لكل من صخور املكامن : يهدف هذا البحث إىل 
السعودية وصخور البرييا لزيوت املكامن السعودية عند حاالت خمتلفة خلاصية تبلل الصخر باستخدام جهاز 

قياس هذه العوامل سوف يتم مرات خمتلفة للعينات الصخرية ويف كل مرة سوف يتم .  ركزي للصخرالطرد امل
وعن . تغري حالة التبلل للصخر عن طريق تعريض العينة الصخرية للزيت اخلام بدرجات تركيز خمتلفة لإلسلفلت

اد الربط بني كل هذه العوامل طريق قياس كل هذه العوامل قبل وبعد تغري حالة التبلل للعينة الصخرية يتم إجي
 .بعضها ببعض ودرجة تأثريها يف عملية ا ستخالص الزيت

  
  ٦٤/٢٨/٣٠-ن : رقم مشروع البحث

معدل التدفق وأداء املكمن يف : تأثري الضغط واحلرارة على اخلصائص البتروفيزيائية  :عنوان البحث 
  الطبقات اجلريية

  مروحممد موسى ع.د   :              ونالباحث
                      حممد بن سعيد زقوطه. د  

 :ملخص البحـــــث
فإن الطبقات السطحية .  أمهية هذا املشروع تتمثل يف األمور املتعلقة بالبيئة وكذلك يف جمال النفط  

ه والطبقات العميقة يف السعودية هي طبقات كربونية وعند ظروف معينة فإن املاء احلار يؤدي إىل حتلل يف هذ
الطبقات وبالتايل فإن املاء الذي يتدفق لألسفل فإنه حيتوي على تركيز عايل من الكربونات ويؤثر تأثرياً سلبياً 

  .على نوعية املاء



                                                    

  

القياسات األساسية للخواص البتروفيزيائية عند درجات حرارة عالية ، أخذ صـور  : يهدف هذا البحث إىل 
كمية الكربونات املذابة يف املاء بفعل احلرارة ، دراسة تـأثري  ميكروسكوبية لتحديد خواص الصخور ، حتديد 

  .عامل الضغط واحلرارة على عملية ذوبان الكربونات ، حتديد التغريات اليت حتدث يف العينات الصخرية
  

  ٢/٢٩/٣٠-ن : رقم مشروع البحث
 املستعملة يف مصانع  حتقيق وحتسني استهالك الطاقة وأداء التحويل لوحدة حتويل امليثان :عنوان البحث 

  انتاج األمونيا
                   مراد حممد بومعزة. د.أ :              ونالباحث

   :ملخص البحـــــث
.  إن إجياد وسائل لتحسني أداء وحدات التحويل يعترب خطوة كبرية يف جمال البيئة واال الصناعي  

وامل اليت تؤثر على استهالك الطاقة ومن مث إجياد وسـائل  حيث أن األحباث يف هذا اال تؤدي إىل حتديد الع
إن حتقيق هذه األهداف يتطلب دراسة دقيقة للعوامل املؤثرة علـى فعاليـة   .  لتحسني تصميم هذه الوحدات

  .وهذا البحث سوف يسهم يف حتقيق هذه األهداف.  التحويل واستهالك الطاقة
  : يهدف هذا البحث إىل 

  .حتويل امليثان املستعملة يف مصناع انتاج األمونيادراسة وتصنيف وحدات -
حتقيق دقيق عن أداء هذه الوحدات اليت تستخدم احملرق املوضوع يف أعلى الوحدة والذي يعترب مـن أهـم   -

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

  ٢٦/٢٩/٣٠-ن : رقم مشروع البحث
  منوذج شبه حتليلي حلساب درجة حرارة السوائل املتدفقة يف آبار النفظ والغاز :عنوان البحث 

                   حازم نايل الضمور. د :الباحثون              
  :ملخص البحـــــث

إن معرفة درجة حرارة آبار النفط والغاز مهم جداً حلساب اجلهد احلراري الواقع على أنبويب االنتاج     
عامود (واحلفر ، فإذا كان هذا اجلهد احلراري كبرياً جداً فإنه سيحدث األذى والضرر الدائم يف نظام االنتاج 

  .لآلبار) االنتاج والباكر



                                                    

  

وذج رياضي شبه حتليلي حملاكاة درجة حرارة تدفق سائل االنتاج واحلفر  وطرق انتقال لذا سيتم وضع من
هذا النموذج التحليلي سيكون قادراً على .  والصخور ااورة)  أو أنبوب احلفر(احلرارة مابني عامود االنتاج 

، واالنتاج واحلفر والتدوير التعامل مع جمموعة متنوعة من العمليات اهلندسية على آبار النفط والغاز كاحلقن 
هذا النموذج التحليلي سيتطلب إدخال البيانات البسيطة والقادرة على التعامل مع .  عكسي لسائل احلفر

األنواع املعقدة يف عمليات احلفر مثل تركيب الغالف الواقي ، وتغيري سوائل احلفر ، وأنبوب احلفر والوصالت 
  .خالل عمليات احلفر
إجياد منوذج حتليلي حلساب درجة حرارة ا لسوائل املتدفقة يف عـامود االنتـاج أو   : إىل يهدف هذا البحث 

أيضاً دف الدراسة إىل حتديد مقدار احلركة واالستطالة اليت حتدث .  أنابيب احلفر بداللة الوقت وعمق اآلبار
    .يف عامود االنتاج نتية التغري يف درجة حرارة السائل

  
  ٤٤/٢٩/٣٠-ن : رقم مشروع البحث

استحداث مناذج رياضية جديدة للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغازات وخليط الغازات احملتوية  :عنوان البحث 
  على مواد هيدروكربونية وغري هيدروكربونية باستخدام املنطق الفازي

                       عيسى حممد املغوري شقري. د :الباحثون              
  :ملخص البحـــــث

والكن .  توفر يف األدبيات عالقات رياضية لكل من اللزوجة والكثافة للغازات اهليدروكربونية النقيةت  
ال تتوفر عالقات رياضية دقيقة يف التنبؤ بلزوجة وكثافة خليط الغازات احملتوية على مواد هيدروكربونية وغـري  

على نطاق واسع مـن  ) الكربيت و اهلليممثل ثاين أكسيد الكربون ، نيتروجني ، ثاين أكسيد (هيدروكربونية 
  .لذلك مطلوب طرق بسيطة ودقيقة للتنبؤ بلزوجة وكثافة الغازات النقية وخليط الغازات.  احلرارة والضغط

تطوير مناذج رياضية جديدة لكل من لزوجة وكثافة الغازات وخليط الغازات احملتوية : يهدف هذا البحث إىل 
مثل ثاين أكسيد الكربون ، نيتروجني ، ثاين أكسيد الكربيـت  (يدروكربونية على مواد هيدروكربونية وغري ه

  .على نطاق واسعمن احلرارة والضغط باستخدام املنطق الفازي)  واهلليم

  
  ٢٨/٢٩/٢٩-ن : رقم مشروع البحث

  استحداث منوذج جديد لضغط الندى ملكامن الغاز املكثف باستخدام الربجمة اجلينية :عنوان البحث 
  عيسى حممد املغوري شقري                     . د :حثون              البا

  :ملخص البحـــــث



                                                    

  

إن التنبؤ الناجح ألداء مكامن الغاز املكثف يتطلب قيم دقيقة لضغوط نقطة الندى للمكامن اليت 
القياسات  وبالرغم من أن ضغط نقطة الندى ميكن أن حتدد من القياسات املعملية لكن هذه.  حتت الدراسة

يف هذه احلاالت حتدد خواص سوائل املكامن باستخدام عالقات رياضية أو عن .  غالباً ما تكون غري متوفرة
لذلك توجد ضرورة ملحة إلجياد طريقة .  (Equation of State)طريق احلسابات التكرارية ملعادلة احلالة 

  .دقيقة للتنبؤ بضغط نقطة الندى ملكان الغاز املكثف
تقدمي تطبيق للربجمة اجلينية الستنباط منوذج جديد لضغط الندى ملكامن الغاز املكثف : ذا البحث إىل يهدف ه

  :سوف يبىن النموذج اجلديد لضغط الندى بداللة مكونات سوائل املكمن .  ممثل يكل شجري
(C1 % to C7+ %, N2 %, CO2 %, H2S %, ,and MW7+) ودرجة حرارة املكمن.  

  

    



                                                    

  

  رات العلميةمحاضال -٦
ترتيب سلسلة من ببالكلية األقسام األكادميية بالشراكة مع مركز البحوث يقوم       

 أعضاء هيئة التدريس يف الكلية هذه احملاضرات وألقى  .يف كل فصل دراسي احملاضرات العلمية
األساتذة واملتخصصني واخلرباء من خمتلف (فضال عن غريهم من الضيوف البارزين 

  .هذه احملاضراتويوضح اجلدول التايل بعض البيانات عن . )املؤسسات
  

  التاريخ  القسم عنوان احملاضرة احملاضر  م
تطبيقات الطاقة اخلضراء إيناس معني الناشف. د  ١

  للسوائل األيونية
 م١٤/٠٤/٢٠٠٩  اهلندسة الكيميائية

 م٠٥/٠٥/٢٠٠٩  اهلندسة الكيميائية  حتليل الشخصية مالك األمحد. د  ٢
 وليد زاهد. د  ٣

  حسن بيالين. د.أ
ارتفاع درجة حرارة

 كوكب األرض
 م٢٥/٠٣/٢٠٠٩  اهلندسة املدنية

٤  Dr. Mustafa 
AlKhusheiny  
(Saudi 
Nanotechnology 
Company) 

تصميم النظم ميكرو
الكترو ميكانيك حىت 

 مرحلة التصنيع

 م١٧/٠٣/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

٥  Dr. Rich Goldman 
(CEO Synopsys) 

التصميم االلكتروين
: األتوماتيكي 

االلكترونيات املتناهية 
الصغر يف التعليم والبحث

 م٠٧/٠٤/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

 عمرو الشرفا. د  ٦
(Dalhousie University, 

Halifax, Canada)

التصميم امليكرو الكترو
 ميكانيك  101

 م١٤/٠٤/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

 خالد عبيد. د  ٧
(Value 

Management)  

قيمة الطرق اهلندسية
والتطبيقات يف اهلندسة 

  الكهربائية

 م١٥/٠٢/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

GSMاستعمال نظام أمحد الغامني. م  ٨
 جتربة زين يف السعودية :

 م٢٦/٠٥/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية



                                                    

  

  التاريخ  القسم عنوان احملاضرة احملاضر  م
 حامد زرزوره. د  ٩

(Egypt Electrict 
Supply Co.) 

لكهربائية يفترشيد الطاقة ا
 منشآت كبار املشتركني

 م٠٧/٠٦/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

شبكة نقل متطورة لتقييم بدر الشمراين. د ١٠
  جودة االعتمادية 

 م٠٩/٠٦/٢٠٠٩ اهلندسة الكهربائية

١١ Prof.Vazgen S. 
Melikyan(Synopsis 
Armenia) 

سالمة اإلشارة والقدرة
VLSI : الوضع احلايل

  واملستقبلي

 م١٤/٠٦/٢٠٠٩ ندسة الكهربائيةاهل

 عبد الرمحن املزيد. د ١٢
(Al-Mikna Est. for 
system 
development) 

تقييم التصنيع اآليل وسجل
  املسح

 م٢٤/٠٣/٢٠٠٩  اهلندسة الصناعية

كيفية تسجيل براءات خالد الصاحل. د ١٣
 االختراع للبحوث

  اهلندسة الصناعية
 م١٢/٠٤/٢٠٠٩

١٤ Dipl. Phys. Claus 
Linseis (Linseis Inc. 
Germany) 

التحليل احلراري وقياس
 اخلواص الفيزيائية 

 اهلندسة امليكانيكية
م١٤/٠٤/٢٠٠٩

مواضيع يف هندسة يوسف العبد الرحيم. د.أ ١٥
 السيارات

 

 اهلندسة امليكانيكية
م٢٦/٠٥/٢٠٠٩

 خالد العقاب. د ١٦
  الكلية التكنولوجية ببريدة

يفتأثري نانو الرواسب
  تصنيع الصلب 

)8620 (SIE  بالتحكم
  يف إضافات النيوبيوم

 اهلندسة امليكانيكية

م٢١/٠٦/٢٠٠٩

 أبوبكر وجدي ١٧
(BJ Service Arabia 

Ltd.) 

التطورات احلديثة يف
 األنابيب امللتفة والتحفيز

هندسة البترول 
م١٢/٠٤/٢٠٠٩  والغاز الطبيعي

  
  



                                                    

  

  

  علميةالالبحوث التي تم نشرها في المجالت   -٧
املدعمة من مركز البحوث بالكلية بحوث ال العديد منقام أعضاء هيئة التدريس بنشر    

وميكن اإلطالع على بيانات هذه األحباث من خالل تقريـر  يف االت العلمية العاملية ، 
موقعنـــا علـــى   أو )باللغـــة اإلجنليزيـــة اجلـــزء (املركـــز 

 http://Engineering.ksu.edu.sa.االنترنت



                                                    

  

  المؤتمرات العلميةالبحوث التي تم نشرها في   -٨
املؤمترات العلمية وتقدمي أوراق علمية  العديد من باملشاركة يفقام أعضاء هيئة التدريس 

، وميكن اإلطالع على بيانات هذه  اخلاصة بالبحوث املدعمة من مركز البحوث بالكلية
أو موقعنـا علـى   ) اجلـزء باللغـة اإلجنليزيـة   (األحباث من خالل تقريـر املركـز   

  http://Engineering.ksu.edu.sa.االنترنت
 



                                                    

  

  رسائل طالب الدراسات العليا الماجستير والدآتوراه - ٩
يقوم  أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف على رسائل املاجسـتري و الدكتوراه اليت 

  . جيريها طالب الدراسات العليا يف أقسام الكلية
  

  الماجستيررسائل 
  املشرف على الرسالة إسم الطالب ان الرسالةعنو م
ــات ١ حتســني خــواص البوليفين

باستعمال خلطـة مركـز مـن    
  اجلزيئات متناهية الصغر

  حممد القاسم احلاج علي . د  أمحد شافيدز ماس شاهيد
  رابح حسين الليثي. د

يط تتلخص أمهية البحث يف العمل على حتسن خواص املبلمرات باستعمال خل :ملخص البحث
مركز من اجلزيئات متناهية الصغر األمر الذي درس بشكل حمدود كما أظهرت مراجعة األعمال 

كذلك سريكز البحث على دراسة تأثري عملية اخللط على خمتلف خصائص املبلمر املخلوط .  السابقة
  .الناتج

ل طريقة مزج حتضري خليط من البوليألفينات مع جزيئات الطني املركزة باستعما: يهدف البحث إىل 
كما يهدف إىل دراسة تأثري إضافة املركز على اخلصائص احلرارية والتركيبية .  املبلمرات الذائبة

  .وامليكانيكية للمزيج الناتج
دراسة جتريبية على انتقال احلرارة ٢

باحلمل الطبيعي يف فجوه اسطوانية 
  باستخدام سوائل النانو 

سامل حممد سامل اجلبلـي  
  املطريي

  يدة حممد زيتونعب. د

له أمهية كبرية يف التطبيقات الصناعية ويف عمل املربدات واملبادالت احلرارية  :ملخص البحث
  .املستخدمة يف املصانع وأنظمة التكييف املركزية

إجياد أفضل نسبة من جزيئات النانو الذائبة يف املاء لتعطي أعلى قيمة النتقال : يهدف هذا البحث إىل 
  .فجوة اسطوانية باستخدام طريقتني النتقال احلرارة ومها باحلمل الطبيعي وبالتوصيلاحلرارة يف 

حتديد منحىن احلمل واإلسـتطالة ٣
للمعــادن امللصــقة وامللحومــة 
  باستخدام طريقة العناصر احملددة

  عصام بن علي البهكلي. د جوين هريوان

متثيل ملنحىن احلمل واالستطالة تكمن أمهية البحث يف حماولة احلصول على  :ملخص البحث



                                                    

  

  املشرف على الرسالة إسم الطالب ان الرسالةعنو م
  .للوصالت امللحومة واليت تكمن أمهيتها يف عمليات التصميم امليكانيكية

استخدام طريقة العناصر احملددة للحصول على النموذج التمثيلي ملنحىن : يهدف هذا البحث إىل 
ويعترب .  ساب دقتهاحلمل واالستطالة ، والذي يتم تزويده ومطابقته بالبيانات والقيم التجريبية حل

أي منطقة كتلة اللحام ، (احلصول على خصائص املواد بالتفصيل يف كل واحدة من مناطق اللحام 
  .ضرورياً وأساسياً لتمثيل النموذج بدقة) واملنطقة املتأثرة باحلرارة ، ومنطقة املعدن األساس

دراسة حمطة قدة وحتلية هجينـة ٤
باستخدام حتليل الطاقة والطاقـة  

  تاحةامل

عبد العزيز بن عبـد اهللا  
  الزهراين

 مجال عريف. د

يساعد اإلنتاج املزدوج أو املتزامن للكهرباء واملياه النقية على حتسني استغالل  :ملخص البحث
تعترب أنظمة التحلية اهلجينة واليت جتمع .  مثل هذه الطاقة وتقليل انبعاث الغازات عالية احلرارة إىل اجلو

من جهة وبني إنتاج القدرة من جهة أخرى ، تعترب ) التناضح العكسي(استخدام األغشية بني التحلية ب
يطبق املشروع املقترح فكرة تأمني احتياجات جمتمع سكاين صغري .  مناسبة حملطات اإلنتاج املزدوج

ن تشغيل من مياه الشرب والطاقة الكهربائية عن طريق استغالل درجة احلرارة العالية للغازات املنبعثة م
  .توربني غازي موجود فعلياً حبيث يكون بذلك قد مت تطبيق نظام اإلنتاج املتزامن

تصميم حمطة هجينة جديدة لإلنتاج املتزامن وعلى حتليل أدائها ، وتستخدم : يهدف هذا البحث إىل 
ستفيدة من هذه احملطة عملية التحلية باستخدام الطاقة احلرارية والتحلية باستخدام التناضح العكسي م

. الطاقة احلرارية املختزنة يف الغازات املنبعثة من حمطات توليد القدرة اليت تستخدم التوربينات الغازية
  .وستؤدي هذه الدراسات إىل حتديد العوامل الرئيسة اليت حتكم أداء احملطة املقترحة

تكاملية دمج حمطة حتلية التـبخري ٥
الوميضي والتناضـح العكسـي   

  رامج احملاكاة باستخدام ب

عبد الرمحن بـن عبـد   . د  طالل بن خاجل الشمري
  العزيز الربيعة

سيتم يف هذه الدراسة تقييم عدد من األشكال اهلندسية اليت تدمج حمطة التبخري  :ملخص البحث
الوميضي مع عملية التناضح العكسي لتحلية املياه باململكة ، كما سيتم حماكاة النظام املدمج ، عن 

ستخدام برامج احملاكاة ، وذلك بتغيري ظروف التشغيل للوصول إىل أفضل منوذج تقنياً طريق ا
  .واقتصادياً ميكنه الربط بشكل متكامل بني تقنييت التبخري الوميضي والتناضح العكسي

 


