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 ع د  هلل حممد   ش  ن
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1. N.H.Malik, A.A. Al-Arainy and M.I. Qureshi, “Determination of Electric Field 

Distribution at High Voltage Resistive-Capacitive Cable Terminations”, Proc. 

International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2010, (CMD2010) 

Tokyo, Japan, September 2010, paper P1-12, pp. 701-704. 

 

2. E.A.Al-Ammar and B. Al-Yousef, “Feasibiltiy study of Establishing a Wind Farm to 

Generate Electricity in Saudi Arabia”, Proceedings of International Nuclear & 

Renewable energy conference (INREC’10), March 21-24, 2010, Amman, Jordan. 

 

3. N.H.Malik, A.A. Al-Arainy and M.I. Qureshi, “Calculation of Electric Field 

Distribution at High Voltage Cable Terminations”, Accepted for 2010 International 

Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2010), New 

Orleans, USA. 

 

4. Abdulrehman Ali Al-Arainy, Yasin Khan, Nazar Hussain Malik and Muhammad 

Iqbal Qureshi, “Grounding Pit Optimization for Uses in High Resistivity Areas”, 

Accepted for the 8th Regional Conference for National Committees of CIGRE in Arab 

Countries (GCC Power 2010), Doha, Qatar. 
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the 8th Regional Conference for National Committees of CIGRE in Arab Countries 

(GCC Power 2010), Doha, Qatar. 

 

6. R.M.Hamouda, A.Alolah and N.H.Malik,”Electro-Mechanical Transients of 

Induction Motor with Terminal Capacitors During Source Interruption”, Accepted for 

AUPEC 2010, Christchurch, New Zealand, 5-8 December 2010. 

 

 

7. Y. Khan, N. H. Malik, A. A. Al-Arainy,  M. I. Qureshi, and F. R. Pazheri, “Efficient 

Use of Low Resistivity Material For Grounding Resistance Reduction in High Soil 

Resistivity Areas” Accepted for TENCON 2010, Japan. 

 

8. A.E.Abu-Elanien, R.Elshatshat, M.Salama, N.H.Malik,” Detection, Location, and 

Classification of Downed Conductors in Series-Compensated Transmission Lines”, 

Accepted for CIGRE Canada Conference on Power Systems, Vancouver, October 17-

19, 2010. 
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9. Essam Al-Ammar, Yasin Khan, Nazar Malik and Nissar Wani,” Development of Low 

Resistivity Material for Grounding Resistance Reduction” Accepted for IEEE 

EnergyCon 2010. 

 

10. F.Pazheri and N.H.Malik,”Smart Grid Can Make Electric Power Systems Smarter” 

IEP-SAC Journal, 2010-2011, pp. 66-69. 
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11. N.H.Malik, A. Alolah, Ali M. Eltamaly and U. Bawah, “Criteria for Comparison of 

Energy Efficient Lamps”, IEEE Energycon 2010 Manama Bahrain. 

 

12. N.H.Malik, A.A. Al-Arainy and F.R. Pazheri, “AC Voltage Distribution at XLPE 

High Voltage Cable Termination”, IJEEE 2010. 

 

13. Abdulrehman Ali Al-Arainy, Nazar Hussain Malik ,Muhammad Iqbal Qureshi and 

Yasin Khan, “Grounding Pit Optimization Using Low Resistivity Materials for 

Application in High Resistivity Soils”, International Journal of Emerging Electric 

Power Systems.  

 

14. Imthias Ahamed T. P.,  Member, IEEE,  Jasmin E. A. and Essam A. Al-Ammar, 

Member, IEEE, “Applications of Reinforcement Learning in  Power System 

Scheduling and Control” , 2011 IEEE PES Power Systems Conference & Exposition. 

 

15. Imthias Ahamed T Parambath Member IEEE, Jasmin E. A, Faisal R. Pazheri, Essam 

A. Al-Ammar Member IEEE, “Reinforcement Learning Solution to Economic 

Dispatch Using Pursuit Algorithm”, 2011 IEEE GCC Conference & Exhibition. 
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 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا

2 
  سددديع معلمددد  اسدددت  ك دددلء  

     تطاي لك (EER) تبلق  

 تئندس  

  تائيةلفي 
 11822 41 2/9/2342 ى 2/1/2342 -- مؤتف

 عتد هللا م طد  تشعالن

 عالء م طد شت 

 منيي  تسيد تسيع

كيس  

م طوع  

  تز م 

 تطصلا  

 توطني   

 تاطاي لك

كيس  

م طوع  

  تز م 

1 

  خ دددديه  تئدددددا  دددد   تبلقدددد 

 تائيةلفيددددددد   ددددددد   تطسدددددددل د 

  تاتيي  ةطدين   تييلض

 تئندس  

  تائيةلفي 
 11822 41 2/9/2342 ى 2/1/2342 -- مؤتف

 عتد هللا م طد  تشعالن

 عالء م طد  تشت 

كيس  

م طوع  

  تز م 

نت ا  

 تشؤنن 

  إلسالمي 

كيس  

م طوع  

  تز م 

4 
اا سدددد  يسددددلتيف  ديددددد   دددد  

إا ا   ألتطددددددددددل  ةو سددددددددددب  

 تئندس  

  تائيةلفي 
 11822 321 م 2/7/1122 م  2/1/1121 -- مؤتف

 عتد هللا م طد  تشعالن

م طد عتد  تط سع 

 تشيك  

 تسعواي  

 تاائيةلء

 تشيك  

 تسعواي  

 تاائيةلء

 تشيك  

 تسعواي  

تاائيةلء 



 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا

 تبلقدددددد   تطخزادددددد   سدددددلخد م 

 تألث ل   تسلقب 

  تخطيس

 م طد عتد  تعظيم  ت لض 

ن لمع  

 تطاك 

 سعوا

ن لمع  

  تطاك سعوا

ن لمع  

 تطاك 

 سعوا

3 

 بتيدددد    نيددددلك تدي دددد   دددد  

  ددددويم  ت  ددددد  تائيةددددلف   دددد  

  تطنظوم   تائيةلفي 

 تئندس  

  تائيةلفي 
 11822 321 2/9/2342 ى 2/1/2341 -- مؤتف

 عتد هللا م طد  تشعالن

 م طد عتد  تعظيم  ت لض 

 عتد  ت طيد عتد  توهلب

  تعوها 

نت ا  

 تطيلى 

ن تائيةل

 ء

نت ا  

 تطيددددددددددددددددددلى 

 ن تائيةلء

نت ا  

 تطيلى 

ن تائي

 ةلء

2 

 أل ئدددز   تائيةلفيددد   تعلماددد  

 دددد  ي ددددو ء قلةادددد  ت ا  ددددلا 

 314) تطو ص    ت يلسي  اقم 

تائيئددددد   تدنتيددددد   تائي  نيددددد  

(IEC.) 

 تئندس  

  تائيةلفي 
  1/2/2341 2/21/2342  12 11822 --  ي ط 

  تشعالنعتد هللا م طد 

 ةلسم سالم 

 

 تئيئ  

 تسعواي  

تاطو ص

 لك 

ن تط ليي

 س 

 تئيئ  
 تسعواي  

تاطو ص لك 
 ن تط لييس 

 تئيئ  
 تسعواي  
تاطو ص
 لك 

ن تط ليي
 س 

  يشيد  سلئالك  تائيةلء 4
 تئندسددددددددددددددددد  

  تائيةلفي 
  -- مؤتف

4/4/4104 

 هـ

4/9/4104 

 هـ
 عتد هللا م طد  تشعالن 11822 21

 نياةع  مشلاكون

كيس  

م طوع  

  تز م 

قبدددددددددددددددددل  

 تائيةدددددددددلء 

 ن تطئلطون 

كيس  

م طوع  

  تز م 

7 
 تطصدددددددبا لك ن تلعدددددددلايف 

  ت ني      تئندس   تائيةلفي 

 تئندس  

  تائيةلفي 
 عتد هللا م طد  تشعالن  1/2/2341 2/21/2341  11 11822 --  ي ط 

 منيي  تسيد تسيع

 ةلسم م طد سالم 

 لمع  

 تدن  

  تعيةي 

هيئاااااااااااااااات 

المواصاافات 

والمقااااييس 

فااااي الاااادول 

 العربية

 ال  لا 

 تعية  

تطنل   

نالقا  

نموتع

ي 

  تائيةلء

8 

الجاادوا االقتصاااادية  نشااااء 

صااناعة وطنيااة لقطااع معاادات 

توليد ونقل وتوزيع الكهربااء 

فاااااااااي المملكاااااااااة العربياااااااااة 

 السعودية

هندس  

 صنلعي 
  √ 1118 

1122 

 

 

711111 47233 

 اتق تطواى

نت ا  

  تائيةلء

نت ا  

  تائيةلء

نت ا  

  تائيةلء

9 

Impact of Voltage 

Sag on the Electrical 

Equipment 

Electrical   √ 2010 2011 200000 67544 

 اتق تطواى

Aramc

o 

Chair 

for 

Electri

cal 

Energ

y 

Aramco 

Chair 

for 

Electrica

l Energy 

Aramc

o 

Chair 

for 

Electri

cal 

Energ

y 

10 
 تطدددو ي   إسدددلخد م  تطصدددلةي 

 ةدال مع غيي  تطو ي 

 ت وى 

  تائيةلفي 
  √ 

12/22//

2318 

4/22/2342 

 هـ
171 47411 

 ا/عا  م طد  تلطا 

ي.ا/ عتددد  تدديتطع  ةددي هيم 

نت ا  

 تطيل  

نت ا  

 تطيددددددددددددددددددل  

معئد 

 تطاك 



 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا

  تعوت 

 ي.ا/ اذا ملتك

ن تائيةل

 ء

عتد هللا  ن تائيةلء

 تات وث

11 

  يددددديم إقلصدددددلاى إلسدددددلخد م 

 تطل ددددددددا  تل ذيددددددد   تبلقددددددد  

 تطنددددلط  ن  تطددددز ا   تنلفيدددد  

 ةلتططاا   تعيةي   تسعواي 

 ت وى 

  تائيةلفي 
 47411 2232 2344ص ي  2342م يم  √  

 ي.ا/خلتد  تدنيش

 ا/عا  م طد  تلطا 

 تخب  

  توطني 

 لمعددددددددددددددد  

  تطاك سعوا

 لمع  

 تطاك 

 سعوا

12 

 صددددطيم نةنددددلء اظددددلم طلقدددد  

ايدددددددلل ةلتططااددددددد   تعيةيددددددد  

  تسعواي 

 ت وى 

  تائيةلفي 
 47411 2241 2344شو    2342شو    √  

 ا/عا  م طد  تلطا 

ي.ا/ عتددد  تدديتطع  ةددي هيم 

  تعوت 

 تخب  

  توطني 

 لمعددددددددددددددد  

  تطاك سعوا

 لمع  

 تطاك 

 سعوا

13 

Piezoelectric 

Generator for Self-

Powered 

Micro/Nano devices 

 ت وى 

  تائيةلفي 
  √ 

 ذن  ت عد 

2342 

 ذن  ت عد 

2344 
982 47411 

ي.ا/نتيد غييف عاد  عتدد 

  تعل 

 ي.ا/خلتد  تدنيش

 ا/عا   تلطا 

 ا/يتطد عتد  تلو ب  ات 

 تخب  

  توطني 

 لمعددددددددددددددد  

  تطاك سعوا

 لمع  

 تطاك 

 سعوا

14 

اا سدد    سدديع  ددوا   تل ذيدد  

  تائيةلفي 

 ددددددد   تطنشددددددد ك  تصدددددددنلعي  

 ن تل لاي  ن تساني 

 ت وى 

  تائيةلفي 
  √ 9/22/2341 9/22/2341 411 47411 

 عتد  ت طيد  تعوها ي.ا/

 ي.ا/م طد  ت لض 

 ا/عا  م طد  تلطا 

عصدددلم ةدددع عتدددد  تعزيدددز 

  تعطلا

نت ا  

 تطيل  

ن تائيةل

 ء

نت ا  

 تطيددددددددددددددددددل  

 ن تائيةلء

معئد 

 تطاك 

عتد هللا 

 تات وث

15 

نظام فائق عرض النطاق 

ومتعدد الوظائف لالتصاالت 

 والرادار

 

هندس  

  ال صلالك
   2/2/1121 42/8/1122 

241911

1 

71421 

 

 

 

 ا. إةي هيم  تشل ع 

 ا. عتدهللا  تعيين 

 ي.ا. م يد تانئ 

 ي.ا. عتد ت للل شلل

 تخب  

 توطني  

 تشلما  

تاعاوم 

ن تل ني  

ن الةلالا 

ةعيد  

  تطدي

نت ا  

  تد ل 

شددددددددددديكلك 

  ال صلالك

هيئ  

 ال صلالك 

ن  ني  

  تطعاوملك

 

نتد  

  تعاوم

ن تل ني  

ة لمع  

 تطاك 

 سعوا

16 

نظم االتصاالت  أمثلة

الالسلكية لتقليل مستويات 

التعرض البشرية ألشعة 

 الترددات الراديوية

هندس  

 تائينم نلط

 يسيلك

   2/7/2318 2/4/2341 
283711

1 

71421 

 

 

 ا. إةي هيم  تشل ع 

 ا. عليه  ت يا 

 

مدين  

 تطاك 

عتد تعز

يز تاعاوم 

 ن تل ني 

 نت ا 

 تص    

نت ا  

 تصنلع   

نت ا  

   تل لا 

نت ا  

 ال صلالك 

ن  ني  

  تطعاوملك

شيكلك 

  ال صلالك

 إلا ا  

 تعلمددددددددد  

تتدددددددي م  

  تطن 



 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا

 تئيئ  

 تسعواي  

تاطو ص لك 

 ن تط لييس

هيئ  

 ال صلالك 

ن  ني  

  تطعاوملك

 

 

 

 

17 

تقاااااااويم تعااااااارض ا نساااااااان 

 لمجاالت الترددات الراديوية

 ألجهزة االتصاالت الالسلكية 

هندس  

 تائينم نلط

 يسيلك

   2/4/2319 
 الئ     

2342 
 ا. إةي هيم  تشل ع  71421 471111

مدين  

 تطاك 

عتد تعز

يز تاعاوم 

 ن تل ني 

نت ا  

 تص    

نت ا  

 تصنلع   

نت ا  

   تل لا 

نت ا  

 ال صلالك 

ن  ني  

  تطعاوملك

شيكلك 

  ال صلالك

 تئيئ  

 تسعواي  

تاطو ص لك 

 ن تط لييس

هيئ  

 ال صلالك 

ن  ني  

  تطعاوملك

 

 إلا ا  

 تعلمددددددددد  

تتدددددددي م  

  تطن 

18 

تطوير نظام لدمج الصور   :

في تطبيقات التقويم غير 

 ا تالفي

 

معلت   

 إلشلا ك 

  تيقطي 

   2/1/2318 
 الئ     

2341 
433111 71421 

 ا. إةي هيم  تشل ع 

 ا. عتد ت طيد  تصلا 

 عتدهللا  تسويامي.ا. 

 ي.ا. عتد ت للل شلل

مدين  

 تطاك 

عتد تعز

 يز

شددددددددددديكلك 

  تن ط

نت ا  

  تد ل 

ةيالم  

 تطن  

  تد خاي 
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تطوير نظام للكشف على 

الطائرات المتقادمة باستخدام 

 تقنيات التيارات الدوامية

 

هندس  

 تائينم نلط

 يسيلك

   
17/21/

2317 

 الئ     

2342 
41111 71421 

  تشتيا  إ.ا. صلت 

 ا. سعيد  تدنسيي

 ي.ا. م يد تانئ 

 ي.ا. عتد ت للل شلل

 ا. إةي هيم  تشل ع 

 لمع  

 تطاك 

 سعوا

نت ا  

  تد ل 

شددددددددددديكلك 

  تبيي ن

ميكز 

- تت وث

كاي  

  تئندس 

20 
“Nanopositioning 

Servo Control using 

Nanotech

nology 
   

1 Nov 

2009 

30 June 

2011 
1180 72357 

ةلتدددد  )نتيددددد غييددددف /ا

 (افيس 

ةيالم  

 تخب  

جامعاااااااااااااااة 

الملاااااااااااااااااك 

 سعود

نكلت  

 تلتلا  

 تطعي   



 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا

Piezoelectric 

Actuators” 

 ا/عتد هللا  تسويام

 ا/يتطد عتد  تلو ب

 م/ةلسم م طد كلم 

 توطنيى  

 تاعاوم

 ةلت لمع 
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Compact Size 

Hybrid Junctions 

using Defected 

Ground Structures 

 

هندس  

 تطو لك 

  تطياينفي 

  2342 2341 43111  مؤتف
2341 

71711 

ا. م يدددددد عتدددددد  تددددديتطع 

  تانئ 

 ا. يشيف شوق  سايم 

ميكز 

 تت وث 

 ةلتااي  

ميكددددددددددددددددز 

 تت دددددددددددوث 

 ةلتااي 

ميكز 

 تت وث 

 ةلتااي 

22 

إاشلء اطوذج مع  ت ي   ت دلام 

مدددددددع  تشدددددددتالك  تطخلابددددددد  

ذ ك     تضدددددوفي  ن  تالسدددددااي

 تنبددددددلق  تعددددددييه   تسددددددع  

  تعلتي  ن  تطدى  تتعيد

    
01/01/143

1 

30/12/143

2 
1 998 

72881 

 

 ا. تتيف عا   ل  هللا

 ي. ا. صلت   تشتيا 

 تخب  

  توطني 
  

23 

خو اتميدددلك تدددذف  تلدددد خ  

 تطل دم :  صطيطئل   بوييهدل 

ن  بتي ئدددددل ةلسدددددلعطل    نيددددد  

OCDMA 

    
01/10/143

1 

30/09/143

3 
1 995 

72881 

 

 ا. تتيف عا   ل  هللا

 عبد الوهاب بن ترسيةا. 

 تخب  

  توطني 
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Optical Code 

Division Multiplexing 

based Passive Optical 

Network for next 

generation Fibre-to-

the-home (FTTH) 

system 

    
01/10/143

1 

30/09/143

3 
1 993 

72881 

 

 ا. تتيف عا   ل  هللا

 ا. اضل يتطد  ت ط 

 تخب  

  توطني 
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Tapping Risk of 

Mission Critical 

Information in 

Optical Fiber 

Communication 

Infrastructure 

    
01/01/143

1 

30/10/143

1 
 ا. تتيف عا   ل  هللا  72881 198

 ت و ك 

 ت وي  

  تسعواي 

 ت ددددددددددددددو ك 

 ت ويدددددددددددددد  

  تسعواي 

معئد 

 ألميي 

سابلن 

تات وث 

ن ت ني  

  تطل دم 
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 ا لت ةيالم  م لكدلك ألا ك 

مي قتددددد  ميكزيدددددد  تشددددددتالك 

  تطي   ألخيي

    
01/05/143

0 

30/03/143

0 
 ا. تتيف عا   ل  هللا  72881 30

ميكز 

ث ة و

كاي  

  تئندس 

  



 عــــنوان البحــــث م

 مجال البحث

)التخصص 

 العلمي(

تكاليف  التاريــخ *نوع البحــــث

 البحث

بآالف 

 الرياالت

 إسم الباحث الرئيسي

 وأسماء المشاركين
الجهة 

 الممولة 

أو 

 الداعمة

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

المتعاقد 

 معها

 ترجمة

أو 

 مؤلف

بحث 

 نظري

دراسة 

 تطبيقية
 البدء

المتوقع 

 لالنتهاء

 الرقم

 الوظيفي
  ســـــــــمالا
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استقصاااتطبتقاتقاااتيب  تاتااا ب

الكراااااانابال ت ن ترتااااا ب ااااا ب

 ترددايبال تكرننتف

 إلتالينايلك 

 ن ال صلالك
 X  6/11/1430 6/11/1431 25000 75475 مؤلف

ي.ا./ م يدددد عتدددد  تددديتطع 

  تانئ 

 ا./ يتطد م طد عبي 

ميكز 

ة وث 

كي  

  تئندس 

ميكددددددددددددددددز 

ة ددوث كيدد  

  تئندس 

ميكز 

ة وث 

كي  

  تئندس 

1 

IP Multimedia 

Subsystem Security 

and Quality of 

Services.  

Communi

cation 
 X X Oct 2009 

Mars 

2009 
124000 74282 

Ridha Djemal & 

Saleh Alshebeili 
STC KSU STC 

2 

Design and 

Implementation of 

MP-SoC Automatic 

Censoring System for 

Radar  

Communi

cation and 

System 

Design 

 X X Oct 2009 
October 

2010 

224411

1 
74282 

Ridha Djemal & 

Saleh Alshebeili 

Abdullah 

Alsuwailem 

KSU KSU KSU 

  تخلا   تطنلست  م    ديد  ي ط  يم مؤتف.    * ض  عالم  

 

خالل في خارج المملكة  قسم قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي حضرها منسوبي ال

 هـ 4104/  4103العام الجامعي 
 (2-8من ذج رقم )

 عنوان المؤتمر أو الندوة م
 في المؤتمر منأسماء المشاركين 

تاريخ بداية ونهاية  *نوع المشاركة منسوبي الجامعة
 االنعقاد

الجهة المنظمة ومكان 
 عناوين البحث االنعقاد 

 حض ر حبث ه ظ م سالالالالالالالالمال    رقم

1 

Australian Unversities 

Power Engineering 

Conference  
67544 Rizk Hamouda    

27-30 Sept., 

University of 

Adelaide, 

Adelaide, 

South 

Australia, 

2009 

Australian 

Unversities 

Coordinated Design of 

Thyristors Controlled 

Braking Resistors and 

Power System Stabilizer 

for Damping Electro-

Mechanical Oscillations 

 

 نت ا   تتيئ  ةدنت  قبي   4-2 /22/2342  م طد  تشعالنعتد هللا   كوا  تتنلء  تخاي    تطوتد 2
  تطلباتلك  تائيةلفي  

    كوا  تتنلء  تسعواي

3 
إالددلج  تائيةددلء ن تطددلء  دد   تشدديق 

  ألنسط
   12-18/22/2341  عتد هللا م طد  تشعالن 

 معئد  تت وث  تعلتط  

 (IIR)-   اة 

خط  تيةط  تائيةلف  ةيع شتالك 

 تلعلنن تدنالتخاي  ان  م اس 

  تعيةي 

4 
 تلبوا ك  ت دي      ياظط   ت دا  

  تائيةلفي 
   21-24/3/2341  عتد هللا م طد  تشعالن 

 مل ظم   ملصري   تط ير    ل م 
 و ألحب ث

يسلتيف  خبيط ياظط   ت دا  

  تائيةلفي      تدن   تنلمي 

5 

International Conference 

on Power Electronics and 

Power Engineering 
74411 

 ا/عا  م طد  تلطا 

أ.د/عبد الرحمن ابراهيم 

 العولة

 √  

2/7/2341 

 تل 

4/7/2341 

 ألكلايطي   تعلتطي  

تاعاوم ن  تئندس  ن 

 تلانوتو يل 

A Novel Control of AC 

Voltage Controller under 

Induction Motor Load 



 عنوان المؤتمر أو الندوة م
 في المؤتمر منأسماء المشاركين 

تاريخ بداية ونهاية  *نوع المشاركة منسوبي الجامعة
 االنعقاد

الجهة المنظمة ومكان 
 عناوين البحث االنعقاد 

 حض ر حبث ه ظ م سالالالالالالالالمال    رقم
 أ.د/رزق حمودة

 

(WASET) 

  ياسل-ةلايس

6 
 مسل ت   تبلق   تشطسي 

Solar Future 2010 
  √  ا/عا  م طد  تلطا  74411

17/1/2342 

18/1/2342 

Sektorel 

Fuarcilik Ltd. 

  يكيل- سبنتو 

Modeling of Fuzzy Logic 

Controller for 

Photovoltaic Maximum 

Power Point Tracker 

7 
SPEEDAM 2010 

 
74411 

 ا/عا  م طد  تلطا 

أ.د/عبد الرحمن ابراهيم 

 العولة

 √  
1/7/1431 

4/7/1431 

IEEE 

 ايطاليا-بيزا 

Digital Implementation of 

General Purpose Fuzzy 

Logic Controller for 

Photovoltaic Maximum 

Power Point Tracker 

8 
SPEEDAM 2010 

 
74411 

 ا/عا  م طد  تلطا 

أ.د/عبد الرحمن ابراهيم 

 العولة

 √  
1/7/1431 

4/7/1431 

IEEE 

 ايطاليا-بيزا 

Modified DFIG control 

strategy for wind energy 

applications 

9 

IEEE International 

Symposium on Signal 

Processing and 

Information Technolog 

71421 
 إةي هيم  تشل ع 

 
 √  

17-41  

 ذن  ت    

2341 

  لمع  ع طلن

 ع طلن 

 تعيةي   إلملا ك 

  تطل د 

 

Multiobjective 

Optimization for Low 

SAR Antenna Design 

 

Multimodal Image Fusion 

for Next Generation NDE 

System 

10 

Proc. Fourteenth 

International Middle East 

Power Systems Conference 

(MEPCON’10), Cairo, 

Egypt 

67788 

M. A. El Kady, 

M.S. Al Saud, 

and M. Alkhamis,  

   

December 19-

21, 2010 

Paper # 212 

(MEPCON’10), 

Cairo, Egypt 

“Innovative Renewable 

Energy - Load 

Management Technology 

via Controlled Weight 

Motion” 

11 

Proc. Fourteenth 

International Middle East 

Power Systems Conference 

(MEPCON’10), Cairo, 

Egypt 

67788 

F. Al Duaij, 

M. S. Owayedh, 

M. A. El Kady, 

and Y. A. Al Turki 

   

December 19-

21, 2010 

Paper # 214 

(MEPCON’10), 

Cairo, Egypt 

“A Practical Framework 

for Pricing of Backup 

Reserve and Wheeling in 

Power Systems” 

12 

Proc. GCC Power 2010 

Conference and Exhibition, 

Doha 
67788 

F. Al-Duaij, 

M.A. El-Kady, 

Y.A. Al-Turki 

 

   

18-20 October, 

2010 

Paper #56 

GCC, Doha 

“Pricing of Backup Power 

and wheeling in Semi 

Open Market Structure” 

13 

Proceedings of the t3rd 

Global Conference on 

Power Control and 

Optimization (PCO 2010) 

67788 

B.M. Alshammari, 

M.A. El-Kady 

and Y.A. Al-Turki 

 

   

February 2-4, 

2010, Gold 

Coast, 

Australia 

Paper # P51 

PCO, 2010 

"Computer-Aided 

Optimization of Power 

System Performance 

Quality Indices” 

14 Chinacom 2009 

75880 

NA 

NA 

Habib Fathallah 

Mohamed M. Rad 

Leslie A. Rusch 

   
25-30  

August 2009 

IEEE 

Xian, China 

 

Centralized Fiber-Fault 

Surveillance System for 

PONs using Low Cost 

Coding 

15 

8th Annual 

Communication Networks 

and Services Research 

Conference (CNSR) 

 

75500 

NA 

75880 

Maged A. Esmail 

Nafel. N. Alotaibi 

Habib A. Fathallah 

   
11-14 May 

2010 

IEEE 

Montreal, QC, 

Canada,  

Fiber Ring Encoder for 

PON Fault Monitoring 

16 2009 Asia Pacific 75475 
Ahmed M. Attiya 

Majeed A. Alkanhal 
 X  

11-14  Dec. 

2009 

MTT Society 

Singapore  
A. M. Attiya, M. A. 



 عنوان المؤتمر أو الندوة م
 في المؤتمر منأسماء المشاركين 

تاريخ بداية ونهاية  *نوع المشاركة منسوبي الجامعة
 االنعقاد

الجهة المنظمة ومكان 
 عناوين البحث االنعقاد 

 حض ر حبث ه ظ م سالالالالالالالالمال    رقم
Microwave 

Conference 

Alkanhal, “Parallel 

Single Wall Carbon 

Nanotubes for 

Microwave 

Applications”, 2009 

Asia Pacific 

Microwave 

Conference, pp. 

2459-2462 

1 

International conference on 

Design & Technology of 

Integrated Systems in 

nanoscale era 

 

74282 Ridha Djemal  X  
23-25 march 

2010 

University of 

Sfax - Tunisia 

A Real-time FPGA-Based 

Implementation of Target 

Detection Technique in 

Non Homogenous 

Environment 

2 

Third International 

Conference on Modeling, 

Simulation and Applied 

Optimization  

74282 Ridha Djemal  X  
20-22 January 

2009 

American 

University of 

Sharjah - UAE 

A Hardware 

Implementation of a Real-

time 2D-DWT 

Watermarking System 

3 

The 5th international 

conference: Sciences of 

Electronic, Technologies of 

Information and 

Telecommunications 

74282 Ridha Djemal  X  
22-26 march 

2009 

University of 

Tunisia 

Bringing Formal 

Verification Methodology 

to SoC Interconnects 

  تخلا   تطنلست .    * ض  عالم  

 

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي حضرها منسوبو الكلية في داخل 
 هـ 4104/  4103المملكة خالل العام الجامعي 

 عنوان المؤتمر أو الندوة م

أسماء المشاركين في المؤتمر 

 من

 منسوبي الجامعة

 *نوع المشاركة
 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

الجهة المنظمة 

 ومكان االنعقاد 
 عناوين البحث

 حضور بحث تنظيم ســــــــمالا الرقم

اعتبارات السالمة واألمان في  2

 المنتجات الكهربائية
2 

عتد هللا م طد 

  تشعالن
 هـ 1-4/8/2342  √ 

الهيئة السعودية 

للمواصفات 

والمقاييس والجودة 

 )الرياض(

دور المواصفات القياسية 

في حماية المعدات لنظم 

 الكهربائيةالطاقة 

 2  تلوعي  تليشيد  سلئالك  تائيةلء  1
عتد هللا م طد 

  تشعالن
 هـ 12-11/22/2341  √ 

نت ا   تطيلى 

 ن تائيةلء

حمالت الترشيد ودورها في 

التوعية بترشيد الكهرباء 

والحفاظ على الطاقة 

 الكهربائية

 2  ا بلعلك  تخدم   تائيةلفي    4
عتد هللا م طد 

  تشعالن
الشركة السعودية  هـ 12/8/2341  √ 

 للكهرباء

االنقطاعات الكهربائية: 

أسبابها وآثارها وطرق 

 تالفيها  



 عنوان المؤتمر أو الندوة م

أسماء المشاركين في المؤتمر 

 من

 منسوبي الجامعة

 *نوع المشاركة
 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

الجهة المنظمة 

 ومكان االنعقاد 
 عناوين البحث

 حضور بحث تنظيم ســــــــمالا الرقم

3 
قبل   تخدملك     القلصلا 

  تسعواي:  تو ق  ن تطأمو 
2 

عتد هللا م طد 

  تشعالن
 √  

اةي   آلخي  24 -23)

 هـ  2342

جمعية االقتصاد 

جامعة  السعودية،

 الملك سعود

 تائيةلفي   بوا  تخدملك 

 ةلتططاا 

2 
ورشة العمل األولى لوادي الرياض 

للتقنية في مجال الطاقة تجاه مبادرة 

 وطنية مستقبلية 

 

2 
عتد هللا م طد 

  تشعالن
 تمت التي األبحاث من عينة  لمع   تطاك سعوا هـ 21/1/2342  √ 

 في حاليا   بحثها يجرا وأ
 الكهربائية الهندسة  قسم

4 
تليشيد  تائيةلء     تخب   توطني  

  تططاا 
2 

عتد هللا م طد 

  تشعالن
 هـ  11/4/2342  √ 

 ت ي    تل لاي  

  تصنلعي  ةلتييلض

خبرات العالمية تجارب والال

مجاالت إدارة األحمال فى 

 ستهالكشيد االكهربائية وتر

 الطاقة

7 
ةبلقلك ك لء   سلئالك  تبلق  

 تأل ئز   تائيةلفي  
2 

عتد هللا م طد 

  تشعالن
 هـ 4-3/7/2342  √ 

الهيئة السعودية 

للمواصفات 

والمقاييس والجودة 

 )الدمام(

دور بطاقات كفاء الطاقة في 

توعية المستهلك وتحسين 

 أداء المنتج

8 
تلت   تل ييس     تططاا   تعيةي  

  تسعواي 
2 

عتد هللا م طد 

  تشعالن
 هـ 4-3/3/2341  √ 

الهيئة السعودية 

للمواصفات 

والمقاييس والجودة 

 )جدة(

المواصفات القياسية 

السعودية المتعلقة بسالمة 

 المستخدم والمعدات
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Low SAR Antenna Design 

for Modern Wireless Mobile 

Terminals 
 

 يادي كوسومل

 عتد ت للل شلل

 إةي هيم  تشل ع 

 م يد  تانئ 

 سعيد  تدنسيي

 صلت   تشتيا 

 √  
 1121ينليي  11-

  تييلض
 جامعة الملك سعود

STS International 
Conference on 

Communication 
Technologies 

10 
International Conference on 

Commmunication 

Technologies,  

75914 

 

72881 

NA 

 

Amr M. 

Ragheb, 

Mohamed 

Elnamaky  

Habib A. 

Fathallah 

Hussein T. 

Mouftah 

 

   
18/01/2010-

20/01/2010 

 ت طعي   تسعواي  

 تئندس   إل صلالك

  تييلض

Performance 

Evaluation of 

Standard IPACT for 

Future Long Reach 

Passive Optical 

Networks 

11 

Workshop on Next 

Generation Networks  

 

72881 

 

Habib A. 

Fathallah 

 

   December 2009 rd23 

Royal Saudi 

Air Forces 

& 

Prince Sultan 

Advanced 

Optical Access 

Communications: 

Emerging and Next 

Generation Networks 

& Technologies 



 عنوان المؤتمر أو الندوة م

أسماء المشاركين في المؤتمر 

 من

 منسوبي الجامعة

 *نوع المشاركة
 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

الجهة المنظمة 

 ومكان االنعقاد 
 عناوين البحث

 حضور بحث تنظيم ســــــــمالا الرقم

Technology 

Research 

Institute 

(PSATRI) 

12 

Workshop on the Efficient 

Use of Smart Class Room 

“Al Thaki 7000”, King Saud 

University (KSU), Riyadh, 

KSA, Oct.2009.   

77463 
Dr. Zuhair M. 

Hejazi 
  √ Oct.2009 

KSU/ 

KSU 
 

13 

Workshop on the 

Requirements of the 

National Commission for 

Academic Accreditation & 

Assessment (NCAAA), 

King Saud University 

(KSU), Riyadh, KSA, 11.04 

2010. 

77463 
Dr. Zuhair M. 

Hejazi 
  √ 11.04 2010. 

KSU/ 

KSU 
 

14 

Workshop on Outcomes-

Based Education (OBE), 

King Saud University 

(KSU), Riyadh, KSA, 03-

04/05/2010.  

77463 
Dr. Zuhair M. 

Hejazi 
  √ 03-04/05/2010 

KSU/ 

KSU 
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