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 مـقدمـــــــة  -4

 
إنطالقاً من سهود سامعة امللك سعود يف توفري اإلمكاناو الالزمة لتنتيط البحث          

ام ـالعلمي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنتائه يف الع
الدراساو م(، عل  دعم البحوث العلمية و 1790/1796ـ )ه1370/1376اوامعي

التطبيقية و تتجيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف األقسام للقيام باملزيد من البحوث و 
الدراساو، األمر الـذي أدى إىل زياد  عدد املتاريع البحثية ال  يدعمها املركز )سنوياً( من 

متروعًا حبثيًا خالل العام اوامعي  144متروعًا حبثيًا عند إنتائه، إلـ   66
    م(.6414-6447هـ )1034/1031

سدير بالذكر أن عدد املتاريع البحثية ال  قام املركز بدعمها، خالل الفرت  و          
متروعاً حبثياً يف شىت جماالو اهلندسة النظرية و التطبيقية، انته  منها  881املذكور ، يبلغ 

متـروعاً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املنصـرفة علـ  هذ   996معي احلـايل حىت هناية العام اوـا
لاير  ألف وأربعمائة ومثان وتسعون ومثانية وعترون سبعمائةوثالثون مليون و  ستةاملتاريع 
هـ ، 1067/1034لاير سعـودي( حىت هناية العام املايل 36 ,968 ,078سعودي )

الفنيني و  ل يف رواتبـاو غري مباشر  تتمثـمصروفيضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه عليها من 
 .ن و مساعدي الباحثني الذين يسامهون يف إسراء البحوثـاإلداريني و الباحثي
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 ويتمثل النتاط البحثي بالكلية يف املتاريع البحثية ال  يقوم مركز البحوث بدعمها      
و األساسية )سابك( ومدينة امللك عبد واألحباث املدعمة من التركة السعودية للصناعا

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

 راو العلميـــــة و ويقـــوم أعضــــاء هيئــــة التـــدريس بنتـــــر نتـــائؤ حبـــوثهم يف اجملــــالو واملـــؤ      
العامليـة، إىل سانب نتر بعضهـا يف جملـة سامعة امللك سعود ) العلوم اهلندسية(، و هي جملة 

 .دورية تنترها عماد  شؤون املكتباو باوامعة
 

مــن تنظــيم احللقــاو الدراســية والــدرواو  وهنـا  أوســه أخــرى ل نتــطة البحثيــة بالكليــة،     
او العلمية ودعو  بعض األساتذ  املتخصصني لزيـار  الكليـة وغـري التدريبية ومن ألقاء احملاضر 

 .ذلك

يقوم العديد من أعضاء هيئة التدريس بعمل االستتاراو ويف إطار التعاون مع اجملتمع      
 والتقارير الفنية واالختباراو املعملية لصاحل العديد من اوهاو احلكومية والقطاع اخلاص.  

الل العام اوامعي ـلتقرير األنتطة  البحثية يف املركز خويستعرض هذا ا         
واألحباث املدعمة من التركة السعودية للصناعاو األساسية )سابك(  هـ1034/1031

واملدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واألحباث املدعمة من صندوق التعليم 
الدكتورا  ال     مناقتتها ، واووائز العلمية العايل واحملاضراو العلمية ورسائل املاسستري و 

 بياناو إحصائية هلا. رابعةوال  يلخص اودول بالصفحة ال
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ويطيب يل مبناسبـة إصدار هذا التقرير أن أتقدم بالتكر لعماد  البحث العلمي  
وعماد  كلية اهلندسة جبامعة امللك سعود عل  ما يقدمانه من دعم وتتجيع مستمرين 

 .للمركز

كما أقدم شكري للزمالء أعضاء جملس إدار  املركز ملسامهتهم يف تتجيع البحث  
كما يسرين أن أشكر منسويب مركز البحوث  عل  ما بذلو  من سهود   العلمـي يف الكلية.

 طيبة أدو إىل رفع مستوى اخلدماو ال  يقدمها املركز لدعم العمل البحثي بالكلية.

 

 و اهلل ولي التوفيق ،،
                 

 مديــر مركــز البحـوث        
 
 

 محمد بن عبد الرحمن آل الشيخد.              

 هـ 1031   جةذو احل
 م 6414       نوفمرب
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 هـ 4103/4104خالل العام الجامعي  مركزجدول األنشطة البحثية بال
 

 النشاط العلمي م 
 الهندسة
 الصناعية

 الهندسة
 الكهربائية

الهندسة 
 يميائيةالك

الهندسة 
 المدنيـة

الهندسة 
الميكانيك

 ية

هندسة 
 البترول

المجم
 وع

 04 6 6 0 13 14 3 البحوث اوديد  باملركز 1
التقــــــارير النهائيــــــة للبحـــــــوث  6

 باملركز
9 14 7 11 19 9 61 

إمجايل البحوث املسجلة  3
 باملركز

6 16 9 17 16 1 64 

 النشاطات العلمية 
 36 6 19 1 0 0 - احملاضراو العلمية 0
البحــــوث الـــــ  مت نتـــــرها يف  6

 اجملالو العلمية 
1 19 16 8 13 6 66 

نتـــــرها يف  مت البحــــوث الـــــ  6
 املؤ راو العلمية

6 6 1 1 6 - 11 

 رسائل الدراسات العليا : 
 6 - 6 1 3 - - ماسستري -  أ 9

 - - - - - - - دكتوار   –ب 
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 مركـز البحـوث -0

 

يف  -وهــو أول مركــز حبــوث يف اوامعــة -البحــوث بكليــة اهلندســة  مت إنتــاء مركــز 
ــــة 1370/1376العــــام اوــــامعي  ــــي ودعــــم الدراســــاو النظري هـــــ  ، لتنتــــيط العمــــل البحث

والتطبيقيـــة ألعضــــاء هيئـــة التـــدريس بالكليـــة وتـــوفري اإلمكانـــاو الالزمـــة لـــذلك ، عـــن طريـــ  
ة ، حيــث كانــ  البحــوث العلميــة  ــرى تقــدا العديــد مــن اخلــدماو اإلداريــة والفنيــة واملاليــ

بالكليـة قبل ذلك عل  شكل اهتماماو فردية، بدأو ببحوث يف جمال استخداماو الطاقـة 
التمسـية، وبعـض البحـوث يف جمـال اإللكرتونيــاو. وكانـ  هــذ  البحـوث تعتمـد يف  ويلهــا 

 عل  ميزانياو األقسـام األكادمييـة ال  يتبعها الباحثون .

 ــون الباحثـ 6-1

 : يتضم الكلية ستة أقسام أكاديمية ه    
قســـم اهلندســـة الصـــناعية و قســـم اهلندســـة الكهربائيـــة و قســـم اهلندســـة الكيميائيـــة  

وقسم اهلندسة املدنية، الذي يضم ختصص هندسة املساحة، و قسم اهلندسة امليكانيكية، و 
 .لبرتول والغاز الطبيعيقسم هندسة ا

اذ ـبدرســـة أستـــ 83م ـ، منهـــ 618يئـــة التـــدريس بالكليـــة و يبلـــغ عـــدد أعضـــاء ه       
بدرسة أستاذ مسـاعد ، باإلضـافة إىل عـدد كبـري مـن  66بدرسة أسـتاذ متار  و  67و
 حملاضرين و املعيدين والفنيني و اإلداريني .ا

وباإلضـافة إىل الواسبــاو التدريســية و مهمــة اإلرشــاد األكــادميي للطــالب، وتطبيــ   
أقرها جملـس الكليــة، يقـوم أعضـاء هيئـة التـدريس بـإسراء البحـوث العلميـة  اخلطة العلمية كما

 ال  تتناسب مع ختصصاهتم وا اهاهتم األكادميية .
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و  ثل هذ  النخبة املتميز  من أعضاء هيئة التدريس املؤهلني املتخصصني يف  
والبحوث القائمة  اجملاالو اهلندسـية املختلفة الدعامة األساسية يف تنفيذ وإسراء الدراساو

باملركـز، وال  تعود بالفائد  عل  اجملتمع، حيث يرتبط سزء من هذ  البحوث والدراساو 
خبطط التنمية، أو  ثل نتائجها حلواًل ملتكالو فنية تواسه بعض اإلداراو واملصاحل 

 احلكومية واخلاصة .
  المكتبات 6-6

باألقسام فإن مكتبة األمري إىل سانب مكتبة مركز البحوث و املكتباو العلمية  
دسي من كتب و مراسع ودورياو ـزيز باوامعة ثرية مبقتنياو املؤلف اهلنـسلمان بن عبد الع

ة احلديثـة إىل ـعلمية وأقراص مدجمة و أفالم دقيقة للتخزين و غريها من الوسـائل التقني
العلمية  اد  الكلية من خدمة استقصاء و اسرتساع كامل نصوص البحوثـانب استفـس

احملدثة و ال  تقدمها مكتبة األمري سلمان بن عبد العزيز و مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
 والتقنية .

 المختبرات والمعامل والورش  6-3

 -باإلضافة إىل القاعاو الدراسية وصاالو الرسم  والورش -تضم مباين الكلية 
 ويف تعليم و تأهيل املهندسني  اؤدي دورهتجمموعة متكاملة من املخترباو و املعامل 

، و مجيعها مزود بأحدث األسهز  العلمية و املعداو  تساهم يف أعمال البحث العلمي
إمنا ألعضاء هيئـة التدريس ، و  الالزمة، ليس للطالب أثناء دراسته اوامعية و العليا فحسب

خالل دعمه  إلسراء البحوث العلمية و الدراساو املختلفة. و يعمل مركز البحوث من
للمتاريع البحثية املسجلة عل  تزويد املخترباو واملعامل و الورش بالعديد من األسهز  و 

 املعداو و الربامؤ احلاسوبية.
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يف تقدا العديد  -بصور  فعالة  -و تساهم املخترباو و املعامل بأقسام الكلية    
و الصناعية و اإلنتائية،  من اخلدماو العلمية والبحثية ال  ختدم القطاعاو اخلدماتية

واملواصفاو و املقاييـس، و غريها، مثل االختباراو القياسية و اختباراو األداء واختباراو 
الصالحية و الدقة للمعداو و اختباراو املواد، و كذلك إسراء الفحوصاو و التحاليل و 

 القياساو و  الدراساو ومعاير  أسهز  القياس .
الكلية ، ال  تضم وحداو تتغيل وتتكيل املعادن ووصلها  أما بالنسبة لورش       

وربطها، وكذلك وحداو الصيانة واملعاير  ، فهي تستخدم  ماكيناو  تتغيل ومعداو 
وأسهز  قيـاس دقيقة  يعمل عليها جمموعة من الفنيني املهر  ، مما يسهم بدرسة كبري  يف دعم 

حاسة إىل تصنيع أسزاء وأسهز  )أو النتاط البحثي، فال يكاد خيلو حبث تطبيقي من 
صيانة ومعاير ( ضمن  معداو البحث ، وال ميكن بدوهنا إسراء التجارب وتسجيل النتائؤ 

. 
وعليه ، فإن وسود املخترباو املختلفة والورش الفنية الدقيقة وتوفر  الفنيني املهر  يعد       

 خاصة التطبيقي.ركناً أساسياً وركيز  قوية يعتمد عليها النتاط البحثي و 

 إدارة الحاسب اآللي : 6-0

هـ، وقد  1373/1370العام اوامعي  يفأنتئ مركز احلاسب اآليل بالكلية  
للحاسب اآليل تقوم  ومتكاملة مستقلةح إدار  بتطور هذا املركز تدرجييًا منذ إنتاء  ليص

ية وقد تطورو بتقدا العديد من اخلدماو للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني بالكل
 يلي: خدماو اإلدار  لتتمل ما

ال  تتكون من  و ،بالكلية ةصيانة معامل احلاسباو املركزي اإلشراف عل  تتغيل و -1
، و ال  خيدمها عدد من اخلوادم الرئيسية متصلة بتبكة حديثه و ةمعامل حاسوبي تةس

 يتم فيها تدريس تطبيقاو احلاسب اخلاصة بالتخصصاو املختلفة.
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 ستةقسام املختلفة، و عددها عضاء هيئة التدريس باألأاف عل  معامل شر إلا  -6
حيث توضع معامل، وتقدا الدعم لتتغيل هذ  املعامل، و تزويدها باخلوادم املناسبة، 

قسام باخلوادم ، باإلضافة إيل ربط خوادم األالتطبيقاو اخلاصة بكل قسم عليها
التدريس بالكلية من االستفاد  من  عضاء هيئةأالرئيسية بالكلية، حىت يتمكن مجيع 

 دار  احلاسب اآليل.إاملوارد املتوفر  يف 
اخلاص بالكلية، والذي  (Sun Enterprise 3500)شراف علي تتغيل خادم اإل -3

يلها عل  أسهز  احلاسب غة املتخصصة و ال  يصعب تتيحيوي التطبيقاو اهلندس
 التخصي.

ة يو حتديد االحتياساو املستقبل ،يةاإلشراف فنيًا عل  التبكة احلاسوبية للكل -0
و نظم املعلوماو اآليل لحاسب ل دار  العامةاإللتوسعتها، باإلضافة إيل التنسي  مع 

 يف هذا التأن. باوامعة
حتقي  الربط بني شبكة الكلية والتبكة الرئيسية باوامعة ليتم االستفاد  من   -6

 يد اإللكرتوين.الرب  خدماو اإلنرتن  و اخلوادم الرئيسية باوامعة و

مت إنتاء و حتديث اخلادم املسئول عن الربنامؤ املضاد للفريوساو و الذي مت  -6
و الذي خيدم اوامعة ككل و كليه اهلندسة  (Office Trend Micro)شراؤ  للجامعة 

 دقيقة. 64خاصة و يتم حتديث قاعد  بياناو الفريوساو بتكل نظامي كل 



                                                                       

7 
 

  لمركز البحوث اإلمكانات اإلدارية والفنية 6-6
يترف عل  مركز البحوث جملس إدار  يضم مخسة من أعضـاء هيئة تدريس         

املتميزين يف البحث العلمي ميثلون أقسام الكلية املختلفة و يرأسـه مدير مركز البحوث، و 
بعة يقوم أحد أعضاء اجمللس مبهام أمانته. و يتوىل مدير املركز، باإلضافة إىل إدار  املركز، متا

 و تنفيذ قراراو جملس اإلدار . 
 

 كما يقوم مدير املركز أيضاً باملهام األخرى التالية:
توصي عماد  البحث العلمي بتمويل املتاريع البحثية املقرتحة من أعضاء هيئة  -1

 التدريس بالكلية بعد عرضها عل  جملس إدار  املركز.
 .التوصية بتعيني القوى البترية الالزمة لتتغيل املركز -6
الصرف من سلفة املركز لسد االحتياساو العاسلة يف حدود ميزانية  -3

 البحث املعتمد .
متابعة املتاريع البحثية املسجلة يف املركز و التوصية جمللس اإلدار  بإيقـاف  -0

 البحوث ال  يتبني عدم سديتها.
وع و تتلخص مهمة جملس إدار  املركز يف اقرتاح خطة البحوث السنوية و إعداد متر    

امليزانية الالزمة هلـا. كما يقوم اجمللس أيضا بإقرار متاريع البحوث ال  يقرتحها أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية و املوافقة عل   ويلها.

و يضم املركز سهازًا فنيًا متفرغًا ، يتوىل القيام بدعم و مساند  البحوث 
مكاناو فنية متكاملة للقيام بتقدا واإلشراف عليها و املعاونة يف إسرائها ، باإلضافة إىل إ

 اخلدماو املالية و الفنية واإلدارية املختلفة، ال  حيتاج إليها الباحثون.
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 و ميكن تقسيم إمكاناو املركز عل  النحو التايل:
  الباحثون ومساعدو الباحثين:  أولا 

خنبة من  يقوم مبعاونة أعضاء هيئة التدريس يف متاريعهم البحثية املسجلة باملركز 
الباحثني و مساعدي الباحثني من محـلة درساو البكالوريوس و املاسستري والدكتورا  يف 

 اجملاالو اهلندسية املختلفة.
 ثانيا :  الفنيون و اإلداريون 

يتوىل اوهاز الفين و اإلداري باملركز أعمال أمانة املركز و متابعة املترتياو وامليزانية  
نسخ باللغتني العربية و اإلجنليزية، كما يقوم بأعمال الرسم و وأعمال السكرتارية و ال

الطباعة والتصوير الفوتوغرايف و تصوير الترائح امللونة و كافة أعمال املساند  الفنية 
 ل حباث.

 ثالثا : األجهزة والمعدات 

يوسد لدى املركز جمموعة خمتلفة من معداو التصوير و الطباعة و التجليـد  
ضافة إىل جمموعة من املعداو و األسهز  العلمية ذاو النفع الـعـام للبحوث . والنسخ، باإل

قد أسهم يف   -من خالل دعمه ملتاريع  البحوث  -و مما الشك فيه، أن مركز البحوث 
حتديث العديد من التجهيزاو املعملية يف املخترباو و الورش و إدار  احلاسب اآليل 

 بالكلية.
 
 
 
  وفرها المركزالخدمات التي ي 6-6
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تتلخص اخلدماو املالية و اإلدارية و الفنية ال  يقدمها مركز البحوث لدعم حركة 
 البحث العلمي يف الكلية يف النقاط التالية :

توفري الدعم املايل الالزم ملتاريع البحوث املسجلة يف املركز، يف حدود امليزانية  -1
طع الغيار و اخلاماو و املواد املخصصة لكل منها، لتراء األسهز  و املعداو و ق

املستهلكة ال  حيتاج إليها البحث. و تسع  إدار  املركز إىل تذليل الصعوباو ال  قد 
تواسه الباحثني عند احلاسة لتراء بعض األسهز  أو املواد يف حدود أنظمة ولوائح 

 اوامعة .

يقومون  مسـاعد  أعضـاء هيئة التدريس الذين هلم حبوث مسجلة، ) أو الذين  -6
و ذلك تبعًا إلمكاناو املركز(، بتخصيص  -بتكل عام  -بإسراء  حبوث  غري مسجلة 

أحد الباحثني أو مساعدي الباحثني يف املركز، حبيث يكون  ختصصـه مالئمـًا ملوضوع 
البحث، بقدر اإلمكان، ملساعدهتم خالل عدد من  الساعاو أسبوعياً، يتم حتديدها من 

اعد الباحـث. و ـًا ل عباء األخرى  ال  يقوم هبا  الباحث أو مسـبعل مدير املركز ، تـقب
تتلخص املهام ال  يقوم هبا  الباحث أو مساعد الباحث )حت  إشراف أعضاء هيئة 

 التدريس الباحثني(  ا  املتروع البحثي يف األدوار التالية:

 املسح البحثي للمراسع . -أ        
 لتجارب . التجهيز املعملي ل-ب       
 إسراء التجارب.   -ج       
األخرى   إدخال البياناو وتتغيل الربامؤ عل  احلاسب اآليل والقيام باخلدماو -د        

 ذاو العالقة .  
 املساعد  يف حتليل النتائؤ . -هـ       
 متابعة إسراءاو شراء األسهز  واملعداو واملواد .-و       
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والتصوير والطباعة الالزمة إلعداد نتائؤ البحوث يف  تقدا خدماو النسخ والرسم  -3
صور  تقارير هنائية للبحوث أو مقاالو علمـية يتم نترها يف اجملالو والدورياو 

 العلمية ، أو حبوث تقدم يف املؤ راو العاملية .

( بالنسبة للبحوث واحملاضراو ال  تلق  يف 3يقوم املركـز أيضا بتقدا اخلدماو ) -0
الدوراو واحللقاو الدراسية ال  تنظمها أقسام الكلية و يقوم املركز الندواو و 

 بإعداد التهاداو للدوراو و احللقاو الدراسية.

توفري الدعم املايل والفين لبحوث املاسستري والدكتورا  ال  يقوم بإسرائهـا طالب  -6
 الدراساو العليا بالكلية .

احلكومية و مؤسساو القطاع تنسي  التعاون البحثي بني الكلية و املؤسساو  -6
 للبحوث والدراساوعبد اهلل بن عبد العزيز  امللكاخلاص، بالتعاون مع معهد 

 االستتارية باوامعة.

معاونة أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية يف عمل مراسعة للمصادر العلمية  -9
بد العزيز املتعلقـة ببحوثهم، عن طري  التقنية املتوفر  مبكتبة األمري سلمان بن ع

وعن طري  إدار  املعلوماو و اخلدماو الفنية و اإلدار  العامة لربامؤ املنح مبدينة 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، باإلضافة إىل توفري املراسع العلمية املطلوبة 

 للباحثني.

إحاطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بربامؤ املؤ راو و الندواو و الدوراو  -8
ملزمع عقدها،حىت يتمكنوا من املتاركة فيها و تقدا حبوثهم إليها، العلمية ا

 وكذلك توزيع النتراو العلمية املختلفة عليهم.
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تنظيم وإقامة احملاضراو العلمية ذاو العالقة مبتاريع البحوث املسجلـة أو ال   -7
تساهم يف تنتيط البحث العلمي يف الكلية، وتقدا اخلدماو الالزمـة لذلك ، 

إعداد الرسوماو وتصويرها عل  الترائح التفافة لعرضها باستخدام سهاز مثل 
العرض اخلاص بذلك، إىل سانب إعداد النتراو و اإلعالناو اخلاصة 
باحملاضراو وتوزيعها. وباإلضافة إىل ذلك، يتم نتر برامؤ هذ  احملاضراو يف 

إىل عد  سهاو  رسالة اوامعة ويف بعـض الصحف  احمللية ، كما يتم إرساهلا أيضاً 
 خارج الكليـة، إلعالم املهتمني هبا ودعوهتم حلضورها .

تذليل العقباو ال  قـد  متابعة سري متاريع البحوث املسجلة، والعمل عل  -14
 .تواسهها

، باللغة العربية إعداد و إصدار تقرير سنوي عن البحوث و الدراساو بالكلية -11
النهائية للبحوث ال  يتم إعدادها  و ذلك  باإلضافة إىل التقاريرواإلجنليزية، )
 (.اء مـن املتاريع البحثية املسجلةبعد االنته

ويتم توزيع التقرير السنوي عل  عدد كبري من املصاحل و اإلداراو احلكومية واملؤسساو 
و ذلك باإلضافة إىل بعض اوهاو )مراكز حبوث وسامعاو و  -والتركاو الوطنية

ها بالنتاط البحثي داخل الكلية. و يتلق  املركز عد  إلحاطت -غريها( خارج اململكة 
طلباو من سهاو خمتلفة لتزويدهـا ببعض التقارير النهائية للبحـوث ذاو األمهية هلا، و 

 يقوم املركز بدور  بتوفري هذ  البحوث وإرساهلا إليها.

 واألشكال التالية توضح بعض األرقام واحلقائ  عن أنتطة مركز البحوث بالكلية.
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 التنظيم اإلداري للمركز
 أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث

  
    مديـر ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث         محمد بن عبد الرحمن آل الشيخد.
 م الهندســة الصـناعيـةـممثل عن قس  إبراهيم بن محمد الحــركـان    د. 
 ةم الهندسـة الكيميائيــل عن قســثمم       يوسف بن صالح الصغيرد. 

 ـة الميكانيكيـةل عن قســم الهندسـممث د. ســـامي بن علي الصانـع      
 البترول والغاز الطبيعي ممثل عن قسم هندسة      حــــازم بن نايل الضمورد. 

 ممثل عن قســم الهندســة الكهربائيـة        د. وحيد غريب علي 
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 بحـوثمنسـوبو مركـز ال

 
 مديـر ورئيس جملس إدار  مركز البحوث         محمد بن عبد الرحمن آل الشيخد. 

 )هندسة كهربائيـة(  أستاذ مساعد        د. حممـــد إقبــال قريتـي 
 )هندسة كيميائيـة(  أستاذ مساعد        ديد إبراهيــمـد. أمحــد عيـ

 د   أستاذ مساع        د. سيــد محـيـل اإلســالم 
 (نوويةدسة ــ)هن مساعد باحث ي       داشــم. أمحــد ناصــر ك
 مساعد باحث )هندسة كهربائيـة(      د علـي عـوضـم. علـي أحـم

 مساعد باحث ) هندسة مدنيــة(        م. أسامـة  حممــد أباظـــة 
 ) هندسة ميكانيكية( مساعد باحث       د ذكــر الرمحــنـم. ســي
 الرسم اهلندسـي والتصـــوير        ـيدسـمـد الس  حمــمصطف

 ربـيـخ عـرتري و ناســسك      ان ــرمضــم بن علي الـإبراهي
 زي ـــخ إجنليـسكرتري و ناس       اروق نذير أمحـدــ  فــطلع
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ملخصات مشروعات البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على  -0

  هـ1034/1031الجامعي  تسجيلها في مركز البحوث خالل العام

أعضـــاء هيئــــة التـــدريس بالكليــــة بتقـــدا متــــروعاو حبثيــــة سديــــد   عـــدد مـــنقـــام         
لتســـجيلها يف مركـــز البحـــوث. و بعـــد دراســـة هـــذ  املتـــروعاو و مناقتـــتها مـــن قبـــل إدار  

 عتماد امليزانياو املقرتحة هلا.إو  متـروع 04 املركز،    املوافقة عل  دعم

ملخصــاو البحــوث اوديــد  الــ  مت تســجيلها خــالل العــام  يتضــمناوــزء التــايل  و        
 .هـ1034/1031اوامعي 
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

ـــــــــــــــــتحكم  67/034-ر نظامـــــــــــــــــا ل
اإلشـــــرافي لمجموعـــــة 
ـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــاعد  م
باســـت دم خوارزميـــات 

 الجينات الوراثية 

عبــــــــد  يد. وحيــــــــد غريــــــــب علــــــــ
 العال

14 16444 

   نبذة عن البحث : 
تستخدم املصاعد يف حياتنا اليومية يف كثري من املنتآو لنقل العديد منا لركاب بـني األدوار 

ا البحــث تســتند علـــ  تطــوير نظـــام للــتحكم غــري تقليـــدي يعمــل علـــ  املختلفــة.  وأمهيــة هـــذ
تقليــل متوســط زمــن االنتظــار للركــاب مــن األدوار املختلفــة ويف هــذا البحــث ســيتم اســتخدام 
خوارزميــــاو اويــــاو الوراثيــــة إلجيــــاد أفضــــل احللــــول الــــ  تــــؤدي إىل حتقيــــ  أهــــداف عمليــــة 

ذكيــة ذاو تطبيقــاو واســعة اجملــال فيــا الــتحكم.  وهــذ  التقنيــة تــؤدي إىل تصــميم حمكمــاو 
 لعملياو الصناعية املختلفة.
 حتليل متكلة التحكم يف املصاعد باملنتآو متعدد  الطواب .   يهدف هذا البحث إلى :

تصميم حمكم ألنظمة املصاعد له كفـاء  أداء أعلـ  منـا لـنظم التقليديـة املسـتخدمة يف هـذا -
 اجملال.

ة املســـتخدمة يف أنظمـــة الـــتحكم مثـــل خوارزميـــاو اوينـــاو دمـــؤ تقنيـــاو الربجميـــاو الذكيـــ-
 الوراثية.

 تطوير نظام للتحكم يف املصاعد يعمل عل  حتقي  األهداف باستخدام تقنياو حديثة.-
أثر التشجير الكهربائي  34/034-ر

على البوليمرات العازلة 
المعالجة بحشوة غير 

  عضوية نانومترية

ــــــــرمحن  ل  ــــــــد ال د. حممــــــــد بــــــــن عب
 خ التي

 د. حممد إقبال قريتي 

16 340444 
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  نبذة عن البحث : 
تتري األحباث احلديثة غل  أن خواص العزل يف البوليمراو العازلة ميكن حتسـينها مـن خـالل إسخـال 
عـــوازل حبجـــم النـــانو متجانســـة التوزيـــع بـــني مصـــفوفة سزيئـــاو البـــوليمر األساســـية.  تتكـــون معـــداو 

ة تتعــرض باســتمرار إلسهــاد كهربــائي عــايل ممــا قــد ينــتؤ عنــه تفريــغ القــدر  الكهربائيــة مــن مــواد عازلــ
للتـــحنة الكهربائيـــة خـــالل فـــرت  اخلدمـــة.  ممـــا قـــد يـــؤدي إىل تـــدهور لســـطح املـــاد  العازلـــة أو داخـــل 
سسمها مما قد يقود يف هناية املطـاف إىل اإلهنيـار.  هـذا العمـل املختـربي يبحـث يف أثـر إدراج الطـني 

(MONTMORILLONITE MMT)  يف البــــويل إيثلــــني مــــنخفض الكثافــــة(LDPE) 
ودارســـة أثـــر إدراج اوزئيـــاو النانومرتيـــة مـــن مـــاد  عازلـــة غـــري عضـــوية يف البـــويل ميثيـــل ميثـــا أكـــريالو 

(Pmma) وهاتان البوليمراو كلتامها مـن إنتـاج شـركة سـابك السـعودية.  وأخطـر تـدهور حيـدث  .
لعوازل الدعم هو وقوع التتجري الكهربائي.  سوف يتم يف عوازل البوليمر املستخدمة يف الكابالو و 

تعريض عيناو من القوالب اخلاصة للجهد الكهربائي باستخدام الطني : سطح العينة واإلبر  مضمنة 
يف هذ  العينة.  وسيتم تقييم املعامالو مثل : فـرت  حضـاية التتـجري ، وأنـواع األشـجار الكهربائيـة ، 

مثبتــة علــ  اجملهــر وموصــلة  CCDتــجر  املنبثقــة وذلــك باســتخدام كــامريا وفــرت   انتتــارها ، وبنيــة ال
بنظام احلصول عل  البياناو لرؤية النتائؤ.  وستجرى مقارنة مع عيناو حتتوي مواد مضـافة وعينـاو 
ال حتتويهـــا ، مـــن أســـل تقيـــيم درحـــة التحســـن الـــذي حتقـــ   ـــا  مقاومـــة تـــدهور التتـــجري الكهربـــائي 

 للبوليمراو املخترب .
-ن
31/034 

اســـــــــــتحداث نمـــــــــــو   
جديـــد للزوجـــة الغـــازات 
ــــــــــــــة والم لطــــــــــــــة  النقي
باســـــــــــت دام البرمجـــــــــــة 

 الجينية 

 د. عيس  حممد املغوري شقري 
 د. حازم بن نايل الضمور

01 16444 
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 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث
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  نبذة عن البحث : 
مت تطـــوير عـــد  عالقـــاو رياضـــية مـــن قبـــل عـــدد مـــن البـــاحثني وتغطـــي تلـــك العالقـــاو مـــدى خمتلـــف 

  ضغط و اخلليط الكيميائي , وكل منها حمدود  االستخدام. للحرار  وال
تطـوير منـوذج سديــد عـام لكـل مـن لزوسـة الغـازاو وخلـيط الغـازاو عنــد  : يهـدف هـذا البحـث إلـى

ويهــدف البحــث إىل تقــدا تطبيــ  للربجمــة اوينيــة الســتنباط منــوذج  ظــروف خمتلفــة للحــرار  والضــغط.
 ط الغازاو عند ظروف خمتلفة للحرار  والضغط. عام سديد لكل من لزوسة الغازاو وخلي

النمـــــــــــاذج اوديـــــــــــد  املقرتحـــــــــــة  36/034-د
 لبالطاو اإلقرتاب للجسور 

 13144 14 أ.د. جمدي عبد العزيز زهو 

  نبذة عن البحث : 

يعترب هبوط بالطاو اإلقرتاب للجسور اخلرسانية وكذلك التخدد والتتققاو ال  حتدث طبقة األسفل  السطحية 
املوسود  من أهم العيوب واملتاكل ال  تتعرض هلا بالطاو اإلقرتاب للجسور.  )مناط  بالطاو اإلقرتاب(  بسب هذ  
العيوب.  وأصبح تصميم ووضعية بالطاو اإلقرتاب للجسور واحداً من أهم املتاكل الرئسية ال  تواسه مهندسي رصف 

 ر  للسائ  عل  القياد .الطرق يف العامل وال  ميكن بسببها حدوث فقد السيط
حتري متاكل بالطاو اإلقرتاب للجسور وتطوير مفاهيم سديد  لتصميمها وبناءها ومعاوتها  يهدف هذا البحث إلى :

 واقرتاح مناذج سديد  منها يتم من خالهلا منع أو تقليل العيوب ال  تسببها وضعية بالطاو اإلقرتاب املوسود  حاليًا.
عفات المقطوعــة تنفيـذ المضــا 33/034-ر

واالســــــــــت دام فــــــــــي عمليــــــــــة 
اإلشــارات الرقميــة باســـت دام 

 الدوائر المنطقية الحديثة

 17644 16 د. حممد حامد الريس
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 البحثــــي
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 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

  نبذة عن البحث : 

،  Hadwareيف األغلب تعتمد معجالو  (DSP)أنظمة عملية إرسال اإلشاراو الرقمية ، 
ائؤ من األنابيب ومتطلباو الطاقة للتطبيقاو وأسهز  مقارنة فائقة السرعة لكي تواكب اخلرج النت

احلديثة مثل االتصاالو الالسلكية ، وسائل السمعياو املتنقلة )احملمولة( ، وعملياو اورافكس ، 
املضاعفاو املقطوعة ، والرتبيعاو تعترب وحداو رياضية ال  هبا بعض األعمد  األقل أمهية من قطع 

ذ  الوحداو توفر مساحة  ارية معدلة ، تأخري ، طاقة ، عل  املنتجاو اوزيئية مل تتكل ، مثل ه
تكون مضاعفة أو مربع مكثف ،  DSPحساب الدقة احلسابية ، حيث أن العديد من لغواريتماو 

وال  من املمكن أن تتسامح يف أخطاء حسابية إضافية ، لذلك فإن الوحداو املقطوعة هو خيار 
ر  خبصوص عل  استخدام مستوى النظام ومضاعفة سذاب ، عل  الرغم من ذلك ، ما مت نت

يعترب قليل سدًا ، سوف يركز هذا البحث  DSPاملتضاعفاو املقطوعة أو الرتبيعاو يف أنظمة 
بطريقة أساسية عل  جمال برجمة )بوابة العرض أو الصف ( يف تنفيذ مضاعفاو مقطوعة وقياسية 

 .(VHDL)ائقة السرعة متكاملة ف Hardwareباستخدام لغة وصفية ذاو دوائر 
استقصــــــــــا  تطبيقــــــــــات  30/034-ر

أنابيــــــــــــــــب الكربــــــــــــــــون 
النانومتريـــة فـــي تـــرددات 

 الميكروويف 

 د. جميد عبد الرمحن الكنهل 
 د. أمحد حممد عطية سامل

16 66444 
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 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

  نبذة عن البحث : 

يد من مت اكتتاف أنابيب الكربون النانومرتية يف أوائل التسعيناو.  ومنذ لك التاريخ قام العد
الباحثني بدراسة خصائص هذ  األنابيب واستنباط تطبيقاو سديد  يف اجملاالو املختلفة.  ومن 
اخلصائص املهمة هلذ  األنابيب يف الرتدداو العالية يف املمانعة احلثية احلركية والسعة الكمية اللذان 

اإلضافية تؤدي  ميثالن إضافة عل  خصائص التوصيلة الكهربية هلذ  األنابيب.  هذ  اخلصائص
خالل هذ  األنابيب.  هذا اإلخنفاض يف سرعة إخنفاض سرعة انتتار املوساو الكهرومغناطيسية 

إنتتار املوساو الكهرومغناطيسية باملقارنة يف الفراغ ميكن استخدامه لتقليص حجم املكوناو 
املقابل فإن املستخدمة يف تردداو امليكرويف مثل اهلوائياو وأسزاء خطوط النقل.  ولكن يف 

كيلو أوم حيث تعترب هذ  القيمة   14املمانعة احلثية احلركية تزيد معاوقة هذ  األنابيب إىل مستوى 
املستخدمة يف دوائر امليكرويف.  وتعد هذ  املفارقة دافع  أكرب بكثري من قيم املعاوقاو التقليدية 

الحتفاط بقدر اإلمكان عل  إلجياد حل مناسب ميكن به إنقاص قيمة معاوقة هذ  األنابيب مع ا
خاصية اإلنتتار البطيء للموساو الكهرومغناطيسية عل  هذ  األنابيب وبذلك ميكن استخدام 

 هذ  األنابيب يف تطبيقاو اهلوائياو والدوائر الكهربية يف تردداو امليكرويف.
 يهدف هذا البحث إلى: 

 الكربون النانومرتية.صياغة مسألة إنتتار املوساو الكهرومغناطيسية عل  أنابيب -
طرح منوذج حسايب هلذ  املسألة ميكن حله بالطرق الرقمية املعروفة يف جمال املوساو -

 الكهرومغناطيسية مثل طريقة العزوم.
 استخدام هذا النموذج الرقمي لدراسة األشكال املختلفة من أنابيبا لكربون النانومرتية.-
التحكم يف خصائص انتتار املوساو الكهرومغناطيسية استناط العوامل املختلفة ال  ميكن هبا -

 عل  أنابيب الكربون النانومرتية من نتائؤ النموذج الرقمي.
دراسة إمكانية استخدام أنابيب الكربون النانومرتية يف تطبيقاو الدوائر واهلوائياو يف تردداو -

 امليكرويف.



                                                                       

66 
 

رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
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 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

 -
36/034 

النمذجـــــــة الديناميكيـــــــة 
الحراريـــــــــــــة لذوبانيــــــــــــــة 

-71وميثـــــــــازون كلالبي
دايبروبيونـــــات فـــــي  17

عـــــــدد مـــــــن المـــــــذيبات 
 العضوية المنتقاة 

 63644 16 البخبخي  أبو القاسم د. يوسف

  نبذة عن البحث : 

يف عملياو البلـور  مـا فـوق احلرسـة ، يـتم اسـتحداث ظـاهر  مـا فـوق التتـبع مـن خـالل  ديـد حملـول 
بـون.  ونتيجـة إلضـافة ثـاين أكسـيد الكربــون ذي حمتـوى علـ  املـائع مـا فـوق احلـرج كثـاين أكسـيد الكر 

الضــــغط العـــــايل بتمديــــد احمللـــــول وتــــتقلص قـــــو  املـــــذيب وتنطلــــ  عمليـــــة الرتســــب.  ويعـــــد النمـــــوذج 
الديناميكي احلراري عل  قدر مـن األمهيـة ألسـل منذسـة وتنبئـة واسـتنتاج قياسـاو عمليـاو الذوبانيـة.  

-19اميكي حراري سزيئـي لذوبانيـة البيكلوميثـازون أن اهلدف من هذا املتروع هو تطوير منوذج دين
العضـوية كاألسـيتون و امليثـانول واألثينـول.  أضـف إىل ذلـك دايربوبيوناو يف عـدد مـن املـذيباو  61

الســائل عمومــاً أو الذوبانيــة علــ  مــدى واســع مــن درســاو احلــرار  هــي مــن  –فــأن توازنيــة الصــلب 
ليــة البلــور .  هــذا وقــد أظهــر اخلــوارزم الــديناميكي الضــرور  مبكــان ألســل تصــميم عمليــاو فصــل كعم
ـــــة البيكلوميثـــــازون  دايربوبيونـــــاو يف املـــــذيباو العضـــــوية  61-19احلـــــراري جناحـــــاً يف معاوـــــة ذوباني

 املنتقا .

-ن
36/034 

تقيــيم منهجيــات تحليــل 
اإلنتا  وبيانـات الضـغ  
لآلبــــــــــــــــار المشــــــــــــــــققة 
هيـــدروليكياي فـــي حقـــول 
ــــــــــة  الغــــــــــاز  ات النفا ي

 ةالضعيف

 د. أمحد أمحد ساويش 
 د. حازم بن نايل الضمور

01 16444 
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

  نبذة عن البحث : 
إن دقة حتديد خواص الطبقة وكذلك تقدير حساب حجم الغاز املمكن إنتاسه مستقباًل ميكن بإجياد طريقة 

متققة  مثل  تأخذ بعني االعتبار العوامل املؤثر  عل  قراء  اإلنتاج والضغط خالل إنتاج الغاز من طبقة
 هيدروليكياً ذاو نفاذية ضعيفة.

 يهدف هذا البحث إلى : 
 مراسعة الطرق املستخدمة يف حتليل بياناو اإلنتاج والضغط  -
حتديد دقة كل طريقة من الطرق حىت يتسىن لنا اختيار الطريقة املناسبة يف حتديد خواص الطبقة وحساب  -

 ر الغاز املتققة هيدروليكياً ذاو النفاذية الضعيفة حجم الغاز من حتليل بياناو اإلنتاج والضغط آلبا
 توضيح مدى تأثري سرعة تدف  الغاز وكذلك تغري حجم الغاز يف البئر عل  حتليل قراء  اإلنتاج والضغط. -

 -
39/034 

تطوير نمو   خل  متفـر  
للتنبــــع بمعــــدالت الســــرعة 
الدنيا ألمهـدة مميعـة ثنائيـة 

 المواد الصلبة

 38464 01 قمر الدين أ.د. حممد عاصف

  نبذة عن البحث : 
حتديــــــد معــــــدالو الســــــرعة الــــــدنيا للتميــــــع مــــــن األشــــــياء املهمــــــة يف هيدروديناميــــــة األمهــــــد  املميعــــــة.  إن هــــــذ  
الســـــــرعة حتـــــــدد النقطـــــــة الـــــــ  ينتقـــــــل فيهـــــــا املهـــــــد احملتـــــــو باوســـــــيماو الصـــــــلبة إىل مهـــــــد مميـــــــع وبالتـــــــايل بـــــــإن 

يم املفـــــاعالو وبـــــاقي أسهـــــز  الـــــتالمس املبنيـــــة علـــــ  أســـــاس تقنيـــــة معرفـــــة قـــــيم هـــــذ  الســـــرعة أساســـــي يف تصـــــم
 املهد املميع.

 يهدف هذا املتروع إىل :
ـــالل األخـــــــذ يف االعتبــــــــار بكــــــــل مـــــــن عمليــــــــاو اخللــــــــط تطـــــــوير منــــــــوذج دقيـــــــ  للتنبــــــــؤ هبــــــــذ  القـــــــيم - مــــــــن خـــــ

 والتفرقة املوسود  يف املهد
 تفرقة املتناقضتني للعنصرين الصلبني.تطوي منوذج رياضي تتمثل فيه كل من ميكانيزماو اخللط وال-
 MATLABتطوير طرق حل النموذج باستخدام برنامؤ -
 القيام بالتنبؤ بطول املهد وتركيز املواد الصلبة.-
القيــــــام بــــــالتنبؤ بنســــــبة الفــــــراغ وفقــــــد الضــــــغط علــــــ  طــــــول املهــــــد للحصــــــول علــــــ  تقــــــديراو لســــــرعة التميــــــع -

 الدنيا.
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

انتقــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــرارة  38/034-م
م شـبكة نيـورال باسـت دا

لتمثيل الحمـل الحـرار  
ــــــات  ــــــن ملف الطبيعــــــي م
رأســــــــية حلزونيــــــــة فــــــــي 
الزيــــــو ومحلــــــول مــــــن 

 الما  والجلسرين

 د. حممد السيد حممود علي 
 داريو كلورادو

 أو سارسيا فاالدارس 
 ج أ هرينانديز

 3444 شهور 4

  نبذة عن البحث : 

قـــــال احلــــرار  مـــــن ملفـــــاو حلزونيـــــة طبيعــــي لوصـــــف انت –هــــذا البحـــــث يقـــــرتح توقــــع منـــــوذج  ـــــري  
ــــورال الذكيــــة  ــــ  ذلــــك فقــــد مت اســــتخدام شــــبكة ني ــــول مــــن املــــاء واولســــرين.  ولتحقي يف اهلــــواء وحمل
ـــــة النتقـــــال احلـــــارر  باحلمـــــل احلـــــراري الطبيعـــــي مـــــن هـــــذ  امللفـــــاو.   ـــــة  ريبي حلســـــاب وتطـــــوير عالق

عــــدد اللفــــاو كمــــدخالو هــــذ  التــــبكة الذكيــــة تعتــــرب رقــــم برانــــدل ، رقــــم رايلــــي ، قطــــر امللــــف و 
ــــــة  ــــــامؤ.  كــــــأي منــــــوذج طبيعــــــي فإنــــــه يتكــــــون مــــــن معادل ــــــد مــــــن خمرســــــاو الربن ــــــامؤ ورقــــــم نول للربن
االســــــــتمرار ، كميــــــــة احلركــــــــة ومعادلــــــــة الطاقــــــــة لكــــــــل تــــــــدف .    تــــــــرتبط معــــــــادالو احلركــــــــة بعــــــــد 
تقســـــيمها باســـــتخدام الطريقـــــة التضــــــامنية ذاو اخلطـــــو  خطـــــو .  وقــــــد اســـــتعمل  امليـــــا  الســــــاخنة 

دخول للملــــــف باإلضــــــافة إىل اعتبــــــار انتقــــــال احلــــــرار  بالتوصــــــيل داخــــــل أنابيــــــب امللــــــف.  وقــــــد للــــــ
قورنــــ  درســــة احلــــرار  الــــ  مت احلصــــول عليهــــا مــــن الربنــــامؤ مــــع الــــ  حصــــل عليهــــا مــــن التجــــارب 

 4078يف حالـــــة االســـــتقرار وقـــــد وســـــد أن معامـــــل معادلـــــة الفـــــيض احلـــــراري أكـــــرب مـــــن أو يســـــاوي 
ــــــــة.  أحــــــــد أهــــــــم خمرســــــــاو اختبــــــــار يف حا 71لــــــــل  لــــــــة االســــــــتقرار مقارنــــــــة مــــــــع النتــــــــائؤ التجريبي

الربنـــــــامؤ هـــــــو إن املعادلـــــــة املقرتحـــــــة للملفـــــــاو للســـــــوائل : زيـــــــ  وحملـــــــول املـــــــاء واولســـــــرين تـــــــوفر 
 الوق  وحتسن األداء العام.
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

اســــتنتا  نمــــو   رقمــــي  1/031-د
لتقـــدير القـــيم المفقـــودة 
للهطــوالت المطريــة فــي 
المملكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة 

 عوديةالس

 د. صاحل بن عبد اهلل احلسون
 أ.د. حسن حممد بيالين

01 67044 

  نبذة عن البحث : 

النماذج الرقمية من الدراساو االحصائية املهمة يف النمذسة ، حيث ميكننا اعتماداً يعترب تقدير دقة 
نمذسة عل  تلك املعلومة معرفة سود  النموذج الرقمي يف  ثيل أي ظاهر  ممتد  سغرافيًا كال

اهليدرولوسية.  وتكمن أمهية البحث يف وضع أسس ومعايري لتقدير دقة النماذج الرقمية للهطوالو 
املطرية ، واختيار النموذج األنسب الذي ميكننا من احلصول عل  نتائؤ واقعية ، لدراسة املتاريع 

 .GISاهليدرولوسية اهلندسية ، وحتليالو نظام املعلوماو اوغرايف 
استنتاج منوذج رقمي معرب ، لتقدير قيم اهلطول املطري وربطها بالتوزيع  لبحث إلى :يهدف هذا ا

اوغرايف الفعلي لتلك الظاهر  ، يف منطقة خمتار  من مناط  اململكة ، حبيث ميكن تعميم هذ  
 الدراسة عل  باقي مناط  اململكة.

ــــا  األدا   6/031-م التصــــنيع وقي
لمبـــــــرد ميــــــــا  ألمنيــــــــوم 

لي ـــدم  مجمـــع باللصـــق
محركــــــــــات االحتــــــــــرا  

 الداخلي

 أ.د. يوسف حممد عبد الرحيم
 أ.د. سعيد حممد حسن درويش

01 37444 
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

  نبذة عن البحث : 
ميثـــل تقـــدا مـــربد ميـــا  حمـــر  احـــرتاق داخلـــي مـــن األلومنيـــوم يـــتم تصـــميمه و ميعـــه باللصـــ  ولـــه معـــدالو أداء 

ة بالقصــري أو الفضــة ، ولكــن بتكــاليف ولكــن بتكـــاليف تضــارع تلــك الــ  ل نــواع احلاليــة مــن املـــربداو امللحومــ
تصـنيع وصـيانة أقـل ،  ثـل نقطـة إجيابيـة مـن حيـث اسـتهال  احملـر  مـن الوقـود والـذي يتولـد مـن حقيقـة أن هــذ  
احملركــاو الــ  هلــا املــربد املقــرتح ميكــن أن تعمــل حتــ  ظــروف أداء مثاليــة نظــراً لســهولة صــيانة واســتبدال مــربداو 

او للرخص النسـ  لسـعرها.  أداء هـذا النـوع املقـرتح مـن املـربداو يـتم تقييمـه ليعمـل يف حمركـاو ذاو هذ  احملرك
قدراو صغري  أو  متوسطة حت  ظـروف عمـل سويـة حقيقيـة ، يـتم التوثيـ  املسـتندي ملراحـل التصـميم والتصـنيع 

 ومعدالو األداء هلذ  املربداو.
 يهدف هذا البحث إلى : 

او دور  تربيد احملـر  لنقـل احلـرار  إىل اهلـواء احملـيط ، وكـذا كميـاو ومعـدالو تـدف  امليـا  دراسة متطلباو وحد-
 واهلواء املطلوبة للتربيد.

التصــميم والتجميــع باللصــ  لعــدد واحــد مــربد ميــا  مــن األلومنيــوم مبــا يناســب متطلبــاو احملــرم مــن دور  التربيــد -
 وليناسب العمل خلدمة تربيد احملر .

 أداء املربداو التائعة.ييم أداء هذا املربد حت  خمتلفة ، ومقارنتها مبعدالو اختبار وتق-
 كتابة التقرير النهائي ملعدالو األداء والصيانة هلذ  املربد.-

أدا  المــــــــــــــــــــــــــواد  ات  3/031-ر
ـــــــــــة الصـــــــــــغيرة  المقاومي
ــــاي تحــــو  المطــــورة محلي

 تيار نبضي صاعقي

 أ.د. عبد الرمحن بن علي العريين
 مالك  أ.د. نذر حسني

 د. حممد إقبال قريتي

01 04444 

  نبذة عن البحث : 

مقاومية األرض عالية يف كثري من مناط  اململكة ، لذلك تستخدم إسـراءاو خاصـة للـدخول علـ  
نظام تأريض سيد مثل استخدام املواد الكيميائية واألمالح ومواد ذاو مقاومية صغري .  يف املاضـي 

ة.  يف متروع ساب  طور هذا الفري  خليط من املـواد القليلـة املقاوميـة تورد تلك املواد ولكنها مكلف
ـــار  ـــاج إىل اختبـــار تلـــك املـــواد حتـــ  التي ـــة وأعطيـــ  نتـــائؤ متـــجعة ولكـــن حيت باســـتخدام مـــواد حملي

 النبضي الصاع  ولذلك اقرتح هذا املتروع.
تيــــار النبضــــي أداء هــــذا اخللــــيط احمللــــي املــــنخفض املقاوميــــة حتــــ  ال يهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى :

 الصاعقي.
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دراســــــة التنــــــافس بــــــين  0/031- 
ــات مفاعــل حيــو   مكون
تحو ظروف تغير زمنـي 

 للمدخالت

 64444 01 أ.د. عبد احلميد إسبار

  نبذة عن البحث : 

تعتــرب التــداخالو بـــني مكونــاو املفــاعالو احليويـــة مــن الظــواهر األساســـية الــ  يــتم اســـتخدامها يف 
وـة املخلفـاو مـن الصـناعاو الكيميائيـة والبرتوكيميائيـة.  ففـي املفاعـل ذو عملية التحلـل احليـوي ملعا

احلما  النتطة مثاًل تلعب التداخالو بني خمتلف العناصـر البكترييـة الـدور احملـوري يف عمليـة املعاوـة 
احليويــة.  وتعتــرب فكــر  التغيــري الــزمين إلحــدى مــدخالو املفاعــل إحــدى الطــرق املثــري  لالهتمــام مــن 

 تتغيل أحسن للمفاعل. أسل
 يهدف هذا البحث إىل : 

تطوير منوذج رياضي ملفاعل حيوي حيتوي علـ  العناصـر البيولوسيـة التاليـة : مـاد   ثـل دور الطريـد  -
 وماد   ثل دور املفرتس واملاد  ال   ثل الغذاء.

 دراسة دينامية املفاعل دون تأثرياو خارسية.-
حـدى املــدخالو )الرتاكيـز إلحــدى املكونـاو أو وقــ  إد تغيـري يف دراسـة ديناميـة املفاعــل مـع وســو -

 املكوث(.
 دراسة تأثري األنظمة الدينامية املستحدثة عل  التداخل بني مكوناو املفاعل احليوي.-

ديناميكية سريان طال   6/031- 
 على هيئة طبقة رقيقة 

 34444 01 احلميزي  إبراهيم أ.د. خالد

  نبذة عن البحث : 

ر عـدم اسـتقرارية الطبقــاو الرقيقـة مـن السـوائل علــ  مـواد صـلبة علـ  العديــد مـن الصـناعاو مثــل يـؤث
عمليــاو الطــالء للتحميــل أو احلمايــة و تصــنيع املعــادن والصــناعاو املتعاملــة مــع املســتحلباو.  لــذا 

 فإن حملافظة عل  األغتية الرقيقة مهم سداً للحصول عل  كفاء  عالية هلذ  الصناعاو.
دراســة ديناميكيــة الطبقــاو الســائلة املتحركــة مــن خــالل حتليــل النمــوذج  هــذا البحــث إلــى : يهــدف

 الرياضي وحله عددياً باستخدام طرق حاسوبية حديثة.
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تـــــــاثر اتجـــــــا  القنـــــــوات  6/031-ص
الدقيقة في عمليـة حقـن 
بــــالمرات شــــركة ســــاب  
ــــــل  ــــــى المــــــل  الكام عل

 للقنوات

 أ.د. سعيد حممد حسن درويش
 صر داوودم. عبد النا

01 34444 

  نبذة عن البحث : 

هنا  طلب متزايد عل  عمل أسهز  وأدواو صغري  ودقيقة عل  شكل شرائح ميكنها عمل حتاليل 
واختباراو يف اجملاالو الكيميائية والبيولوسية.  تستخدم املواد البالستيكية بسبب مواصفاهتا املميز  

يك من أكثر عملياو تصنيع البالستيك استخداماً.  يف صناعة هذ  الترائح.  عملية حقن البالست
لكن عملية حقن األشكال والقنواو الدقيقة وملؤها بالكامل ميثل حتدي وصعوبة ، حيث أنه يف 
حقن القنواو الدقيقة يربد مصهور البالستيك ويتوقف عن التدقي  يف القنواو قبل امللء الكامل 

 يف القنواو الدقيقة.هلذ  القنواو بسبب نسبة التربيد العالية 
دراسة تأثري ا ا  القنواو الدقيقة يف عملية حقن البالستيك لترحية  يهدف هذا البحث إلى :

 بالستيكية عل  امللء الكامل هلذ  القنواو يف شروط عملية احلقن املختلفة.
ـــــــتحكم  9/031-  دراســـــــة فـــــــي ال

المتقـــــــــدم لمفـــــــــاعالت 
التغذيـــة بالدفعـــة النتـــا  

 اإليثانول

 د الدين مصطف  كمال د. عما
 أ.د. عبد احلميد إسبار 

16 64444 
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  نبذة عن البحث : 

ـــــــــة هـــــــــذ  إن تطـــــــــوير أنظمـــــــــة حتكـــــــــم متقدمـــــــــة وذاو مصـــــــــداقية  مـــــــــن األشـــــــــياء األساســـــــــية ألمثلي
ــــة  ــــاو اإلنتاسي ــــني مــــن شــــأنه حتســــني أو علــــ  األقــــل ضــــمان ثب ــــتحكم املت املفــــاعالو.  إن نظــــام ال

حبـــــاث يف هـــــذا اجملـــــال مازالـــــ  قائمـــــة بســـــبب األمهيـــــة املتزايـــــد  والكفـــــاء  داخـــــل املفاعـــــل.  وإن األ
للمــــــواد املنتجــــــة مــــــن هــــــذ  املفــــــاعالو وأيضــــــاً بســــــبب التحــــــدياو الــــــ  تكتنــــــف تصــــــميم أنظمــــــة 
حتكــــــم متينــــــة هلــــــذ  املفــــــاعالو.  إن هــــــذا املتــــــروع ســــــيتناول تطــــــوير وتطبيــــــ  نظــــــام حتكــــــم مبــــــين 

ـــــــة بالدفعـــــــة مـــــــ ـــــــانول ذاو علـــــــ  التنبـــــــؤ النمـــــــوذج يف مفاعـــــــل ذي تغذي ـــــــاج مـــــــاد  اإليث ن أســـــــل إنت
 األمهية الكبري  يف امليدان الصناعي.

 يهدف هذا البحث إلى : 
 دراسة سلو  املفاعل دون وسود أنظمة حتكم وحتديداً أحسن األشكال التحكمية.-
 تطبي  نظام حتكم متطور مبين عل  التنبؤ النموذسي.-
 التقليدية. مقارنة أداء نظام التحكم املتطور بأنظمة التحكم-

دراســـة لديناميـــة الحـــث  8/031- 
الــــــــدور  للمفــــــــاعالت 

 الحيوية

 األمحد إبراهيم د. مالك
 أ.د. عبد احلميد إسبار

16 64444 

  نبذة عن البحث : 

تعترب إزالة األمونيوم من املعاواو احليوية األساسية وتستخدم يف معاوة امليا  البلدية ومعاوة 
قي  لدينامية العملية يعترب مهمًا من أسل امثليتها.  ومبا أن الظروف املخلفاو.  إن الفهم الد

التتغيلية اخلاصة برتكيز اللقيم أما أهنا تتغري بتكل طبيعي دوري أو ميكن تغيريها خارسياً فإن دراسة 
سلو  النظام حت  تأثري احلث الدوري قد يكون له انعكاساو مهمة عل  أداء املفاعل وكفاء  

 يوية.املعاوة احل
 يهدف هذا البحث إلى : 

 دراسة سلو  املفاعل يف حالة عدم وسود تأثرياو دورية.-
 دراسة تأثري التغيري الدوري لرتكيز اللقيم عل  دينامية املفاعل.-
 دراسة تأثري التغيري الدوري لرتكيز اللقيم عل  أداء املعاوة احليوية.-
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تحليــــــــــــل ال وارزميـــــــــــــات  7/031-ر
يــــــة  ات المتكيفــــــة التكرار 

 الدقة الثابتة

 34444 16 د. صاحل بن عبد اهلل التبيلي

  نبذة عن البحث : 

بتكلفتهـا املنخفضـة ، وتقارهبـا السـريع و أدائهـا  FQRD-RLSتتميز اخلوارزمياو التكيفية الـ  تعتمـد علـ  
باســــتخدام معاوــــاو  املســــتقر يف بيئــــاو الدقــــة الالهنائيــــة يف التطبيقــــاو العمليــــة ، تنفــــذ اخلوارزميــــاو التكيفيــــة

اإلشــاراو الرقميــة الــ  تعتمــد علــ  الدقــة احملــدود .  يف هــذا البحــث ســنقوم بإثبــاو األداء املســتقر خلوارزميــاو 
FQRD-RLS  يف بيئــــاو الدقــــة احملــــدود  مــــن أســــل تفعيلهــــا يف بعــــض اجملــــاالو مثــــل االتصــــاالو الرقميــــة

 والتصوير الط  والتنقيب عن النفط.
 ى : يهدف هذا البحث إل

 يف بيئاو الدقة احملدود . FQRD-RLS تقدا دارسة للمحاوالو السابقة ال  عني  خبوارزمياو-
التحليــل النظـــري واحملاكـــا  خلوارزميــاو يف بيئـــاو الدقـــة احملــدود  واســـتنباط قـــيم احلالــة املنتظمـــة لكـــل املتغـــرياو -

 .FQRD-RLSالداخلية خلوارزمياو 
-ن
14/031 

تحليــــــــــــــــل البيانــــــــــــــــات 
ــــــددة الهيدر  ــــــة متع ولوجي

االنحــــــــــــدار بواســـــــــــــطة 
 است دام خوارزمية 

 د. حازم بن نايل الضمور
 د. سوش بيرت 
 د. رولند هورن

16 64444 
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  نبذة عن البحث : 
من برميان وفريدمان -التوقع بالتناوب املتروط (ACE)هتدف هذ  الدراسة إىل تقدا خوارزمية ايس 

عن جمموعة من املتغرياو يف متاكل االحندار املتعدد يف م( لتقدير استجابة التحوالو والتنبؤ 1786)
وميكن هلذا املنتؤ املقرتح أن يطب  بسولة لتقدير التحوالو املثل  للبياناو اهليدرولوسية  اهليدرولوسيا.  

 obtain the maximumاملختلفة وذلك للحصول عل  أقص  قدر من الرتابط بني املتغرياو امللحوظة 

correlation    . هذا النهؤ اوديد ال يتطلب افرتاضاو مسبقة لتكل الوظيفي للقرتان ، حبيث تكون
التحوالو املثل  مستمد  ببط ء عل  أساس جمموعة منا لبياناو واملعطياو.  إحدى مزايا هذا النهؤ اوديد 

م األرض بتكل وتطبيقه تكمن يف حل خمتلف املتاكل املتعلقة باالحندار املتعدد يف اهليدرولوسيا أو يف علو 
عام ، ويتضح هذا احلل األمثل يف خمالل القيام بأحباث نظرية ودراساو حلاالو واقعية.  ثب  أن طريقة ايس 

(ACE)  هلا خواص ومزايا معينة يف أجياد احللول املثل  يف اهليدرولوسيا عل  االحنداراو املتعدد  التقليدية يف
لتحليل  (ACE)نا ، فهذا هو أول تطبي  هلذ  اخلوارزمية ايس حل املتاكل اهليدرولوسية.  بناًء عل  معرفت

 وتفسري بياناو امليا  اووفية.
-ن
11/031 

اســتنباط معادلــة جديــدة 
لحســاب معامــل االتــزان 
النســـبي لســـوائل الـــنف  

 عند الضغ  العالي 

 36444 01 د. خالد عبد الفتاح أمحد 

قـاو املسـتنبطة املختلفـةالىت يـتم اسـتخدامها يوسد العديـد مـن الطـرق و العال نبذة عن البحث : 
 PVT. ىف هــذا البحــث ســوف يــتم اســتخدام العديــد مــن نتــائؤ حتليــل Kحلســاب قــيم معامــل االتــزان 

لعينــاو الزيــ  ىف اخللــيؤ العــرت. ســوف يــتم إســتخدام معادلــة تــوازن املــاد  يف حســاب قــيم معامــل 
ام هذ  القـيم ىف اسـتنباط عالقـة سديـد  عـن هلذ  العيناو.   بعد ذلك سوف يتم استخد Kاالتزان 

طريــ  اســتخدام برنــامؤ اويناتــك. ســوف يــتم إثبــاو صــحة هــذ  العالقــة اوديــد  عــن طريــ  مقارنــة 
نتائجها مع الطرق املستخدمة حاليـا باالضـافة اىل اسـتخدام الطريقـة اوديـد  ىف حسـاب قـيم ضـغط 

 0التتبع ومقارنته مع القيم احلقيقية للعيناو



                                                                       

36 
 

رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

تطوير م طـ  خـوارزمي  16/031-م
رقمـــي لتشـــغيل الثقـــوب 
التـــي تقـــع فـــي مصـــفوفة 

 عادية أو مائلة 

 ه حممد عباس د. عادل ط
 د. عصام بن علي البهكلي 

14 64444 

  نبذة عن البحث : 

إال أن هذها لربامؤ الفرعية ذاو  "Cannedcycles"حتتوي معظم ماكيناتالتحكم الرقمي عل  
م عاد  يف تنفيذ عدد حمدود من الثقوب.  لذا لزم تطوير هذ  الربامؤ إمكانية حمدود  وتستخد

لتتمل إمكانية تفنيذ ماليني الثقوب وبنفس السهولة ، ودون الوقوع يف أخطاء.  وهذا البحث 
ينفرد بتطوير خمطط خوارزمي لعمل برنامؤ فرعي لتنفيذ ماليني الثقوب يف الصناعة وال  تقع يف 

مائلة وهلا عائد سيد يف ختفيض الوق  الالزم إلعداد مثل هذ  الربامؤ شكل مصفوفة عادية أو 
 وال  تستخدم يف تصنيع التبكاو واملصايف والغالياو.

-ص
13/031 

هندسـة العوامــل البشــرية 
 لماكينة الصراف اآللي

 د. خالد بن سعد الصاحل
 د. صالح الدين بنداق 

7 17844 

  نبذة عن البحث : 

يل عبار  عن  لـة تفاعليـة مـع سهـاز كمبيـوتر وتفـر العديـد مـن اخلـدماو املصـرفية.  ماكينة الصراف اآل
عل  الرغم من أن املاليني من أسهز   الصراف اآليل جيري استخدامها حالياً يف مجيع أحناء العـامل إال 
أن مستخدمي هذ  األسهز  ال تزال لديهم متاكل االستخدام غري السليم مبا يف ذلك عـدم مالئمـة 

سهز  الصراف اآليل للمسـتخدم ومتـاكل مـع عـرض البيانـاو يف التاشـة وغريهـا.  أسهـز  الصـراف أ
اآليل جيــــــب أن تكــــــون مناســــــبة لكافــــــة املســــــتخدمني احملتملــــــني بغــــــض النظــــــر عــــــن خصائصــــــهم أو 
مواصــفاهتم.  العديــد مــن البلــدان املتقدمــة لــديها بالفعــل معــايري ومواصــفاو ألسهــز  الصــراف اآليل.  

ـــيم أبعـــاد ومـــع ذلـــك  ـــة.  هتـــدف هـــذ  الدراســـة لتقي ـــيس هـــو احلـــال يف معظـــم البلـــدان النامي ، هـــذا ل
ومقاســـاو ماكينــــاو الصـــرف اآليل املســــتخدمة ومـــدى مالءمتهــــا للمســـتخدمني يف البلــــدان الناميــــة 
باســتخدام القياســاو البتــرية للســكان املســتخدمني واختــاذ اململكــة العربيــة الســعودية كدراســة حالــة.  

ياس األبعاد وميع أسهز  الصراف اآليل املستخدمة يف اململكـة العربيـة السـعودية ومـن   سوف يتم ق
 مقارنتها مع األبعاد املوص  هبا عل  أساس القياساو البترية للعينة البترية املستخدمة.
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ــــدفق  10/031-م ــــة للت دراســــة عددي
القطر  المتماثل والغيـر 
ــــو  اســــطوانة  ــــل ف متماث

 أفقية قابلة للم 

 حممد السيد حممود علي د. 
 د. باتريك د وايدمان 

16 66664 

   نبذة عن البحث : 
ســـيتم دراســــة التــــدف  العمــــود الطبقــــي علــــ  اســــطوانة أفقيــــة مرنــــة قابلــــة للمــــط أو األنكمــــاش عــــددياً باســــتخدام 
ة.  احلاســوب التخصــي.  ويف هــذ  الدراســة ســيتم حتديــد معــدل انفعــال التــدف  وكــذلك معــدل انفعــال األســطوان

وسوف تكون دائر  ا ملط عموماً مزاحة مبقدار ثاب  من دائر  األصطدام الغري مضـطربة علـ  سـطح األسـطوانة.  
وســوف يــتم اختــزال املعــادالو املتحكمــة يف احلركــة باســتعمال طريقــة التتــابه املتماثلــة الــ  تــؤدي إىل معــدالو 

تخدام معامــــل التماثــــل.  وهــــذا النظــــام مــــن تفاضــــلية متداخلــــة توصــــف التــــدف  الرئيســــي والتــــدف  الثــــانوي باســــ
املعادالو حيكم عن طري  رقم رينولد ومعامل التباعد عـن احملـور عـدا الوحـداو ومعامـل املـط عـدا الوحـداو.  
وســيتم إجيــاد حلــول عدديــة خمتلفــة لــرقيم رينولــد ومعامــل املــط عــدا الوحــداو باســتخدام احلاســوب التخصــي.  

د احلرســة عنــد قــيم حمــدد  ملعامــل املــط عــدا الوحــداو كمــا ســيتم حتديــد األمــاكن وســوف يــتم اجيــاد أرقــام رينولــ
 ال  عندها يكون هنا  أكثر من حل هلذ  املتكلة.

دراســــــــــة نظريــــــــــة لتطبيقــــــــــات  16/031-م
اســـــــت دام المـــــــواد المتغيـــــــرة 
ــــــــــــد  الحالــــــــــــة كوســــــــــــي  لتبري

 مجمعات الطاقة الشمسية

 د. زكريا كسنيم كندي
 عأ.د. سامي بن علي الصان

 

16 30044 

  نبذة عن البحث : 

-4.36ارتفاع درسة حرار  اجملمعاو التمسية يؤدي إىل تقليل كفاء  الوحداو العاملة مببدأ الفولتية ومبقدار يقارب 
% لكل درسة حرار  مئوية وبالتايل أن التربيد سيساعد عل  زياد  الكفاء .  ومبا أن أسهز  التربيد التقليدية حتتاج 4.64
قة تتغيلية عل  حساب الطاقة املنتجة يف اخلاليا فإن هذا سيؤدي إىل تقليل الكفاء .  استخدام املواد املتغري  إىل طا

احلالة هو واحد  من الطرق المتصاص احلرار  حيث أن هلا القابلية عل  خزن احلرار  بالتكل احملسوس وبأكثرية بالتكل 
او الطاقة التمسية من احلرار  بنقلها يف أثناء حالتها الصلبة ويف حالة الكامن.  إن املواد املتغري  احلالة ختلص جممع

 التتبع ومن   يف احلالة السائلة.  سنقوم يف هذا البحث بدراسة وتقييم منوذج نظري لتصور حالة عمل وحد  تربيد.



                                                                       

38 
 

رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  الباحثـــــــــــــــــــــــون
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

ـــــــــــزازات  16/031-ر اخمـــــــــــاد االهت
ــــــــــــــــــــــــــة  الكهروميكانيكي
باســــــــــــت دام تصــــــــــــميم 
متناســـــــــــق لمقاومـــــــــــات  

تحكـــــم  كـــــوابح تحـــــو
 الثايرستور

 حممد محود   د. رزق
 د. زيد الزيد 

 د. حممود عبد احلميد مصطف  

6 16444 

  نبذة عن البحث : 
يقــــدم هــــذا البحــــث طريقــــة إلمخــــاد االهتــــزازو الكهروميكانيكيــــة يف مولــــداو القــــدر  التوربينيــــة الكبــــري .  تعتمــــد 

نظـام القــوى الكهربائيـة.  هــذا التنسـي  ســوف يزيــد الطريقـة علــ  التنسـي  بــني مقاومـة مكــابح ديناميكيـة ومثبــ  
مــن اســتقرارية االهتــزازاو اإللتونيــة وكــذلك تلــك املرتبطــة بالقصــور الــذا  للنظــام امليكــانيكي اعتمــدو الدراســـة 
النظـام األول مــن النظــام القياســي الثــاين ومعيــة مهندسـي الكهربــاء وااللكرتونيــاو األمريكيــة لدراســة االهتــزازاو 

لــرتدد التوافـــ .  واســتخدم  يف الدراســة كـــالً مــن طريقـــة إجيــاد اوــذور وكـــذلك احملاكــا  يف الـــزمن.  ومت  الســابقة
عمل منوذج ديناميكي خاص برتدد التوافـ  ملقومـاو املكـابح والـ  تسـتخدم الثايريسـتور يف عملهـا.  اسـتخدم  

 اها يف زياد  استقرارية النظام.طريقة وضع اوذور يف ضبط أسهز  التحكم والتنسي .  أثبت  الطريقة سدو 
 

تكــون القفـــزات الهيدروليكيـــة  19/031-د
 على القيعان المموجة

 د. إبراهيم حمودة السباعي
 د. شا ى شباي 

6 16444 

  نبذة عن البحث : 

العديـد مـن  أسري  هذ  الدراسة يف معمل اهليدروليكا بقسم اهلندسة املدينة جبامعة امللك سـعود ومت يف هـذ  الدراسـة أسـراء
التجارب املعملية لدراسة تـأثري األشـكال املختلفـة للقيعـان املموسـة علـ  خصـائص القفـز  اهليدروليكيـة.  تـراوح رقـم فـرود يف 

مت اختبــار مخســة أشــكال للقيعــان املموســة وهــي شــكل منحــين اويــب واملثلــث واملســتطيل  906-3التجــارب املعمليــة بــني 
. ووســد 96، و  36درســة.  مت دراســة قيمتــني للختــونة النســبية وهــي  64و 06بيــة وشــكلني لتــبه املنحــرف بزاويــة سان

أيضاً أن لكل أشكال  وساو القاع فإن عم  امليا  اخللفي  الالزم لتكوين القفـز  اهليدروليكيـة اقـل بتـكل ملحـو  عنـه يف 
يدروليكيـة يف حالـة القيعـان املموسـة أقـل مـن حالة القفز  اهليدروليكية علـ  القيعـان امللسـاء.  ووسـد أيضـاً أن طـول القفـز  اهل

نصف قيمتها يف حالـة القيعـان امللسـاء.  ووسـد أيضـاً أن أسهـاد القـص اجملمـع علـ  القيعـان املموسـة أكـرب مـن مخسـة عتـر  
قليـل  ضعف قيمته يف حالة القيعان امللساء ومت استنتاج أن تأثري شكل القيعان املموسة وال  هلا نفس املـدى والطـول املـوسي

 نسبياً.  نتائؤ هذ  الدراسة تؤكد كفاء  القيعان املموسة يف تتتي  الطاقة خلف املنتآو اهليدروليكية.
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الحد األدني لسرعات التميـع  18/031- 
لم ـــــــــالي  صـــــــــلبة ثنائيـــــــــة : 

 نمو   للمقارنة

 16444 6 قمر الدين أ.د. حممد عاصف

  نبذة عن البحث : 

لســـرعة مفـــاعالو املهـــد املميعـــة هـــو الـــذي ميثـــل سانبـــاً هامـــاً مـــن القـــوى املائيـــة ، وتصـــميم  إن التنبـــؤ الـــدقي  للحـــد األدى
املفاعالو ذاو القيعان املميعة.  والـنهؤ املتـرتكة للتنبـؤ علـ  سـرعاو احلـد األدى للمهـد املميعـة ثنائيـة حتكـم والصـلبة تـتم 

رب دقيقــة تنطــوي علــ  ثنائيــة يف تــزاوج بــني املهــد املميعــة مناقتــتها هنــا أواًل.  البيانــاو اخلاصــة بنــا وهــي قــد حتققــ  يف  ــا
واملاء.  إن أثر التكوين النس  هلذين النوعني الصلبني الـ  تتـألف منهـا املهـد املميعـة ذاو القيعـان املميعـة علـ  كسـر ا ملهـد 

راسـة قـدراو النمـاذج احملتـو  يف حالة  يع وليد  وتأثريهـا مـن السـرعة الـدنيا للتميـع  ـ  مناقتـتها.  يف هـذا الصـدد  ـ  د
 املتاحة للتنبؤ بكسر املهد قد    دراستها أيضاً.

تطبيقات في تصميم المقاطع  17/031-ر
باســــــــــــــــــــــــت دام تقنيــــــــــــــــــــــــات 

 ال وارزميات 

 16444 6 د. حممد حامد الريس

  نبذة عن البحث : 

 (Bough – wooley)ووويل  – تنفيـذ املعـايري بـوف (FPGA)يعـرض هـذا املتـروع اجملـال للربجمـة بوابـة جمموعــة 
 هيز العديد مـن اخلوارزميـاو مبـا يف ذلـك إشـار  .   (VHDL)مضاعفاو سرعة عالية سداً باستخدام الدوائر املتكاملة 

قـــد شـــهدو زيـــاد   (DSP)وبعـــد املســـافة التقليديـــة مـــع حســـاب اخلوارزميـــاو املســـتخدمة يف معاوـــة اإلشـــاراو الرقميـــة 
لــة مضــاعفاو متوازيــة مطلوبــة مــن أســل معاوــاو عامــة وال ســيما إذا كانــ  املعاوــة قــد يتعــني مطــرد .  نتيجــة ســريعة وفعا

 القيام هبا يف ظل ظروف الزمن احلقيقي.
 64444 6 د. مراد حممد بومعز    64/031- 

  نبذة عن البحث : 

ة للتربيـــد.  هـــذ  العمليـــة يعتـــرب املـــاء عنصـــر أساســـي يف عـــد  ميـــادين وخاصـــة يف القطـــاع الصـــناعي حيـــث يســـتعمل كواســـط
تتطلب كمية هائلة من املاء مما جيعل إعاد  استمعال هذ  الكميـة مهمـة وضـرورية حـىت تقلـل مـن خسـار  املـاء ولكـي حنـاف  
عل  البيئة باستخدام برج التربيد ميكن حتقي  هذ  العملية حيث يـتم تربيـد املـاء املسـتعمل بواسـطة اهلـواء وإرسـاله إىل الوحـد  

السـتعماله مــر  أخـرى.  لكــن هـذ  العمليـة تعتــرب صـعبة ومعقــد  ألهنـا تتـمل مبــاديء انتقـال احلــرار  والكتلـة واحلركــة.   التاليـة
أحــد متـــاكل بـــرج التربيـــد هـــو قلـــة املعلومــاو الـــ  تـــؤدي إىل ضـــعف تصـــميم الـــربج وفقــد كميـــة معتـــرب  مـــن املـــاء واضـــعاف 

ا املوضــوع لكــي تقــرتح قــوانني سديــد  ومتطــور  تصــدح تصــميم الوحــد .  كــل هــذ  األســباب أدو إىل حبــث متوصــل يف هــذ
 الربج بأحسن وسه وترتفع مرودية التربيد وبالتايل اخنفاض فقد املاء.
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 -
61/031 

الـــتحكم المتـــين المبنـــي 
علـــــى النمـــــو   لوحـــــدة 
أنبوبــة لتحليــة بالتنا ــح 

 العكسي

 د. حممد حاج علي 
 أ.د. عبد احلميد إسبار 
   عليأ.د. عماد الدين مصطف

 أ.د. خالد إبراهيم احلميزي 

6 64444 

  نبذة عن البحث : 

ـــا  البحـــر.  و  اعتمـــاد حتـــ   ـــة مي ـــة وهـــاز التناضـــح العكســـي لتحلي ـــتحكم يف وحـــد  خمربي دراســـة ال
التحكم ملبىن عل  النمذسة والقيام باحملاكا  حاسـوبية.  لدراسـة كفـاء  هـذا الـتحكم وأثبتـ  الدراسـة 

لــتحكم املتطــور علــ  الــتحكم التقليــدي مــن خــالل تثبتيــ  كميــة ونوعيــة امليــا  تفــوق هــذا النــوع مــن ا
 احملال  يف درسة االضطراباو وأيضاً بوسود تغرياو يف عوامل النظام.

 -
66/031 

ـــــا   ـــــة مبتكـــــرة إلنت طريق
 األيمازولون

 د. إيناس الناشف 
 د. حممد علي هاشم 

 د. فاروق جملي 
 د. حممد احلاج علي 

 د. معن حيان

6 64444 

  نبذة عن البحث : 

إن أيــون الســوبر أوكســايد املنــتؤ عنطريــ  كهروكيميائيــة أو عــن طريــ  إذابــة ســوبر أوكســايد البوتاســيوم 
يتفاعــل مـــع األيـــون املوســـب للســـوائل األيونيـــة احملتويـــة علـــ  األميـــادازوليوم يف درســـاو احلـــرار  العاديـــة 

 بنقاو  عالية. والضغط اووي العادي ليعطي ماد  األميادازولون
ــــــــد  63/031-ر اآلدا  العــــــــابر للمول

الحثـــى المعـــزول تحـــو 
ظــــــروف تحميــــــل غيــــــر 

 متوازنة

 د. رز  محمد حمودة   
 السلوم     محمد  م.أحمد

 العوله    إبراهيم د.عبد الرحمن
 التملى محمد د. علي

6 16444 
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  نبذة عن البحث : 

للمولد احلثي ثالثي الطور ذا  اإلستثار  الغري تقدم ورقة البحث هذ  منوذج سديد للحالة العابر  
موصل بالتبكة الكهربائية. هذا النموذج يعتمد يف إستنتاسه عل  الكمياو املباشر  و هو مناسب 
لدراسة أداء املولد احلثي ثالثي الطور ذا  اإلستثار  يف ظروف تتغيل متوازنه و غري متوازنه كما 

عام ملكثفاو اإلستثار . كما يتمتع هذا النموذج بإمكانية  يتضمن منوذج عام ل محال و منوذج
توصيل نقطة التعادل الكهربائيه للولد احلثي ثالثي الطور ذا  اإلستثار  أو عدم توصيلها مع احلمل 

. باإلضافة إىل ذلك، فإنه قد مت إستخدام منحىن مغنطه أكثر دقة يف هذا  و مكثفاو اإلستثار 
 النظرية بالنتائؤ العملية. البحث مع مقارنة النتائؤ

-ن
60/031 

تحسين معشـر االنتاجيـة 
ــــــار الغــــــاز المحفــــــزة  آلب
بطريقـــــــــــــــة التكســـــــــــــــير 

 الهيدروليكي

 64444 6 د. حازم نايل الضمور

  نبذة عن البحث : 

إن حتليل معطيـاو التكسـري اهليـدروليكي آلبـار الغـاز الرمليـة وتقيـيم معطيـاو الكسـر الفعـال )نصـف 
وصلية هذا الت  ، ومعطياو املمكـن ( سـوف تقـيم وحتلـل مـن خـالل دراسـة حالـة طول الت  ، وامل

واقعية لبئر غازي قد مت تكسري  هيدروليكياً.  هذ  الدراسـة سـوف تنـاقش مـدى تطبيـ   ليـة التكسـري 
اهليدروليكي عل   بار الغاز الرملية ذاو النفاذية الضـعيفة ومـدى التحسـن يف مؤشـر اإلنتاسيـة الـذي 

مثل هذ  اآلبار.  إضـافة علـ  ذلـك سـوف يـتم دراسـة عالقـة التصـميم اهلندسـي الصـحيح  يطرأ عل 
لربنــامؤ التكســري اهليـــدروليكي مــع التحســن يف مؤشـــر إنتاسيــة الغـــاز مــن هــذ  اآلبـــار وعلــ  التكلفـــة 

 املادية ملثل هذا املتروع.
 -
66/031 

خصــــــــــــائ  اللزوجــــــــــــة 
ـــي  البـــولي بـــروبلين  ل ل
مــع جزيئـــات الصلصـــال 

ية الصغر المحضـر متناه
 باست دام باثقة م برية

 د. حممد احلاج علي 
 الليثي حسين د. رابح

6 64444 
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  نبذة عن البحث : 

يف هــذا العمــل حضــر خلــيط مــن البــويل بــروبلني مــع سزيئــاو متناهيــة الصــغر مــن الصلصــال بنســب 
ام اختبــارين مهــا خمتلفــة باســتعمال باثقــة خمربيــة.  ودرســ  خصــائص اللزوســة للخلــيط النــاتؤ باســتخد

املسح الرتدد عند درسة حرار  ثابتة وكذلك املسح احلراري عند تردد ثاب .  أظهرو النتائؤ زياد  يف  
كل من معامل اخلزن واملقاومة احلرارية للماد  بزياد  تركيز الصلصال.  وقد أظهرو النتائؤ كذلك أن 

وذج يتكرر فيه منوذج ماكسويل ثالث مـراو.   معامل التخزين الرتكي  ميكن  ثيله رياضياً باستعمال من
كمــا لــوح  أن هنــا  عالقــة بــني تغــري تركيــز اوزيئــاو متناهيــة الصــغر ونســبة املعامــل الرتكيــ  ملعامــل 
خــزن املـــاد  املقابـــل.  وقـــد وصــف  هـــذ  العالقـــة بنجـــاح باســـتعمال صــيغة معدلـــة مـــن منـــوذج ســـوث 

 . 16.1باستعمال معامل سسيم = 
 -
66/031 

الموارد المائية في  إدارة
البيئات الجافة : التوجه 

 نحو االستدامة 

 16444 6 البخبخي  أبو القاسم د. يوسف

  نبذة عن البحث : 

نزعــ  إدار  اإلنســان للمــوارد املائيــة خــالل القــرن الفائــ  حنــو االســتجابة للحاســاو البتــرية اآلنيــة مســقطة مــن 
خـــرى واألنظمـــة البيئيـــة.  وإنطالقـــاً مـــن احلقيقـــة البديهيـــة أن املـــاء حســـاهبا األسيـــال القادمـــة والكائنـــاو احليـــة األ

أساســــي للحيــــا  ، وأن إدار  املــــوارد املائيــــة هــــي مــــن الضــــرور  القصــــوى.  ممــــا يســــتدعي وبإحلــــاح إىل األخــــذ يف 
ة االعتبـــار البعـــد األخالقـــي يف كـــل قـــرار يتعلـــ  باســـتعمال امليـــا .  فمـــن خـــالل الطـــرح املباشـــر ل بعـــاد األخالقيـــ

للقراراو املتعلقة باستعمال امليا  ، فإن عالقة اجملتمـع البتـري باملـاء وباألنظمـة الطبيعيـة الـ  يعـد املـاء سـزء منهـا 
، تضــح  قابلــة للنقــاش أو الــرفض أو حــىت القبــول ولكــن علــ  أســاس مــن وعــي أخالقــي مســب  مــن قبــل هــذا 

ألخالقيــة املتعلقــة بالتعامــل مــع املــاء ومــن   اجملتمــع.  إن هــذا البحــث النــوعي يهــدف إىل استكتــاف األبعــاد ا
معاوـــة املضـــامني األخالقيـــة لـــبعض النمـــاذج مـــن السياســـاو املائيـــة. إن املبـــاديء األخالقيـــة املطروحـــة ســـتكون 

 أقرب إىل نظام معياري ميكن أن تقارن من خالله السياساو املائية.
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-ص
69/031 

ــــــيم مفا ــــــلة  الطالــــــب تقي
ــــــة ال ــــــ  والحجــــــم  لنوعي

  الصــفحة وتناســق  وت طـي
لون ال   الـى لـون خلفيـة 
ـــــــة العربيـــــــة للمـــــــواد  الكتاب

 التعليمية المكتوبة

 16444 6 د. حممد زكي رمضان عثمان

  نبذة عن البحث : 

أسري  الدراسة احلالية الستكتاف تفضيل الطالب من املواد املكتوبـة الكرتونيـاً كـنمط اخلـط العـريب 
و املقدمـــة / لـــون اخللفيـــة.  حيـــث مت وضـــع مبـــاديء إرشـــادية ،وحجـــم اخلـــط ، وتصـــفيفها ، وتركيبـــا

ملقــدمي الكتابــة األلكرتونيــة للغــاو الغربيــة مكتوبــة واضــحة ، ووصــفها يف املؤلفــاو للقــراء الغــربيني ، 
ولكن ما هي التوصـياو الـ  ينبغـي اتباعهـا يف كتابـة اللغـة العربيـة اإللكرتونيـة. ال توسـد حسـب علـم 

ياو يف املســح األديب.  ولـذا قـام املؤلــف بـإسراء ثــالث  ـارب معمليــة أوالً : املؤلـف مثـل هــذ  التوصـ
أكمل املتاركون املفاضلة عل  اختيار منط اخلـط العـريب املفضـل مـن شاشـة احلاسـب اآليل بـني مجيـع 

منــط(. ثانيــاً ب طلــب بعــد ذلــك مفاضــلة منــط اخلــط  899اخلطــوط العربيــة املتــوفر  يف وينــدوز )أمنــاط 
نقطـــة( عنـــد القـــراء .   16،19، 14التقليـــدي والكـــويف والنســـخ( وحجـــم اخلـــط املرافـــ  ))البســـيط و 

وأخرياً كان  قراء  جمموعة أخرى من الفقـراو يف منـط اخلـط وحجـم اخلـط وكـان اختيـارهم يف أنظمـة 
أعمد  واحـد واثنـني وأربعـة أعمـد  مـع جمموعـة تركيبـاو لـون اخلط/لـون اخللفيـة. لتقيـيم سـرعة القـراء  

هم ، وكذلك ما يفضلونه.  وكان املتاركون قادرون عل  قراء  الفقـراو اإللكرتونيـة بتـكل أسـرع والف
نقطة مبسـطة أو تقليـدي مـع الكتابـة يف عمـود واحـد  10وأفضل مع الفهم عندما مثلوا اللغة العربية 

 مع خط أبيض / ولون اخللفية أسود.
محاكي سير عملية  68/031

وحدة منفردة ل طوات 
ع األيونات مثل زر 

 ر واألكسدةاشتناألو 
 باست دام ماتالب

 16444 6 العمود  حممد أ.د. عبد الرمحن
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  نبذة عن البحث : 
نانو مرت أو  06)تقلص األبعاد اىل  الدوائر األلكرتونية ذاو التكامل العايلنظرا للتقدم السريع يف جمال تقنية 

طريقة التصنيع أصبح  ضرورية طواو قي  األمثلية خلمناسبة وحت أقل(، فأن احلاسة اىل فهم أفضل وحماكا 
واوزء األكرب من األهتماماو البحثية يف هذا اجملال الذي مت عمله هو بسري العملية لوحد  منفرد ب  .سدا

لباحثني يف األوساط األكادميية. احملاكياو التجارية املتوفر  حاليا عاد  ماتعىن يف طريقة التصنيع جمتمعة وهي 
الربجمياو احلاسوبية . وليس  مبتناول كثري من أوساط البحث األكادميي هفتكلالعقد  سدا وباهظة مبذلك 

ولذلك ي. بحثال /األكادميي والتنمية قوية مثل ماتالب شائعة سدا ومتوفر  تقريبا يف كل بيئة من البحثال
لسري  تكلفةال ةخفضمنو  ةقدممت وايميكن استخدام االمكاناو اهلائلة للماتالب لتطوير املزيد من حماك

 ر واألكسد اتتناألزرع األيوناو و  خلطواو مثل سري العملية لوحد  منفرد  يحماكلذا نقرتح تطوير  .العملية
 . بأستخدام ماتالب

نمذجـــــــة ومحاكـــــــا  ونمـــــــو    67/031
بـــــدئي لنظـــــام جديـــــد لتوليــــــد 

 ةموجات اعتباطية متكرر 

 16444 6 العمود  حممد أ.د. عبد الرمحن

  ة عن البحث : نبذ
يعترب توليد املوساو األعتباطية املتكرر  متكلة عامة تواسه مهندسي الفحص والتصميم. املقدر   عل  توليد 
موساو اعتباطية امر مركزي يف العديد من التطبيقاو التجارية والعسكرية. وبأستخدام املوساو األعتباطية 

اصة بتطبيقاهتم. ويف الغالب فأن املوساو األعتباطية يستطيع املهندسون والعلماء توليد موساو فريد  خ
تصمم لتحفيز إشاراو بعامل حقيقيب. ومن املمكن دمؤ األخطاء واألجنراف والضوضاء والعيوب األخرى 
يف موسه اعتباطية ممكن ان تواسهها نبيطة حت  الفحص بعد تركها املعمل أو املصنع. وتستخدم يف الوق  

لتوليد اشاراو   DACلتأليف الذبذباو العالية اىل الربجمة الديناميكية لـ PLLاحلاضر عد  تقنياو )من 
نقرتح تقدا منذسة   الذبذباو املنخفضه( تستعمل كال النهجني النظري والرقمي لتوليد موساو اعتباطيه.

أستخدام الـ وحماكا  ومنوذج بدئي لنظام سديد، يستخدم الداالو املتعامد ، لتوليد موساو اعتباطية متكرر  ب
. من أهم ميزاو النظام املقرتح احتوائه عل  طريقة داخلية حلساب أي  (FPGA) ب باف يب سي أي

بياناو. لذا فأن هذا النظام، عل  عكس األنظمة املذكور  سابقا سيكون عاما ومستقل حبيث ال حيتاج اىل 
واحملاكاو ومنوذج بدئي يستند عل   . وسيتم القيام بالنمذسة  برنامؤ أو سهاز خبالف الـ باف يب سي أيب

الـ باف يب سي أيب وذلك بأستخدام أدواو حديثة متوفر  يف السوق. ويستخدم النظام تقنياو متنافسة من 
     . وسينتؤ عن ذلك دراسة مقارنة بني التقنيتني.(Altera)وألتريا  (Xilinx)  زايلنكس 
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ـــــــــة  34/031 ال رســـــــــانة ا لمقاوم
ـــــدات  : لنفا يـــــة الكلوري

ال رســـــانة عاليـــــة األدا  
 المحتوية على مركبات

 16444 6 د. حممد إقبال خان

  نبذة عن البحث : 

تعتــرب نفاذيــة  يــون الكلورايــد للمنتــآو اخلرســانية املســلحة مــن أهــم أســباب تآكــل حديــد التســليح.  
لضـار  بكفــاء .  وحيـث أن اخلرسـانة التقليديـة غـري قــادر  علـ  منـع نفـاذ الرطوبــة واأليونـاو العدوانيـة ا

لــذا يف هــذا البحــث قــد مت حتضــري عــد  خلطــاو مــن األ نــ  احملتــوي سزئيــاً علــ  نســب خمتلفــة مــن 
ـــة احملتويـــة علـــ  املركبـــاو املكملـــة لصـــناعة  الرمـــاد املتطـــاير وغبـــار الســـيليكا لدراســـة األنظمـــة األ نتي

اذيــة  يــون الكلورايــد قــد مت خرســاناو عاليــة األداء.  لتقيــيم مقاومــة هــذ  األنــواع مــن اخلرســاناو لنف
املخصصة هلذا الغرض.  كما أنه قد مت يف هذا  ASTM C 1202استخدام املواصفاو األمريكية 

البحث أيضاً تطوير مناذج تنوئيـة تعتمـد علـ  النتائجاملعمليـة والـ  بـدورها قـد سـاعدو علـ  تأسـيس 
 البحثية ومدى مالئمتها للواقع. منحنياو األستجابة البيانية لتوضيح كيفية التفاعل بني العوامل
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 في مركز البحوث لجاريةمشاريع البحوث ا  -1
 
هـ ، مائة 1034/1031يبلغ عدد متاريع البحوث املسجلة يف مركز البحوث خالل العام اوامعي      

 جيل:فيما يلي توزيع املتاريع املسجلة يف املركز تبعا لسنة التسو  متروعاً سديداً  أربعون، منها  متروع
 الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        

 6   هـ1066متاريع حبوث مسجلة عام  -1
 6   هـ1066متاريع حبوث مسجلة عام  -6
 14  هـ1069 عاممتاريع حبوث مسجلة يف   -3
 18  هـ 1068متاريع حبوث مسجلة يف عام   -0
  16  هـ1067 عاممتاريع حبوث مسجلة يف   -6
 18   هـ1034 عاماريع حبوث مسجلة يف مت-6
 34  هـ1031متاريع حبوث مسجلة يف النصف األول -9
 

   144     اجملموع            
 ويوضح اودول التايل بعض املعلوماو عن هذ  املتاريع البحثية .   

بعـــــض املتـــــاريع البحثيـــــة مت  ويلهـــــا مـــــن برنـــــامؤ التـــــركة الســـــعودية  مالحظـــــة :
 سية )سابك( لتتجيع البحث العلمي يف اجملاالو الصناعية و التطبيقية. للصناعاو األسا
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رقــــــــم المشروع 
مـــــــــــــــد الباحثـــــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــوان المشــــــــــــروع البحثــــي

 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

 11/066-ص
  ويل سابك

قيــــــــيم أدا  إدارة النفايــــــــات ت
 الصناعية بساب 

 د. حسني أمحد حلمي
ـــــــاح  د. حممـــــــد عبـــــــد الفت

 شرف

 6سنة و
 شهور

04644 

ــــث: ــــذة عــــن البحـ يوســـد اهتمـــام عـــاملي متزايـــد حنـــو تبـــين خطـــط إدار  للنفايـــاو  نب
الصـــــناعية بأســـــلوب اقتصـــــادي صـــــدي  للبيئـــــة.  ومـــــن   يتحـــــتم علـــــ  متخـــــذي القـــــرار أن 

لـــوا البـــدائل املختلفـــة والتقنيـــة املتاحـــة والتكلفـــة االقتصـــادية والبيئيـــة املصـــاحبة يتفحصـــوا وحيل
 لكل بديل ليتمكنوا من اختاذ القرار السديد.

يف هــــذ  الدراســــة ســــوف حنــــاول أن نقــــيم أداء إدار  النفايــــاو الصــــناعية بإحــــدى شــــركاو 
 سابك هبدف اقرتاح بعض التحسيناو كلما أمكن ذلك.

 38/066-م
 
 

ـــــتحكم فـــــي شـــــكل شـــــفرات  ال
المكــــائن التوربينيــــة باســــت دام 

 مصححات كهربائية إجهادية

ــــــــــن ساســــــــــم  د. أســــــــــامة ب
 الدريهم

سنة 
 شهور6و

640444 

تتكل املكائن الرتبينية أحد العناصر احليوية واألساسية يف عمل  نبـذة عـن البحــث:
 اململكة العربية مجيع شركاو الصناعاو البرتوكيمائية ويف كثري من القطاعاو اخلدماتية يف

السعودية ، وبسبب الظروف التتغيلية القاسية ، تعاين شفراو هذ  املكائن من 
إسهاداو عالية سواًء إسهاداو ساكنة أو إسهاداو متغري  مع الزمن.يهدف البحث إىل 
إجياد تصميم يعتمد عل  استخدام تقنية سديد  لتقليل اإلسهاداو الساكنة احلاصلة يف 

الرتبينية وذلك عن طري  التحكم يف التكل االستاتيكي للتفر .  حيث  شفراو املكائن
تقرتح هذ  الدراسة  ثيل شفر  املكائن الرتبينية عل  أهنا عارضة مثبتة من طرف واحد 
واستخدام مواد خزفية ذاو خاصية انفعال إسهادي كهربائي قصي توضع حمتور  بني 

 العارضة وطبقاو تقييد.
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 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

 6/066-د
 
 

كتــــــاب باللغـــــة العربيــــــة تـــــاليف  
ـــــد  ـــــوان نأســـــس نظـــــم تحدي بعن
المواقــــــع العالميــــــة باســــــت دام 

 األقمار الصناعية(

د. عبــــــد اهلل بــــــن ســــــلمان 
 السلمان

 3سنة و
 شهور

380044 

تعترب نظم حتديد املواقع العاملية باستخدام األقمار الصناعية أحد أهم :   نبـذة عـن البحــث
الدقي  للمواقع سواء عل  األرض أو يف اوو أو البحر خالل  التطوراو احلديثة يف جمال التحديد

العقدين املاضيني ، ومت نتر العديد من األحباث والدراساو والكتب املتعلقة هبذ  النظم  إال أنه 
مل يواكب هذا التطور تأليف مرسع باللغة العربية حيتوي ما توصل إليه العلم يف هذا اجملال 

 املتجدد.

 :يهدف البحث إىل 
مجـع أساســياو وتطبيقــاو نظــم حتديــد املواقــع باســتخدام األقمــار الصــناعية يف كتــاب باللغــة العربيــة 
يكون أحد املراسع العلمية لطالب اهلندسة واملساحة واملهتمني بتطبيقاو نظم حتديد املواقع العاملية 

 باستخدام األقمار الصناعية.
 16/066-ص

 سابك  ويل
تحســــــــــــين األدا  المعسســــــــــــي 

 ت دام أسلوب كايزنباس
 د. حممد عبد الفتاح شرف
 د. حسني أمحد حلمي

 6سنة و
 شهور

040466 

إن أسلوب كايزن يتميز عن بـاقي األسـاليب اإلداريـة يف أن هـذا األسـلوب  نبـذة عـن البحــث:
ال حيتـــاج إىل أمـــوال طائلـــة مثـــل بـــاقي األســـاليب و الحيتـــاج إىل تـــدريب مكثـــف ومعقـــد مثـــل بـــاقي 

ولكنه أسلوب يسهل استيعابه وتطبيقه من كافة العـاملني داخـل املؤسسـة.  باإلضـافة إىل األساليب 
هــذا فــإن هــذا األســلوب يســاعد علــ  ســرعة احلصــول علــ  نتــائؤ تطبيقــه.  ولــذا فــإن مــن األمهيــة 

 التوسع يف تطبي  هذا األسلوب والتعرف عل  الفوائد ال  ميكن احلصول عليها من تطبيقه.
إىل: تبسيط فلسفة أسلوب كايزن لسهولة استيعابه وتطبيقه من كافـة العـاملني.   يهدف هذا البحث

تطــــوير منهجيــــة ســــهلة التطبيــــ  لةســــراءاو التنفيذيــــة ألســــلوب كــــايزن.  حتســــني مســــتوى اوــــود  
 واإلنتاسية ألنتطة املؤسسة بتطبي  أسلوب كايزن.

 
 19/066-م

 سابك  ويل
دراســـة فـــي تـــدمي  مســـاحيق 

 لبارداللدائن على ا
 د. ماهر محدي الصاحب
 د. سامر عبد الرازق السعيد

 040466 سنة 
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 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

تنتؤ  يف العاد  مواد اللدائن عل  هيئة مساحي  , حيث يتم  نبـذة عـن البحــث:
حتويلها إىل كتل بتأثري احلرار  والضغط . وهلذا , تعترب قابلية املساحي  واحلبيباو 

ة كربى يف جماالو واسعة  من طرق التدميؤ . البالستيكية للكبس والتدميؤ  ذاو أمهي
فيتم يف اساليب التصنيع التقليدية مثل التتكيل باحلقن , أو بالبث  , وقولبة النقل 
)بالضغط( , اخل , تزويد املساحي  البالستيكية البارد  لآللة , وكجزء من طبيعة األحداث 

غطية معدالو انفعال أحادية , فإنه يتم ضغطها قبيل تسخينها . سيتم يف هذ  الدراسة ت
14احملور عل  مدى واسع )ترتاوح بني 

/ ث ( لعد  درساو خمتلفة من مساحي   1و  0-
كلوريد عديد الفنيل )يب يف سي( .  و ستقيم عد  أحجام من احلبيباو من هذ  األنواع 
.  وسوف تقدر مدى حساسية هذ  املواد ملعدالو االنفعال باستخدام خصائص 

تدميؤ . حيث تستخدم هذ  املنحنياو يف احلصول عل  قيم ضغط اإلذعان منحنياو ال
 املتوسط الذي يتم حتديد  من عالقة بهكلب .

و سيقيم كال من سلو  التتو  اللدن والقصفي واملتواسد  يف عملية التدميؤ, حيث يتم  
 اختبار إمكانية حدوث الكسر الرقائقي يف املنتؤ النهائي .

يف املنتجاو النهائية بواسطة اختبار الضغط القطري ) االختبار  وستقدر متانة التد 
الربازيلي( . وأخريا سيدرس تأثري حجم احلبيباو وشكلها عل  كثافة النقر وأسلوب 

 التدميؤ .
 

 61/066-ص
 سابك  ويل

نمـــــــــو   متكامـــــــــل لت طـــــــــي  
ـــــــا  و الصـــــــيانة التوقفيـــــــة  اإلنت
ـــــــــات  للصـــــــــناعات  ات العملي

 المستمرة

 حممد التايعد. عادل بن 
 عبد احلميد أ.د. منصر
 حريقه 

 040466 سنة
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 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

إن الصيانة التوقفية من أكثر برامؤ الصيانة تكلفة حيث أهنا تسبب     :نبـذة عـن البحــث
فقد يف اإلنتاسية كما أهنا حتتاج إىل موارد ضخمة لتنفيذ أنتطتها ذاو تكاليف مباشر  و غري 

التوقفية تصبح أكثر تكلفة يف البيئاو الصناعية كتلك ال  مباشر  عالية سدا. كما أن الصيانة 
تتصف هبا الصناعاو ذاو العملياو املستمر  يف اململكة العربية السعودية؛ و ال  يتواسد هبا 
مصانع تتنافس فيما بينها لتوفري املوارد الضرورية لصيانة مرافقها اإلنتاسية وتعتمد عل  بعضها 

ة باملوارد األولية الضرورية لةنتاج. إن ضرور  ختفيض التكلفة اخلاصة البعض يف اإلمداداو اخلاص
هبذا النوع من برامؤ الصيانة يف بيئاو كهذ  البيئة كون  الفكر  األساسية هلذا البحث، بل أهنا  
كان  احملفز الرئيسي ألعداد ؛ حبيث يوسه إلجياد أسلوب أو منوذج لتخفيض تكلفة هذا النوع من 

 ة و تقليل الفقد يف اإلنتاج املرتبط بتنفيذ أنتطته.برامؤ الصيان
 يهدف هذا البحث إىل: بناء منوذج متكامل ميكن مستخدمه من ختطيط و سدولة اإلنتاج 
 و الصيانة التوقفية لوحداو اإلنتاج الرئيسية يف املصانع ذاو العملياو الصناعية املستمر .

 66/066-ر
 سابك  ويل

ة مـــــن توليـــــد الطاقـــــة الكهربائيـــــ
ـــــــدون تلـــــــوث النـــــــوع  الريـــــــات ب

ـــاني: ا ـــد الث ـــي  المعـــزوللمول  ات
 المغنطة غير المتزامن

 أ.د. رزق حممد محود 
أ.د. عبدالرمحن ابراهيم 

 العوله

 040466 سنة

نتيجة للتوسع يف اسـتغالل طاقـة الريـاح، كثـر حـديثاً اسـتخدام اآللـة احلثيـة كمولـد غـري  نبـذة عـن البحــث:
األمـــاكن النائيـــة والبعيـــد  عـــن التـــبكة الكهربائيـــة. يـــربز املولـــد املعـــزول ذا  املغنطـــة غـــري متـــزامن، خصوصـــاً يف 

املتــزامن كأفضــل األنــواع املتــوفر  نظــراً مليزاتــه العديــد  مــن ناحيــة الرتكيــب وتكلفــة الصــيانة وأدائــه عنــد الســرعاو 
 املتفاوتة، كحالة الرياح مثاًل. 

املعــزول ذا  املغنطــة غــري املتــزامن حتــ  احلــاالو الــ  يكــون فيهــا لــد ملو ا دراســة أداء :يهــدف هــذا البحــث إىل
غري متوازان. يف هذا الصدد ستتم دراسة وتطوير منذسة شاملة ومن   حتليل املولـد نظريـاً حتـ  حـاالو خمتلفـة 

( عــــدم 3( عــــدم  اثــــل ملفــــاو املولــــد )6( عــــدم تســــاوي مواســــعاو املغنطــــة فقــــط  )1غــــري متوازنــــة، مثــــل: )
 ( عدم تساوي مواسعاو املغنطة ومعاوقاو احلمل معاً.0ي معاوقاو احلمل فقط  )تساو 

 -36/066 
 سابك  ويل

انتشـــار الحـــرارة والملوحـــة مـــن 
محطات تحلية الميا  الساحلية 
العاملة بالتب ير الومضي متعـدد 

 المراحل

أ.د. إبـــــــراهيم بــــــــن صــــــــاحل 
 املعتاز 

 أ.د. حممد البتري األمني  

 040466 سنة
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 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

إن عمل منوذج رياضي لتوزيع درسة احلرار  وتركيز األمالح للميا   بـذة عـن البحــث:ن
ال  يتخلص منها باستمرار يف البحر سيسهم يف معرفة درسة تلوث ميا  البحر و يساعد 
يف  تقييم التأثري البيئي لعملية التخلص من هذ  امليا  عل  البيئة الساحلية احمليطة ومن   

 الطرق للحد من هذ  التأثرياو البيئية.معرفة أجنع 
يهدف هذا البحث إىل:  تطوير منوذج رياضي ملراقبة  درسة احلرار  وامللوحة  للميا  املاحلة 

، وسوف يتم  ال  يقذف هبا يف البحر بتكل مستمر من حمطاو حتلية امليا  الساحلية
حلية ، واحلصول عل  شكل متابعة درسة احلرار  وامللوحة يف املنطقة احمليطة مبحطة الت

 توزيع تركيز األمالح ودرسة احلرار .
مرشح صغير األبعاد ثنائي  0/069-ر

 النمو   لترددات الميكروويف

 340444 سنة شتا د. عبد الفتاح أمحد

تنبع أمهية هذا البحث يف تصغري األبعاد الكلية ألنظمة  : البحــث عـن نبـذة
خدم يف األقمار االصطناعية حيث ترتفع التكلفة االتصاالو وخصوصًا تلك ال  تست

بدرسة عالية مع ازدياد احلجم.  وحتتاج مرشحاو امليكروويف قليلة الفقد أحجام كبري  
 نسبياً مما جيعل لتصغري حجم تلك املرشحاو أمهية كربى.

يهدف هذا البحث إىل: دراسة وتصميم وتصنيع منوذج ملرشح مايكروويف يتميز بصغر 
لة الفقد باستخدام تقنية سديد  ميكن االستفاد  منها يف أنظمة االتصاالو احلجم وق
 .املختلفة

 
 

 19/069-ن
  ويل سابك

دراســــة بــــوليمر جديــــد مســــت ل  
ــــة فــــي التطبيقــــات  ــــة عالي  و فاعلي
الهندســــية الم تلفــــة عنــــد ظــــروف 

 المكامن النفطية

د. عمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن ســــــــــــــــليمان 
 احلميضي 

 0106644 سنة 
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 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

إن طريقة حتسني اسـتخالص الزيـ  املتبقـي بعـد العمليـاو األوليـة والثانويـة باسـتخدام  ـث:نبـذة عـن البحـ
احملاليــل الكيميائيــة مثــل البــوليمر هــي واحــد  مــن أفضــل الطــرق املســتخدمة يف هــذا اجملــال وذلــك ألهنــا تســاعد 

نتجــة.  وتــتلخص أمهيــة هــذا علــ  كفــاء  الكســح نظــراً للزوســة العاليــة والــ  تكــون ســبباً يف تقليــل كميــة امليــا  امل
البحــث يف إكتتــاف وتصــنيع بــوليمر فعــال و صــدي  للبيئــة ويســتخدم عنــد ظــروف املكمــن )درســاو احلــرار  
والضـــغط وامللوحـــة العاليـــة(  وذلـــك مـــن مصـــدر متـــاح ورخـــيص وســـهل التحضـــري و مـــن بيئيـــاً.  إن هـــذا املنـــتؤ 

ة واالقتصـــادية ، كـــذلك يـــتم اآلن تســـجيله  اوديـــد ســـوف يكـــون لـــه أمهيـــة قصـــوى يف كـــل مـــن الناحيـــة العلميـــ
 كرباء  اخرتاع.

يهــدف البحــث إىل : دراســة العوامــل املختلفــة الكتتــاف بــوليمر فعــال وصــدي  للبيئــة ويســتخدم عنــد ظــروف 
 املكامن البرتولية ودراسة تأثري  عل  إنتاج الزي  عند ظروف املكمن.

 17/069-ر
  ويل سابك

نظـــام الروبـــوت المســـاعد فـــي فحـــ  
واختبــار خزانــات البتروكيماويــات أثنــا  

 ال دمة

 360444 شهور6سنةو د. وحيد غريب علي عبد العال

خـالل السـنواو األخـري  مت تطـوير عـد  منـاذج السـتخدام التكنولوسيـا احلديثـة ممثلـة يف  نبـذة عـن البحــث:
 اإلنتاج.  روبوتاو ميكن التحكم يف حركتها عن بعد داخل اخلزان وخارسه دون التوقف عن 

ويف هــذ  احلالــة يقــوم الروبــوو بإرســال مجيــع البيانــاو بصــور   ليــة إىل وحــد  املتابعــة واملراقبــة لتحليلهــا وإصــدار 
 تقرير حتليلي عن حالة اخلزان وحف  هذ  النتائؤ عل  ملف خاص باحلاسب. 

 وتتمثل القيمة املضافة يف استخدام الروبوو يف النقاط التالية: 
 تقليل اآلثار السلبية عل  البيئة.- أمان.زياد  عوامل -
 تقليل التكاليف والفاقد االقتصادي.- حتسني سود  ودقة االختباراو.-

وهلـــذا يف هـــذا البحـــث ســـيتم حماولـــة تـــوطني هـــذ  التكنولوسيـــا والبحـــث فيمـــا وراءهـــا مـــن عائـــد اقتصـــادي مـــن 
بـة بغـرض اختبـاراو اخلزانـاو ذاو السـعة خالل تصنيع روبوو ميكن التحكم فيه عن بعد للقيام باملهام املطلو 

 الكبري  يف جمال البرتول دون احلاسة إىل توقفها أو فصلها عن أداء عملها.
 64/069-م

  ويل سابك
انتقال الحرارة من أنبوب 

 ممو 
 

د. زياد بن عبد الرمحن 
 السحيباين

 د. سهيل حممود كيوان

 010096 سنة 
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ا البحث يف دراسة تأثري استخدام األنبوب املموج املقرتح تتمثل أهيمة هذ نبـذة عـن البحــث:
إلجياد خصائص السريان وانتقال احلرار .  وسيكون هلذ  الدراسة فائد  يف حتسني تصميم املبدالو 
احلرارية كال  تنتتر يف كثري من املعامل الصناعية مثل معامل شركة بسابكب.  باإلضافة إىل حتسني 

 واء والوصالو التمددية.  تصميم قنواو تكييف اهل
 يهدف هذا البحث إىل:

دراسة تأثري السريان وعوامل التكل اهلندسي ال  حتكم سريان املائع وانتقال احلرار  يف األنبوب -
 املموج املقرتح املتماثل حول احملور.

معرفة أفضل شكل هندسي يضمن انتقال أفضل للحرار  وفقد أقل للضغط باملقارنة باألنبوب -
 ستقيم التقليدي.امل
استنتاج عالقة تربط بني عوامل التكل اهلندسي وانتقال احلرار  من األنبوب مما يساعد يف -

 حتسني تصميم املبدالو احلرارية.
 69/069-د

  ويل سابك
دراســة األمثليــة للمــواد المعدلــة 
بـــــالمواد البوليمريـــــة باســـــت دام 

 تقنية الشبكات العصبية 

 سنة د. حممد أقبال خان 
 شهور3و

010096 

تكمن أمهية البحث يف دراسة سلو  املواد البوليمرية ال  تضاف إىل   نبـذة عـن البحــث:
اخلرسانة العادية لتحسينها وسعلها مقاومة للكلوريداو وزياد  متانة اخلرسانة.  وهذا بالرغم من قلة 

ا يف الوق  احلايل تستخدم كمواد استخدام هذ  املواد يف اخلرسانة نتيجة قلة املعلوماو عنها إال أهن
إصالح فقط.  وذلك فإنه من اجملدي دراسة إمكانية استخدامها كمواد بوليمرية تضاف إىل 

 اخلرسانة.  
يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري املواد البوليمرية عل  اخلواص اهلندسية ومتانة اخلرسانة وسوف 

 النتائؤ املعملية يف هذ  الدراسة.تستخدم طريقة التبكاو العصبية إضافة لتحليل 
 67/069-م

  ويل سابك
ـــــــل نمـــــــذجي ل صـــــــائ   تحلي
ـــــر  ـــــدفق المـــــادة والحـــــرارة عب ت
أنابيب متضـايقة  ات تـدرجات 

 خلفية

 010096 سنة   د. خالد بن ناصر العمار 
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هنـــا  العديـــد مـــن التطبيقـــاو ألسهـــز  ومعـــداو االنتقـــال احلـــراري  نبــــذة عــــن البحـــــث
هــي تســتخدم يف معــداو املصــانع وكــذلك يف تكييــف املنتــآو وتربيــد حمركــاو األنبوبيــة.  ف

الطاقة وغريها.  وتتأثر عملية االنتقـال احلـراري بـني السـوائل يف تلـك األنابيـب بعوامـل عـد  
مثل فارق درسة احلرار  بني السائلني ، مساحة السطح ، وكذلك حد  املـزج لـدى السـائل.  

ة بزياد  فارق درسة احلرار  بني السائلني أو بزيـاد  مسـاحة السـطح وتزيد كمية احلرار  املتبادل
أو حـد  املــزج.  أمــا الفــارق يف درسـاو احلــرار  للســائلني فعــاد  مـا يكــون ثابــ .  ويف حــال 
عــدم الــتمكن مــن زيــاد  مســاحة الســطح ميكــن اللجــوء إىل زيــاد  حــد  املــزج.  وميكــن زيــاد  

باو يف السائل.  وهنـا  عـد  عوامـل تسـاعد علـ  حد  عدم املرج عن طري  زياد  االضطرا
زيــاد  االضــطراباو يف الســوائل مــن أمههــا التغــرياو احلــاد  يف معــدل ســرعة سريــان الســائل. 
وميكــــــن الــــــتحكم يف معــــــدل ســــــرعة سريــــــان الســــــائل بوضــــــع مــــــا يســــــمي بالتــــــدرج اخللفــــــي 

(Backward step)  وميكــــــن ربــــــط التــــــدرساو اخللفيــــــة مــــــع أنابيــــــب متضــــــايقة
(Converging pipes)   .لتــــتمكن مــــن احلصــــول علــــ  أنابيــــب بــــأطوال خمتلفــــة
 ويهدف هذا البحث إىل مايلي:

معرفـــة مـــدى تـــأثري -معرفـــة مـــدى تـــأثري التـــدرساو اخللفيـــة وكثافتهـــا علـــ  االضـــطراباو. -
معرفــة مــدى تــأثري التــدرساو اخللفيــة -التــدرساو اخللفيــة وكثافتهــا علــ  ضــغط األنبــوب.  

 قال احلراري.وكثافتها عل  االنت
 
 
 
 

 37/069-ر
  ويل سابك

مرســل محطــات األقمــار الصــناعية 
الصـــغيرة متميـــز األدا  للتطبيقـــات 

 الصناعية 

 010096 سنة  د. عبد الفتاح أمحد شتا
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تعترب النتاطاو الصناعية يف املناط  النائية ال  ال تصل إليها شبكاو االتصال   نبـذة عـن البحــث:
حيث تقوم هذ  التبكة بتقدا  VSATبرتول والغاز من أهم مستخدمي شبكاو الـ مثل التنقيب عن ال

خدماو االتصال املختلفة يف زمن قياسي وأسعار مناسبة.  وتتطلب هذ  احملطاو مكرباو قدر  عالية  
كافية لالتصال عرب األقمار الصناعية املوسود  يف املدار الثاب  سغرافياً.  وتعترب هذ  املكرباو من 

كوناو املرتفعة الثمن يف احملطة.  ومن شأن تصميم هذ  املكرباو حمليًا أن يساعد عل  خفض تكلفة امل
 خدماو االتصال وأعمال الصيانة الدورية فيها.

وتصميم وتنفيذ أيضًا مرشح تردداو  Cيهدف هذا البحث إىل تصميم وتنفيذ مكرب قدر  يف حيز الرتدد 
داو املضاعفة كي يؤدي إىل رفع كفاء  املكرب ليتواف  مع املتطلباو يتم توليفه عند نفس الرتدد والرتد

.  يعتمد التصميم عل  اخيتار ترانزستور يناسب الرتدد والقدر  املطلوبة.  VSATاخلاصة مبحطاو الـ 
 سيتم تنفيذ هذ  الدوائر باستخدام تقنية اخلطوط العريضة.

تطوير نظام للكشف على  60/069-ر
مة باست دام الطائرات المتقاد

 تقنيات التيارات الدوامية 

 340444 سنة د. إبراهيم التافعي

يتعرض سسم وأسنحة وعجالو الطائراو إىل ظهور عيوب نتيجة اإلستهاداو : البحــث عـن نبـذة
العالية أثناء عملية اإلقالع واهلبوط وأيضًا نتيجة ظاهر  التآكل مما يستلزم إسراء فحوص دورية الكتتاف 

لعيوب ومعاوتها فور ظهورها ، ورغم أن هنا  عديد من التقنياو ال  ميكن استخدامها يف االختبار هذ  ا
إال أن طرق االختبار بالتياراو الدوامية تتميز عن الطرق األخرى ببساطة أنظمتها وكوهنا ال تتعامل مع 

عة املسح.  وباملقابل فإن إشعاعاو ذاو خطور  كما أنه ال يلزم تالمس اجملس مع السطح مما ميكن من سر 
هنا  حتدياو فنية لطرق االختبار بالتياراو الدوامية نتيجة الرغبة يف دفع هذ  النظم الكتتاف عيوب 
أصغر وعل  أعماق أكرب داخل املعدن مما يستدعي توسيه البحوث للمساعد  يف ابتكار نظم حاسوبية 

 هلا.متطور  لتعزيز هذ  النظم والتعامل مع إشاراو القياس 
يهدف هذا البحث إىل تطوير نظم الكتف بالتياراو الدوامية للطائراو معتمداً عل  بناء منوذج حاسويب 
هلذ  التقنية مبا ميكن من تطوير تصميماو نظم االختبار واحلد من األخطار البترية يف استنباط نتائؤ 

 االختبار.
تاليف كتاب باللغة العربية   67/069-د

 "هندسة الطر "

. عبد اهلل بن إبراهيم أ.د
 املنصور 

سنتني 
 شهور6و

340444 
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هنا  العديد من الكتب واملراسع املتخصصة يف جمال هندسة   البحــث عـن نبـذة
الطرق إال أن غالبية هذ  الكتب واملراسع بلغاو غري العربية وبالتايل فهي تعكس وبدرسة  

العامل العريب.  يعترب قطاع كبري  ظروف وأوضاع قد ختتلف عن الظروف ال  يعيتها 
الطرق عنصراً رئيسيًا لتطوير اجملتمعاو وتقدمها ، حيث أنه الوسيلة اهلامة النتقال السلع 
واليد العاملة إىل األماكن املختلفة ويساعد املتروعاو واألشخاص عل  التوطن يف 

 .األماكن األكثر مالئمة فهو يزيل عدم املنفعة ال  قد تفرضها بعد املسافة
 إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذا الكتاب:

 وضع لبنة سديد  يف صرح العلم إىل املهندسني والعاملني يف جمال هندسة الطرق.-
املسامهة يف تطوير العملية التعليمية من خالل معاوة املوضوعاو ال  سوف يتملها -

 هذا الكتاب يف سهولة ويسر.
 التخصصاو اهلامة هلندسة النقل.إيراء املكتبة العلمية باوامعة بإحدى -
 
 
 
 
 
 

دراســــــة تــــــاثير و ــــــعية هــــــوا   69/069-م
اإلمــداد والهــوا  الراجــع علـــى 
توزيع الهوا  ودرجـات الحـرارة 

 داخل حيز نمطي مكيف

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

 الرمحنعبـــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــايند.
 األنصاري

 640444 شهور 7
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رقــــــــم المشروع 
مـــــــــــــــد الباحثـــــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــوان المشــــــــــــروع البحثــــي

 ة 
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

العربية السعودية مبناخ شديد احلرار  يف أغلب  تتميز اململكة نبذة عن البحث: 
مناطقها صيفاً مما يؤدي إىل زياد  أمحال التكييف بتكل كبري.  ومن املعروف أن األمحال 
الكبري  يف حيز معني تستوسب استخدام معدالو عالية من هواء اإلمداد وهذ  املعدالو 

لك إىل الزياد  يف مستوى الضوضاء.  العالية تستلزم اختيار سيد ملخارج اهلواء وأال يؤدي ذ
ومن اودير بالذكر أن اختيار أماكن غري مناسبة هلذ  املخارج يؤدي عل  تكوين مناط  
ذاو سرعة هواء عالية )تياراو هواء( ومناط  أخرى هبا هواء ساكن مما يسبب ضي  
  ملستخدمي هذ  األماكن.  وعاد  ما يعتمد تصميم منظومة توزيع اهلواء عل  خرب 
املصمم وال  تكون يف العاد  مبنية عل  بعض اإلرشاداو العملية وغالبًا ما تعطي 
تصميم مقبول يف األماكن )الغرف( الصغري ، ولكن يفتل هذا األسلوب يف حالة 
األماكن الكبري  وبالذاو ال  حتتوي عل  مصادر مركز للحرار  أو التلوث.  وقد أصبح 

ملثل هذ  األماكن شائعًا يف السنواو  (CFD)سابية استخدام ديناميكا املوائع احل
 األخري  وذلك لدراسة توزيع اهلواء.

يهدف هذا البحث إىل الرتكيز عل  عدد من الوضعياو التائعة ملخارج هواء اإلمداد 
وخمارج هواء الرسوع.  وسوف يتم حساب حقل السريان لكل وضعية يف حيز منطي 

ودرساو احلرار  يف احليز بني الوضعياو املختلفة وذلك  واملقارنة بني توزيع سرعة اهلواء
للتعرف عل  أنسب هذ  الوضعياو يف األماكن ال  حتتاج إىل تربيد وهبا محل تكييف ذو 

 كثافة عالية كما هو احلال يف اململكة.
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــونالباحثـــــ
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

ـــر اللصـــق ال ـــارجي أ 0/068-د ث
لألنسجة المركبة على 
الجـــز  مـــن إجهـــادات 
القــــ  الــــذ  تحملــــه 
ال رســـانة فـــي منطقـــة 
إلتقـــــــا  العمـــــــود مـــــــع 

 البالطة

 360444 سنة أ.د. صاحل بن حامد السيد

إن حتديد مقـدار التحسـن يف قـدر  اخلرسـانة علـ  حتمـل إسهـاداو   ث:نبـذة عـن البحــ
القــص نتيجــة تراكيــب خمتلفــة مــن األنســجة املركبــة يكــون مفيــد ســداً مــن الناحيــة االقتصــادية 
والعمليــة للمنتــئاو اخلرســانية الــ  شــيدو باســتخدام بالطــاو مســتوية.  فقــد يكــون ذلــك 

ايـــا الـــ  مـــن أسلهـــا يســـتخدم نظـــام البالطـــاو التحســـني ســـبباً يف عـــدم فقـــد أحـــد أو كـــل املز 
املستوية بل قد يكون سبباً يف عدم إزالة املبىن وذلك يف حالـة تعرضـه لـنقص يف كفـاء  حتمـل 

 اخلرسانة لقوى القص عند منطقة التقاء العمود بالبالطة.
 يهدف هذا البحث إىل:

املســـتوية علـــ  قـــو   قيـــاس أثـــر لصـــ   األنســـجة املركبـــة علـــ  ســـطح اخلرســـانة يف البالطـــاو -
اخلرسانة يف مقاومة اسهاداو القص يف منطقة التقاء العمود بالبالطـة وتـأثر ذلـك بالرتاكيـب 

 املختلفة ل نسجة املركبة.
حتديـــد مقـــدار اخلطـــأ يف املعـــادالو املتـــوفر  يف الكـــود الســـعودي حلســـاب قـــوى القـــص يف  -

 باألنسجة املركبة.البالطاو اخلرسانية إذا ما استخدم  للبالطاو املقوا  
 
 
 



                                                                       

67 
 

رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــونالباحثـــــ
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

دراســــة مقاومــــة ال رســــانة  6/068-د
للقــــــــ  فـــــــــي الكمـــــــــرات 
المســـــــلحة ال اليـــــــة مــــــــن 

 الكانات

سنة وثالثة  د. أمحد خبي  شرا
 شهور

330444 

مقاومة القص للخرسانة تلعب دوراً مهمـاً يف تصـميم الكمـراو ملقاومـة االهنيـار النـاتؤ   نبـذة عـن البحــث:
د معادلـة مبسـطة حلسـاب مسـامهة اخلرسـانة يف حتمـل قـوى القـص ، وهـذ  املعادلـة ميكـن عن القص.  يقدم الكو 

اعتبارهـا تعطـي تقـديراً حمافظـاً ملقاومــة اخلرسـانة عنـد مقارنتهـا بنتـائؤ التجــارب املعمليـة الـ  طـورو علـ  ضــوئها.  
ملـذكور  تـؤدي إىل تقـدير مبـالغ إال أنه بـالرغم مـن هـذا الفهـم العـام ، فقـد أشـارو دراسـة حديثـة إىل أن املعادلـة ا

فيه ملقاومة اخلرسانة عند بعض حاالو التحميل ، وعليه مت تقدا معادلة بديلـة ختفـض مسـامهة اخلرسـانة.  ولـذا 
 فإنه من الضروري التيقن من نتائؤ هذ  الدراسة ملا هلا من تبعاو سدية حول تصميم املنتآو.

مقاومة القص للخرسانة باعتبار العوامـل الـ  هلـا تـأثري علـ   اهلدف األساسي من هذا البحث البحث هو تقدير
 قيمتها.  ومن هذ  العوامل نسبة احلديد الطويل للتسليح وموقع احلمل املركز بالنسبة إىل عم  املقطع.

تـــــــاليف كتـــــــاب باللغـــــــة  7/068-د
العربيــة بعنوان:"مبــاد   
الجيوماتيكــــــــا لطــــــــالب 

 علوم األرض"

 340444 شهور14 أ.د. عبد اهلل الصادق علي

يعــاا الكتــاب أســاليب وطــرق وتقنيــاو هندســة املســاحة لتناســب قطاعــاً   نبـــذة عـــن البحــــث:
مهماً من مستعملي ومسـتخدمي هـذا العلـم وهـم علمـاء األرض مـن سيولـوسيني وسغـرافيني وزراعيـني 

علــم وعــدم وعلمــاء تربــة وغــريهم حيــث يتــتكي معظــم هــؤالء مــن نقــص كبــري يف معلومــاهتم يف هــذا ال
مواكبتهم للتطوراو السريعة ال  حتدث فيه.  ويعترب الكتاب مسـامهة مهمـة يف تبيـان مـا أشـكل منهـا 

 لفئة مهمة من الذين تربطهم بعض أعماهلم وأنتطتهم مبهنتنا.
يعتــــرب الكتــــاب مســــامهة واضــــحة مــــن مهنــــة اهلندســــة تقدمــــه للقــــراء العــــرب غــــري املتخصصــــني الــــذين 

ذا التخصــص.  الكتــاب ســاء اســتجابة للعديــد مــن النــداءاو الــ  وسههــا يســتفيدون مــن تقنيــاو هــ
 14عـــدد مـــن علمـــاء األرض الـــذين التقـــ  هبـــم املؤلـــف يف املـــؤ راو والليـــايل العلميـــة عـــرب أكثـــر مـــن 

 سنواو.
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي
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 مـــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــونالباحثـــــ
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

ــــاخير ألنظمــــة  11/068-ر ــــا  زمــــن الت قي
تصــــــــوير الســــــــعة الكهربائيــــــــة 

(ECT)  باســــت دام طريقــــة
"أقــــــــــــــل متوســــــــــــــ  مربــــــــــــــع" 

(LMS) 

 340444 سنة  د. سعيد بن عبد اهلل الدوسري

تســتخدم لقيـاس كثافــة خلــيط مــن املــواد  (ECT)تقنيــة التصـوير باســتخدام الســعة الكهربائيــة    نبـــذة عـــن البحــــث:
داخــل حاويــة.  يعتــرب قيــاس ســرعة التــدف  أحــد أهــم تطبيقــاو تلــك التقنيــة.  حســاب الســرعة يعتمــد بتــكل رئيســي علــ  

 ر ما بني قراءاو حساسني متباعدين.قياس زمن التأخ
بغـرض اسـتخدامها لقيـاس  ECTيهدف هذا البحث إىل تقدا طرق سديد  لقياس زمن التأخري ما بني قراءاو حساسـي 

وال  تتميز بسهولة حسـاباهتا وقـدرهتا  (LMS)سرعة التدف .  الطريقة املقرتحة تعتمد عل  خوارزمية بأقل متوسط مربعب 
تغـــرياو املســـتمر  يف الكميـــة املـــراد قياســـها.  أحـــد اإلجنـــازاو املتوقعـــة هلـــذا البحـــث هـــو برنـــامؤ ملعاوـــة علـــ  التكيـــف مـــع ال

 لقياس سرعة التدف . ECT)   ميكن استخدامه مع أسهز  الـ) (DSP)اإلشاراو 

 -
13/068 

إنتـــــا  ســـــبائ  الفـــــوال  
باســــــــــــت دام أنابيـــــــــــــب 
ــــــــــــون المتناهيــــــــــــة  الكرب

 الصغر

 370444 سنة  زاعد. منصور بن إبراهيم اهل

نظــراً للتطــور اهلائــل يف صــناعة وحتضــري أنابيــب الكربــون املتناهيــة الصــغر    نبـــذة عـــن البحــــث:
واستخداماهتا املختلفة إال أن دراسة سبائك احلديد الفوالذية املستخدم يف تصنيعها )أنابيب الكربون 

ألولية وحتتاج إىل الكثري مـن البحـث لدراسـة املتناهية الصغر(  بداًل من اورافي  ال تزال يف مراحلها ا
خــواص هــذ  الســبائك اوديــد  حيــث يتوقــع أن يظهــر هــذا النــوع مــن الســبائك مواصــفاو كيميائيــة 
وميكانيكية متفوقة مقارنة بسبائك الفوالذ التقليديـة.  يف هـذ  الدراسـة سـيتم )سـبك( صـب سـبائك 

غر بدالً من اورافي  املستخدم يف سبائك الفوالذ فوالذية سديد  حتوي أنابيب الكربون املتناهية الص
 التقليدية. 

 يهدف هذا البحث إىل اآل :
 تصنيع هذ  السبائك اوديد  املكونة من احلديد وأنابيب الكربون املتناهية الصغر.-
 دراسة بعض اخلصائص الكيميائية وامليكانيكية هلذ  السبائك.-
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 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

الحلول التامة التطابق  10/068-م
يـــــر مفصـــــولة فـــــي والغ

ثالثـــــي األبعـــــاد لحـــــل 
 معادلة أويلر ال طية

 340444 شهور6 د. خالد بن سامل السامل

حتتــاج املوســاو الصــوتية اخلارســة مــن جمــال احلســاب يف مســائل    نبـــذة عـــن البحــــث:
الصوتياو احلسابية إىل معاوة خاصة وحذر .  فهذ  املوساو عاد  ما تكون حساسـة سـداً 

اضــية وقــد ترتــد مــن هنايــة اجملــال احلســايب إىل الــداخل مســببة أخطــاء يف نــواتؤ ألي تغــرياو ري
 احلساب.

إن تطـوير حــدود حســابية غــري ارتداديــة ســيزيد مــن دقــة حســاباو بــرامؤ احملاكــا  الــ  تتعامــل 
مــع موســاو الصــوو.  علمــاً بــأن حســاب حركــة املوســاو الصــوتية ال يقتصــر علــ  مســائل 

 ل مسائل اإلتزان يف العديد من التطبيقاو اهلندسية.الصوتياو فقط بل ميتد ليتم
إن اهلــدف الرئيســي مــن البحــث هــو تطــوير حــدود غــري ارتداديــة ومقارنــة أدائهــا بــأداء بعــض 

 احلدود شائعة االستخدام.
 17/068-م

  ويل سابك
 

دراســة عمليــة وعدديــة 
لوصــــــــــــــالت لحــــــــــــــام 
لمادتين م تلفتين في 

 النوع والسماكة

 38444 16 بهكليد. عصام بن علي ال
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ومن وسائل حلام املعادن غري املتماثلة اللحام بطريقة املقاومة ا لكهربائية   نبـذة عـن البحــث:
(Resistance Welding)  إىل سانب اللحام بطريقة حتو طبقة من ماد  صمغية

(Weld-Bond) د  الزمنية بني املعدنني املراد حلامهما.  واللحام بالطريقة األوىل يتميز بقصر امل
الالزمة واخنفاض التكلفة لعدم احلاسة إىل ماد  ثالثة ، إضافة إىل إمكانية االستعانة باحلاسب أو 
الربوو اآليل لتسريع عملية اللحام وزياد  كفاءهتا )وهو ما قد يصعب تطبيقه يف اللحام بواسطة 

اغي وما شاهبها(.  أما اللحام املواد الالصقة الصمغية أو بواسطة الربط امليكانيكي باملسامري والرب 
بطريقة احلتو فهو يستخدم يف صناعة الطائراو والسياراو وعرباو القطاراو لتقليل مستوى 
االهتزازاو امليكانيكية ونسبة الضوضاء الصادر  منها مع احملافظة عل  سود  اخلصائص امليكانيكية 

قاومة الكهربائية تتوقف عل  مدى قابلية للمواد املكونة هلا.  واملعروف أن سود  اللحام بطريقة امل
املادتني امللتحمتني لةنصهار واالمتزاج عند درساو حرار  متقاربة ، فإذا سرى انصهار وامتزاج 
املادتني امللتحمتني عند درساو حرار  متقاربة وبنسب معقولة حنصل عل  حلام سيد ومتجانس.  

أدى إىل ضعف وتتوهاو يف منطقة اللحام.  وتكمن  أما إذا كان اإلنصهار واإلمتزاج ضعيفاً نسبياً 
أمهية البحث يف معرفة اخلصائص امليكانيكية النا ة عن وصل املعادن الغري متماثلة بواسطة املقاومة 
الكهربائية وبطريقة املاد  الصمغية وبالطريقتني معاً ومن   التوصل ألفضل الطرق لوصل املعادن الغري 

 متماثلة.
حث إىل : استخدام طريقة العناصر احملدد  لدراسة وحتليل االسهاداو املرتكز  با ا  يهدف هذا الب

نقاط اللحام يف وصالو احلديد مع املعادن املختلفة يف حلام املقاومة.  إضافة إىل دراسة أثر 
استحداث طبقة من املواد الالصقة بني املعدنني امللتحمتني عل  قو  اإلسهاداو املؤثر  عل  كلتا 
املادتني يف منطقة اللحام املترتكة.  كذلك سوف يتم القيام باختبار حلام حديد صاج سابك مع 

 األملنيوم والنحاس يف املعمل ومقارنة النتائؤ مع نتائؤ التحليل احلسايب.
 
 

 66/068-م
  ويل سابك
 

ـــاثير اســـت دام طبقـــة  دراســـة ت
مســامية علــى  انتقــال الحــرارة 
القســــر  مــــن مبــــادل حــــرار  

 اكسمع

 د. خالد السامل 
 د. سهيل حممود كيوان

01 36144 
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تعترب املبادالو احلرار  إحدى العناصر اهلامة ال  تستخدم يف تطبيقاو هندسية    نبـذة عـن البحــث:
متعدد  وتعتمد صناعة املبادالو احلرارية عل  نتائؤ الدراساو اهلندسية من أسل حتسني أدائها من حيث 

ال احلرار  بني السطح الساخن والسطح البارد.  إن الوصول إىل هذا اهلدف يؤدي إىل تصغري زياد  معامل انتق
حجم املبادل احلراري أو تقليل من حجمه ووزنه أو التقليل من كمية املاد  املستخدمة يف تصنيع املبادالو 

وميكن تقليل وزن وحجم  احلرار  وتظهر أمهية ختفيف وزن املبادالن احلرار  يف صناعة الطائراو والسياراو
املبادالو احلرار  من خالل زياد  معامل انتقال احلرار .  إن استخدام طبقة مسامية مصنوعة من ماد  سيد  

يهدف هذا   التوصيل احلراري يؤدي إىل زياد  معامل انتقال احلرار  وبالتايل إىل حتسني أداء املبادالو احلرار .
 البحث إىل : 

 دام طبقة مسامية عل  انتقال احلرار  يف املبادالو احلرارية.دراسة تأثري استخ-1
الوصول إىل عالقة رياضية ملعامل انتقال احلرار  ميكن استخدامها يف تصميم مثل هذ  األنواع من -6

 املباالدو احلرارية.

-د 
68/068 

  ويل سابك

تاثير ارتفاع إجهـاد خضـوع 
الحديــد الســعود  نحديــد 
ســـــاب ( علـــــى االســـــتجابة 
 الزلزالية للمباني ال رسانية

 36444 01 د. حممد بن شاذيل احلداد

من املتوقع أن يساعد البحث علـ  تـوفري بعـض املعلومـاو الضـرورية العتبـار  :نبـذة عـن البحــث
تــــأثري خــــواص املــــواد احملليــــة علــــ  معــــايري التصــــميم املقــــاوم للــــزالزل للمبــــاين اخلرســــانية يف كــــود البنــــاء 

هذا البحث إىل تقدير مدى تأثر ارتفاع إسهاد اخلضوع للحديـد السـعودي سـلبياً يهدف  السعودي.
عل  أداء املباين اخلرسانية عند تعرضها للزالزل لكون ذلك يقلل من قـدر  احلركـة غـري املرنـة للمبـاين ، 

املتعلقـة  وبناًء عل  ذلـك يـتم اقـرتاح قـيم معـايري التصـميم املقـاوم للـزالزل للمبـاين اخلرسـانية يف اململكـة
 .(IBC)يف  (R)مبتطلباو املمطولية وخاصة املعامل املعرف 

 33/068-د
  ويل سابك

أدا  ال رســـــــــــــــانة المقــــــــــــــــواة 
ـــالمواد المركبـــة تحـــو تـــاثير  ب

 درجات الحرارة العالية

 06444 16 د. يوسف بن عبد اهلل السلوم
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ـــث: ـــذة عـــن البحـ ــاً بأن  نب ســجة املــواد املركبــة أصــبح واســع إن البحــث يف جمــال تقويــة اخلرســانة خارسي
االنتتار حبيث أصبح متوافراً لذلك دليل للتصميم ومن هنا فإن هذ  الطريقة أصبحث مقبولة واتسع 
انتتارها.  واآلن كثري من املنتآو قد مت إعاد  تأهيلها باستخدام املواد املركبة خارسيـاً.  وهنـا  قلـ  

يـ  )ارتفـاع درسـة احلـرار (.  وخمرسـاو هـذ  الدراسـة سدي عل  أداء تلك املواد إذا مـا تعرضـ  للحر 
تكـون ذاو ســدوى مهمـة حيــث ستســاعد علـ  فهــم أثـر درســاو احلــرار  العاليـة علــ  أداء املنتــآو 
املطوفة باملواد املركبة كما أن هـذ  الدراسـة سـتحدد االعتبـاراو واحلـدود الـ  يلـزم اعتبارهـا يف كـود أو 

ركبــة للتقويــة اخلارسيــة للمنتــآو اخلرســانية.إن اهلــدف الــرئيس مــن دليــل التصــميم باســتخدام املــواد امل
تنفيــــذ هـــــذ  الدراســـــة هـــــو التقصـــــي عمليـــــاً عــــن أثـــــر درســـــاو احلـــــرار  العاليـــــة عـــــن األداء اإلنتـــــائي 
لالســـطواناو املقـــوا  بتطويقهـــا مـــن اخلـــارج بأنســـجة املـــواد املركبـــة والـــ  تســـتخدم حاليـــاً يف تطبيقـــاو 

 نية.خمتلفة يف اهلندسة املد
 36/068-د

  ويل سابك
نمذجــــــــة باســــــــت دام طريقــــــــة 
األجـــــزا  المتناهيـــــة لكمـــــرات 
خرســـانية مســـلحة قبـــل وبعـــد 

 تقويتها لتحمل قوى الق 

 36444 16 د. أمحد خبي  شرا

إن تطوير مناذج رقمية قادر  عل  كتف سلوكياو ونوعية اهنيار العوارض اخلرسانية   :نبـذة عـن البحــث
وسود أو عدم وسود أنظمة التقوية يلعب دورًا يف حتقي  معايري السالمة الكفاء  االقتصادية.  املسلحة سواء ب

وجيب اإلشار  أخريًا أن أسزاء منذسة رقمية مع التجارب املعملية يهدف إىل توثي  االستنتاساو و توسيع 
 ا سيتم استخالص االستنتاساو.رقعتها.  وخالل هذ  الثنائية ميكن تعزيز املوثوقية يف النتائؤ ال  من خالهل

يهدف هذا البحث إىل العمل عل  تطوير مناذج رقمية لعدد من العوارض اخلرسانية املسلحة املتميز  بكوهنا 
معرضة لالهنياراو حت  تأثري قوى القص وسيتم اختبارها معمليًا حىت االهنيار   تطبي  عدد من اومل 

هيلها ومن   إعاد  اختبارها معملياً للتحق  من كفاء  أنظمة التقوية. االصالحية باستخدام البوليمر إلعاد  تأ
 وستطور النماذج الرقمية لكال املرحلتني ، وستتم املقارنة بني النماذج الرياضية والتجارب املعملية.
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 00/068-د
  ويل سابك

ســـــــــــــــلو  العـــــــــــــــوارض 
ال رســـــــــــانية المقـــــــــــواة 
ــــــــــة  باألليــــــــــاف البوليمري
الزجاجيـــــــــــة المعر ـــــــــــة 

ت الحـــــــــــــرارة لـــــــــــــدرجا
 المرتفعة

 36444 16 أ.د. طارق بن محود املسلم

تربز أمهية هذا البحث يف جمال تطبيقاو استخدام املواد البوليمرية املستخدمة يف  :نبـذة عـن البحــث
املواد املركبة ال  تنتجها شركة سابك واستخدامها يف جماالو اهلندسة املدنية.  حيث يفيد ذلك يف إعاد  

عوارض اخلرسانية ال  سب  هلا أن تضررو بسبب وسود تآكل يف احلديد أو زياد  يف األمحال أو تأهيل ال
 نقص يف التصميم الذي يتطلب تقوية املنتآو اخلرسانية ال  تتكل قطاع كبري يف اململكة العربية السعودية.  

ارض اخلرسانية بعد تقويتها باملواد يهدف هذا البحث إىل : دراسة تأثري درسة احلرار  املرتفعة عل  كفاء  العو 
البوليمرية املقوا  باأللياف املركبة ال  تستخدم لرفع قو  حتمل اخلرسانة وتقليل اإلزاحاو العمودية هلا.  حيث 

 سيتم يف هذ  الدراسة تعريض بعض العوارض اخلرسانية للحرار  املرتفعة ملد  من الزمن.
دراســــــــــــــــــة ســــــــــــــــــلو   06/068-د

ربـــــة ال وازيـــــق فـــــي الت
الرمليــة أثنــا  تحميلهــا 
بنســـــب م تلفـــــة مـــــن 

 حمل الضغ  

 03444 64 أ.د. عبد اهلل إبراهيم املهيدب

تكمن أمهية البحث يف أنه عند مراسعـة الدراسـاو واألحبـاث املنتـور  حـول سـلو  اخلوازيـ   :نبـذة عـن البحــث
  الدراسـاو واألحبــاث قليلـة ســداً حتـ  قـوى الرفــع عنـدما يــتم حتميلهـا بتــكل متـزامن بقـوى الضــغط جنـد أن هــذ

أو  شــبه نــادر .  ويف هــذا البحــث ســتتم دراســة تــأثري حتميــل اخلوازيــ  بنســب خمتلفــة مــن محــل الضــغط علــ  قــد  
 حتملها لقوى الرفع.

يهدف هذا البحث إىل : دراسة سـلو  اخلوازيـ  يف الرتبـة الرمليـة أثنـاء حتميلهـا بنسـب خمتلفـة مـن محـل الضـغط.  
 يم برنامؤ إلسراء التجارب املعملية الالزمة لتحقي  هذا اهلدف.ولقد مت تصم

حمايــــــــــــــــة الصــــــــــــــــورة  69/068-ر
ـــــــــــــة  باســـــــــــــت دام تقني

 م صصة للتشفير 

 34444 14 د. رضا اومل
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تربز أمهية عملية تتفري الّصور حني ندر  فائدهتا املتأكد  يف كثري من   البحــث عـن نبـذة
، تأمني نقل الصور و إستعماهلا ملراقبة الدخول احلقول ، مثل تبادل الّصور الطبية 

 باستعمال البطاقة الذكية وغريها.
يهدف هذا البحث إىل : دراسة تتفري البياناو الرقمية وتطوير تقنية الرتميز للصور وعلها 
أكثر أمانًا دون فقدان صفاهتا األصيلة بعد فك رموزها من خالل تطبيقها عل  احلاالو 

 الطبية وصور بصمة اإلصبع وغريها.املتعدد  كالصور 

التغيرات في ال واص  61/068-د
الميكانيكيــــــة لحديــــــد 
التســـليح المتـــوفر فـــي 
األســـــوا  فـــــي مدينـــــة 

 الرياض

 36444 16 د. حممد بن شاذيل احلداد

توفر نتائؤ البحث معلوماو موثقة عن خواص ومصادر األنواع  : البحــث عـن نبـذة
ستخدم يف سوق البناء السعودي ، وهذ  خطو  أساسية لدراسة املختلفة حلديد التسليح امل

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

يف يهدف هذا البحث إىل توفري معلوماو عن مصادر وخواص حديد التسليح املتوفر 
 األسواق يف مدينة الرياض وكمياو حديد التلسيح ال  يتم إنتاسها حملياً واملستورد .

تـــــــــــــــــــاثير التشـــــــــــــــــــو   63/068-م
المـــــــــدخل علـــــــــى أدا  
ـــــــة  المشـــــــتو  و الزاوي

 الواسعة

 34444 60 د. بتاراو سليم
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 يستخدم الناشر ذو الزاوية الواسعة يف كثري من الصناعاو منها مداخل: البحــث عـن نبـذة
هواء الطائراو املقاتلة السريعة إىل تطبيقاو تكييف اهلواء يف أماكن املعيتة والعمل.  وهو يستخدم 
لتقليل الطول الالزم يف بعض احلاالو ال  ميكن استخدام الناشر العادي ألنه ال يتواف  حمدودية 

 املكان.
 يهدف هذا البحث إىل: 

ري  يف جمال تقييم سلو  وأداء الناشر الغري إنتاء سهاز  ربة يف القسم هبدف إسراء حبث  -
 متماثل ذو املقطع املستطيل.

  هيز سهاز التجربة بأسهز  القياس املتاحة أو بصفة حملياً لتحديد سلو  السريان يف هذ  النواشر.-
  استخدام القياساو للحصول عل  أداء وحمدداو السريان للنواشر ذاو الزاوية الواسعة والصغري .-
 اد تأثري املعامالو اهلندسية للناشر ذو الزاوية الواسعة عل  أداء السريان به.إجي-

النقل في وحدة  ظواهر 94/068-م
 غشيهألبتقطير 

 67444 16 د. مجال علي عريف

ــــــث: ــــــذة عــــــن البحـ إن فهـــــم سوانـــــب نقـــــل املـــــاد  و الطاقـــــة احلراريـــــة يف نظـــــم التقطـــــري   نب
ميــــــ  و التـــــــدقي  للتثبـــــــ  مـــــــن إمكانيــــــة تطبيـــــــ  العديـــــــد مـــــــن الغتــــــائي اليـــــــزال يف حاســـــــة إىل التع

 إســــــراءىف  املعــــــادالو ذاو املضــــــاها  التجريبيــــــة ذاو الصــــــلة. كمــــــا أن مثــــــل هــــــذا العمــــــل يســــــاهم
 ويف إبراز العوامل املؤثر  يف  لياو النقل داخل وحد  التقطري. أدقتقييم 

تقطـــــــري غتـــــــائية اجنـــــــاز دراســـــــة حـــــــول ظـــــــواهر النقـــــــل داخـــــــل وحـــــــد   :يهـــــــدف هـــــــذا البحـــــــث إىل
 بواسطة حتريك غازي.

 األهداف اخلصوصية هي: 
 اجناز مناذج رياضية ورقمية لعملياو النقل و السيالن داخل وحد  التقطري. -
 حول تأثرياو احلمل وعوامل النقل عل  مرد ودية الوحد . معلميهالقيام بدراسة  -
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ــة علــى  96/068-د ــاثير حجــم العين ت
قـــــوة تحمـــــل ال رســـــانة 

ــــــــــــــــواة بــــــــــــــــالمواد  المق
 البوليمرية المركبة

 36444 16 د. يوسف عبد اهلل السلوم 

بعض النماذج املتاحة تستند إىل أبعاد قياسية لةسطواناو اخلرسانية البعض  نبـذة عـن البحــث:
اآلخــر علــ  أبعــاد خمتلفــة ومتنوعــة وغــري قياســية مــن العينــاو اإلســطوانية.  إن دقــة النمــاذج املعتمــد  

طوانية بأبعاد غري قياسية مثار تساؤل إذا وسد أن أبعاد العينـة هلـا تـأثري كبـري علـ  قـو  عل  عيناو اس
حتمــل الضــغط للخرســانة املقــوا  بأليــاف املــواد املركبــة.  والســؤال الــذي ميكــن أن يثــار هنــا هــو : هــل 

اسـية هنا  حاسة إىل إدخال عامل تصحيح لنتائؤ االختبار ال  تقوم عل  عيناو ذاو أبعاد غري قي
قبــل اســـتخدامها يف تطـــوير منـــاذج حتليليـــة للتنبـــؤ بقـــو  حتمـــل الضـــغط للخرســـانة املقـــوا  بأليـــاف املـــواد 

 املركبة؟ وهو ما حتاول هذ  الدراسة اإلسابة عنه.
يهــدف هــذا  البحــث إىل: إســراء اختبــاراو معمليــة ملعرفــة مــدى تــأثري أبعــاد العينــة علــ  قونــة حتمــل 

وكذلك معرفة ما إذا كانـ  هنـا  حاسـة إىل إدخـال  -وا  باأللياف املركبةاإلسطواناو اخلرسانية ا ملق
عامــل تصــحيح لنتــائؤ االختبــار الــ  تقــوم علــ  عينــاو ذاو أبعــاد غــري قياســية قبــل اســتخدامها يف 

 تطوير مناذج حتليلية للتنبؤ بقو  حتمل اخلرسانة املقوا  بألياف املواد املركبة.
 0/067-د

  ويل سابك
ــــــــــــــــــة ال جســــــــــــــــــور تقوي

ال رســـــــانية باســـــــت دام 
نظـــام المـــالط المســـلح 

 بانسجة المواد المركبة

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

940444 16 

ـــث: ـــذة عـــن البحـ النجــاح يف املــالط اإل نــ  املقــوى باألنســجة املركبــة ســيقدم حــالً عمليــاً   نب
 استخدام األيبوكسي مع املواد املركبة لتقوية اوسور اخلرسانية املسلحة. للتغلب عل  متاكل

يهدف هذا البحث إىل : تنفيذ هذ  الدراسة بتحديد فعالية استخدام نظام املالط املسلح باألنسجة 
 املركبة لتقوية اوسور اخلرسانية املسلحة.
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 -10/067 
  ويل سابك

دراســـــــــة التصــــــــــميم األمثــــــــــل 
ومعالجـــة  لشــبكات اســـت دام

الميــــــــــــا  فــــــــــــي الصــــــــــــناعات 
البتروكيميائيـــــــــــــة باســـــــــــــت دام 

 اللوغرتمات التحولية 

 د. عبد العزيز املطل 
 أ.د. عبد احلميد اسبار 

16 34044 

إن طرق تكامل العملياو احتلـ  يف العقـدين األخـريين أمهيـة كبـري  يف تصـميم شـبكاو اسـتخدام  نبـذة عـن البحــث:
ية حبيــث يـتم االســتغالل األمثـل للميـا  ويف نفــس الوقـ  االلتــزام باملعـايري البيئيــة.  وتعتـرب طــرق امليـا  داخـل املنتــآو الصـناع

الربجمــة الرياضـــية مــن أهـــم وســائل تقنيـــة تكامــل العمليـــاو.  إال أن الطــرق املســـتخدمة التحوليــة يعتـــرب أمــراً مهمـــاً مــن أســـل 
 تفادي هذا القصور.

ثلية باستخدام الطرق التحوليـة مـن أسـل تصـميم شـبكاو توزيـع ومعاوـة امليـا  تتمثل أهداف البحث يف تطبي  منهجية األم
داخـــل عمليـــاو برتوكيميائيـــة حمـــدد  يف اململكـــة.  وســـتتم حـــل كـــل مـــن مســـائل اســـتخدام امليـــا    مســـائل معاوـــة امليـــا    

ــــ ة مــــع الطــــرق التقليديــــة األخــــرى مســــائل اســــتخدام امليــــا  ومعاوتهــــا.  كمــــا ســــتتم مقارنــــة أداء الطريقــــة املقرتحــــة يف األمثلي
 املستخدمة حالياً.

 -
16/067 

  ويل سابك

البحث عـن توافـق أمثـل 
مـــــــن ظـــــــروف االنتـــــــا  
ــــــــ  فــــــــي  ونســــــــبة ال ل
م ــالي  االثيلــين فينايــل 
اســـــــــــــــيتيو والبـــــــــــــــولي 

 بروبولين

 08044 16 د. عثمان بن حممد العثمان 

ويل أوليفينــاو مثــل البــويل بروبــولني يضــاف االثيلــني فينايــل اســيتي  إىل البــ نبـــذة عـــن البحــــث:
لتحسني اخلـواص امليكانيكيـة واحلراريـة.  غـري أنـه خواصـاً قـد تسـوء مثـل درسـة حـرار  التفكـك.  هـذ  
الدراســة هتــدف إىل إجيــاد حالــة مثلــ  مــن ظــروف التتــكيل ونســبة اخللــط لتعطــي خواصــاً ميكانيكيــة 

 وحرارية أفضل.
مر للحصــول علـــ  خمـــاليط البــوليمراو املـــذكور  بصـــفاو تكمــن أمهيـــة هـــذا البحــث يف الطلـــب املســـت

ميكانيكية وحرارية حمسنة ، احلصول عل  حالـة مثاليـة مـن نسـبة اخللـط وظـروف التتـغيل الـ  تعطـي 
 خملوطاً ذا خواص ميكانيكية وحرار  فضل .
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 17/067-م
  ويل سابك

نقل الحرارة والكتلة فـي 
تحليــة الميــا  عــن طريــق 

 -نظـــــــــــــــام الترطيـــــــــــــــب
 فيفالتج

 د. مجال علي عريف
 

16 34444 

 هذا العمل سيساهم يف :  نبـذة عـن البحــث:
 فيـــف  –التوصــل إىل فهــم أفضــل للجوانــب األساســية يف نظــام حتليــة مبســط يقــوم علــ  ترطيــب -

 اهلواء.
 تقييم أكثر دقة ملعدالو التبخر والتكثيف.-

ار  والكتلـة داخـل املبخـر واملكثـف لنظـام يهدف هذا املتروع إىل: حتقي  عددي لتدف  السوائل واحلر 
 حتلية مبسط.   وسيتم حتليل تأثرياو الرطوبة اوزئية وتدفئة املبخر وتربيد املكثف عل  األداء العام.

 -
64/067 

نمذجــــــــــــة ومحاكــــــــــــاة 
ـــى  ـــان إل أكســـدة البيوت
المليــ  انهيدريــد فـــي 
مفاعــــــــــــــل كيميــــــــــــــائي 

 متعامد التدفق

 أ.د. خالد إبراهيم احلميزي
 د احلاج عليد. حمم

16 64444 

 لك شركة سابك حصة يف بعض التركاو العاملية ال   لـك تقنيـة  نبـذة عـن البحــث:
انتـــاج املليكاهنيدريـــد ولكـــن يف نفـــس الوقـــ  ال توســـد حاليـــاً أي شـــركة تنـــتؤ هـــذا املنـــتؤ يف 

 اهنيدريد.اململكة لذا تكمن أمهية البحث يف نقل وتوطني تقنية أكسد  البيوتان إىل املليك
يهدف هذا البحث إىل : حتسني إنتاسية مفاعل أكسد  البيوتان إىل املليك اهنيدريد وحتديد 

 ظروف التتغيل املناسبة لذلك.
-ص

66/067 
ـــــــــاب عـــــــــن  ـــــــــاليف كت ت
ــــــات  ــــــات وخوارزمي نظري
 ترتيب وجدولة األعمال

 د. إبراهيم بن حممد احلركان
 د. رايف قريتي

16 36444 
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اسـة لـدعم العمليـة التعليميـة يف تـدريس مثـل هـذ  النظريـاو واخلوارزميـاو احل  نبذة عن البحث :
وسعلها بسيطة الفهم لدى طلبة أقسام اهلندسة الصناعية وأقسام حبوث العمليـاو وأقسـام األسـاليب 

 الكمية وأقسام إدار  العملياو.
رتيــب وسدولــة يهــدف هــذا البحــث إىل : تــأليف كتــاب باللغــة اإلجنليزيــة عــن نظريــاو وخوارزميــاو ت

 .األعمال

اإلنكمـــــــــــــــــــا  المناســـــــــــــــــــب  31/067-م
لإلســــطوانات  ات الجـــــدران 

 السميكة 

 64444 01 د. عصام بن علي البهكلي

ــــ  باإلســــطواناو ذاو األقطــــار   نبــــذة عــــن البحــــث : إن أحــــد أهــــم الدراســــاو الــــ  تتعل
ـــــبعض مـــــع إخـــــتالف األقطـــــار.  يف هـــــذا ا ـــــة  ميعهـــــا داخـــــل بعضـــــها ال ـــــوع الســـــميكة هـــــي عملي لن

مـــــن املســـــائل تعتمـــــد اإلسهـــــاداو واملســـــافاو املتمـــــدد  علـــــ  قطـــــر االســـــطواناو فقـــــط باســـــتخدام 
ــــ  إنــــه متنــــاظر حــــول  (r,θ,z)احملــــاور الفراغيــــة  ــــإن هــــذا النــــوع مــــن املســــائل يصــــنف عل وبالتــــايل ف

حمـــــور العمــــــودي للــــــدوران وبالتـــــايل فإنــــــه ال يعتمــــــد علـــــ  زاويــــــة الــــــدوران أو التغـــــري يف إ ــــــا  احملــــــور 
(z) إن التطبيقـــــــاو العمليـــــــة هلـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الدراســـــــاو يهـــــــتم بدراســـــــة اإلسهـــــــاداو النا ـــــــة  .

 عن تالمس إسطواناتتان بعضهما ببعض.
 يهدف هذا البحث إىل : 

دراســــــــة بنــــــــاء إســــــــطواناو جممعــــــــة مســــــــبقة اإلسهــــــــاد بواســــــــطة عــــــــد  طــــــــرق تتــــــــمل  -
 التسخني والضغط بواسطة سهاز الضغط.

 التصـــــميم تبعـــــاً ملتغـــــرياو عمليـــــة الرتكيـــــب بـــــالطرق حتليـــــل وحتديـــــد ظـــــروف األمثليـــــة يف -
 املختلفة.

ــين  33/067-م حســاب التصــادم ب
أجســــــــــــــام مســــــــــــــتوية 
متحركــــــــــــــة محاطــــــــــــــة 
بمنحنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

NURBS 

 67064 01 د. عبد احملسن بن أمحد البداح
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حســاب التصـادم عمليــة مبدئيـة تعتمــد عليهـا حســاباو وتطبيقــاو   نبــذة عــن البحــث :
حســاب التصــادم تــؤثر علــ  خمرســاو كثــري مــن التطبيقــاو.  مثــل : خمتلفــة.  ســرعة وكفــاء  

ـــــذراع اآليل ، التحقـــــ  مـــــن الســـــماحياو ،  ديناميكـــــا األسســـــام الصـــــلبة ، تصـــــميم حركـــــة ال
 التجميع والتفكيك اآليل ل سزاء امليكانيكية.

( ++Cيهـــدف هــــذا البحــــث إىل : إجيـــاد وتطــــوير   تنفيــــذ )كتابـــة برنــــامؤ حاســــويب بلغــــة 
 ساب التصادم بني أسسام متحركة يف املستوى حماطة حبدود غري مستوية.خوارزم حل

تطــــــــوير محــــــــاكي لتقنيــــــــة  30/067-ر
عمليــــة الســــليكون يعتمــــد 
علــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــاتالب 

(MATLAB) 

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

01 36444 

ـــذة عـــن البحـــث : مهيـــة كبـــري  خاصـــة مـــع انتتـــار أكتســـب جمـــال  هيـــز الـــدوائر املتكاملـــة الســـليكونية أنب
.  إن حمــاكي ASICاالســتخدام الواســع لتقنيــة الــدوائر املتكاملــة ذاو التطبيقــاو النوعيــة )املعينــة أو احملــدد ( 

عمليـة الـدوائر املتكاملــة هـو أدا  ضـرورية لتصــميم العمليـة.  األدواو املتاحــة حاليـاً هـي قائمــة بـذاهتا ، وبالتــايل 
ســـيؤدي إىل حمـــاكي أكثــــر  MATLABفداحـــة.  إن الــــربامؤ احلســـابية مثـــل فهـــي معقـــد  ســـداً ومكلفـــة ب

 تقدماً وأقل تكلفة.
لـــبعض  MATLABيهـــدف هـــذا البحـــث إىل : تطـــوير حمـــاكي متقـــدم ومـــنخفض التكلفـــة ، يعتمـــد علـــ  

 أهم خطواو تقنية عملية السيلكون مع مراعا   خر النتائؤ.

-د
36/067 

خواص المواد 
اإلسمنتية البوليمرية 

مست دمة مع ال
المواد المركبة لتقوية 
 وإصالت المنشآت 

 أ.د. طارق بن محود املسلم
أ.د. يوسف بن عبد اهلل 

 السلوم
 أ.د. صاحل بن حامد السيد

01 64444 
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إن إجياد بديل ملاد  اإليبوكسي لربط املـواد املركبـة املسـتخدم يف اصـالح نبذة عن البحث :
فاقــاً سديــد  للتطبيقــاو املدنيــة للمــواد املركبــة.  وقــد وتقويــة البــىن األساســية ال شــك ســيفتح  

 يؤدي ذلك إىل توفري مبالغ طائلة وزياد  العمر التتغيلي ألسزاء البىن األساسية املختلفة.
يهدف هذا البحث إىل : حتديد مواد إ نتية بوليمرية ميكن استخدامها مع املواد املركبة ورمبـا 

 بديالً عن ماد  اإليبوكسي.
مقارنــــــــــة بــــــــــين دقــــــــــة  39/067-د

المــــــــــوازين البصـــــــــــرية 
والرقميــة والليزريــة فــي 
ــــــــــــــــــــرو   ــــــــــــــــــــا  ف قي
المناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب 

 والمسافات

 34444 01 أ.د. عصم  حممد احلسن

يف كثري من األحيان حيتار املهندس يف اختيار اوهاز املناسب  نبذة عن البحث :
راحلها.  ومصدر هذ  ألعمال التسوية لالزمة لتنفيذ متاريعه اهلندسية املختلفة أو أحد م

احلري  هو عدم إملام املهندس باخلصائص املختلفة هلذ  األسهز  ومدى قدرهتا عل  حتقي  
 اهلدف والدقة املطلوبة يف هذ  املتاريع.

 
 

مرشح مصغر جديـد فـي  38/067-ر
نطــــــــــا  المـــــــــــايكرويف 
ألجهـــــــــزة االتصـــــــــاالت 

 الالسلكية الحديثة 

 د. جميد عبد الرمحن الكنهل
 وقي سليم د. أشرف ش

16 344444 
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تســــتخدم التقنيـــــاو احلديثـــــة لتطــــوير املرشـــــحاو املايكرويـــــة للتغلـــــب  نبـــــذة عـــــن البحـــــث :
ــــري مــــن ســــلبياهتا واســــتغالل ميزاهتــــا العديــــد .  وهبــــذا ميكــــن اســــتخدام هــــذ  املرشــــحاو يف  علــــ  كث
أنظمــــــة االتصــــــاالو احلديثــــــة بتــــــكل مثــــــايل وتكلفــــــة أقــــــل.  كمــــــا يكمكــــــن االســــــتفاد  مــــــن مثــــــل 

  املرشــــــــــحاو املايكرويــــــــــة كمنــــــــــافس للمرشـــــــــــحاو التقليديــــــــــة يف نطــــــــــاق تــــــــــردداو معينـــــــــــة هــــــــــذ
 واالستفاد  من ذلك يف صناعة االتصاالو.

 (Band-Stop Filter)يهـــــدف هـــــذا البحـــــث إىل : تصـــــميم وتصـــــنيع مرشـــــح شـــــريطي 
واســــــــتخدام  (GSM)صــــــــغري احلجــــــــم ، خفيــــــــف الــــــــوزن ، ســــــــهل التصــــــــنيع يعمــــــــل يف نطــــــــاق 

  ميكن استخدامه بكفاء  مع أسهز  االتصال احلديثة.التقنية املناسبة حىت
-د
04/067 

ـــاب هندســـة  ـــاليف كت ت
 المرور

 36444 16 أ.د. حممود فهمي الباز التورجبي 

َ  رئيسياً لتطوير اجملتمعـاو وتقـدمها ، وعمومـاً  يقـاس نبذة عن البحث : يعترب قطاع النقل عنصرًا
ا.  لــذا مت الرتكيــز يف هــذا الكتــاب علــ  معاوــة متــكلة تقــدم الــبالد مبــدى رفاهيــة وراحــة املــواطن فيهــ

االختنــاق املــروري داخــل املــدن مــن منظــور هندســي شــامل مبــا حيقــ  الغــرض املنتــود مــن ذلــك وهــو 
 انسياب حركة املرور وحتقي  السيولة املطلوبة.

 يهدف هذا البحث إىل : 
 ني يف جمال هندسة املرور.وضع لبنة سديد  يف صرح العلم إىل الساد  املهندسني والعامل -

املســـامهة يف تطـــوير العمليـــة التعليميـــة مـــن خـــالل معاوـــة املوضـــوعاو الـــ  ســـوف يتـــملها هــــذا  -
 الكتاب يف سهولة ويسر.

 إثراء املكتبة العلمية باوامعة بإحدى التخصصاو اهلامة هلندسة النقل. -
ـــــة  06/067-د وصـــــف لســـــلو  الترب

االنتفاخية بإطـار ريا ـي 
 نلد–مرن 

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

16 07866 
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اللــــدن للرتبــــة االنتفاخيــــة ميكــــن مــــن فهــــم  –دراســــة لســــلو  املــــرن نبــــذة عــــن البحــــث :
أكثـــــر لســـــلو  الرتبـــــة االنتفاخيـــــة حتـــــ  ظـــــروف حتميـــــل خمتلفـــــة والتنبـــــؤ بتـــــي مـــــن التفصـــــيل 

ياضــــــــي يســــــــتطيع وصــــــــف العالفــــــــة بــــــــني بالســــــــلو  العــــــــام للرتبــــــــة االنتفاخيــــــــة.  اإلطــــــــار الر 
االنفعــــــال لنقطــــــة ضــــــمن شــــــرحية مــــــن الرتبــــــة حتــــــ  متغــــــري للقــــــو  أو اإلزاحــــــة أو  –اوهــــــد 

 درسة االمتصاص.
 يهدف هذا البحث إىل : 

عمــــــل مســــــح شــــــامل ألنــــــواع األطــــــر الرياضــــــية املتــــــوفر  ذاو العالقــــــة بالترببــــــة االنتفاخيــــــة  -
 التطوير مستقباًل. واختيار املناسب منها الذي يتوفر له خاصية

تضـــــمني القـــــانون الرياضـــــي الـــــذي ســـــيتم اختيـــــار  يف برنـــــامؤ التـــــرحية احملـــــدود  املعـــــروف  -
ABQAUS. 

 -
07/067 

تـــــــاليف كتـــــــاب باللغـــــــة 
العربيــة بعنــوان : هندســة 
وتقنيـــــــــــــة المحطـــــــــــــات 

 النووية

 64444 60 م. أمحد بن نصر كداشي

أليف كتاب باللغة العربية يف جمال هندسة لقد عقد العزم مبتيئة اهلل عل  تنبذة عن البحث :
وتقنية احملطاو النووية ليكون مرسعًا مفيدًا للطالب والباحث يف خمتلف جماالو اهلندسة النووية. 
وسيحوي هذا الكتاب إن شاء اهلل أربعة أسزاء مقسمة إىل اثين عتر فصاًل : خيتص اوزء األول 

قود النووي وخيتص اوزء الثاين هبندسة املفاعالو النووية مبوضوع ختصيب اليورانيوم وتقنية تصنيع الو 
والتحكم يف تتغيلها.  وسيتناول اوزء الثالث موضوع تكرير الوقود املستنفذ وإعاد  املواد 
االنتطارية إىل دور  الوقود النووي.  أما اوزء الرابع فسريكز عل  النقل احلراري وسالمة احملطاو 

 النووية.
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نــة الحلــول ا لرقميــة مقار  64/067-م
ـــــــــــــــنظم  ـــــــــــــــديناميكا ال ل
ــــــــة متعــــــــددة  الميكانيكي

 األجسام 

 67444 14 د. أمحد اهلادي حممد إبراهيم 

إن طـــرق احلـــل التقدميـــة والعكســـية بالطريقـــة املتدرســـة أو التـــاملة لـــديناميكا  نبـــذة عـــن البحـــث : 
و أمهيــة يف حماكــا  اآلليــة للــنظم امليكانيكيــة متعــدد  األسســاء خــالل الــزمن احلقيقــي حلركــة اآلليــة ذا

أويلر وطريقة  –ويف التحكم هبا.  إن الطرق املستخدمة يف األدبياو مبنية أساساً عل  طريقة نيوتن 
ــــة  –أويلــــر  ــــة متعــــدد  األسســــام امليكانيكي الســــرانؤ. إن صــــياغة معــــادالو احلركــــة لــــنظم ميكانيكي

ـــوتن  ـــرز معـــادالو احلركـــة يف الســـرانؤ باســـتخدام املصـــفوفاو واملتج –باســـتخدام طريقـــة ني هـــاو أب
شكل بسيط واضح يكتف عـن تركيبتهـا الطبيعيـة ويلقـي الضـوء علـ  إمكانيـة حـل هـذ  املعـادالو 

الســرانؤ ذاو مميــزاو تأهلهــا إلنتــاج  –باســتخدام الطــرق املختلفــة.  وعلــ  ذلــك فــإن طريقــة نيــوتن 
 حلول ذاو كفاء  بالطرق املتدرسة أو التاملة أو متعدد  املعاواو.

يهدف هذا البحث إىل : دراسة وتطوير حلـول تقدميـة وعكسـية بالطريقـة املتدرسـة والتـاملة للـنظم 
السـرانؤ ومقارنـة الطـرق املتطـور  بتلـك املوصـوفة يف  –امليكانيكية متعدد  األسسام ملعادالو نيوتن 

 األدبياو.
مــوزع قــدرة مــا يكروفيــة  1/034-ر

يعمـــل فـــي نطـــاقين مـــن 
التــــــــرددات باســــــــت دام 

طاع علـى شـكل حـرف ق
T 

 د. أشرف شوقي سليم 
 د. جميد عبد الرمحن الكنهل

16 16444 
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استخدام التقنياو احلديثة لتطوير موزع القدر  للتغلب عل  كثري من نبذة عن البحث :
سلبياهتا واستغالل ميزاهتا العديد .  وهبذا ميكن استخدام هذ  املوزعاو للقدر  يف أنظمة 

كل مثايل وتكلفة أقل.  كما ميكن االستفاد  من مثل هذ  االتصاالو احلديثة بت
املوزعاو للقدر  املايكروفية كمنافس للموزعاو التقليدية يف نطاق تردداو معينة 

 واالستفاد  من ذلك يف الصناعة.
يهدف هذا البحث إىل تصميم وتصنيع موزع قدر  صغري احلجم ن خفيف الوزن ، سهل 

لرتدداو واستخدام التقنية املناسبة حىت ميكن استخدامه التصنيع يعمل يف نطاقني من ا
 بكفاء  مع أسهز  االتصال احلديثة مثل أسهز  اووال اخللوي.

تطـــوير دوائـــر إلكترونيـــة  0/034-ر
لتوســــيع عــــرض النطــــا  
التـــــــــــــردد  لألجهـــــــــــــزة 
اإللكترونيـــــــــــــة عاليـــــــــــــة 

 السرعة

 16444 16 د. أمحد عبد التواب تلبة

ية البحث يف أن تطوير دوائر إلكرتونية يساعد يف تقليل تكمن أمهنبذة عن البحث :
 التتويه املوسود يف النظم واألسهز  االلكرتونية.

يهدف هذا البحث إىل : بناء منوذج  ري  باستخدام احلاسب اآليل والدوائر املعملية لبناء 
 النموذج املقرتح لتقليل التتويه املوسود يف النظم االلكرتونية.

 
 
 
 

-ص
16/034 

تطــــوير نظــــام خبــــرة فــــي 
تقنيـــــــــــة المســـــــــــاحيق : 

 الجز  األول

 د. إبراهيم بن حممد احلركان
 د. ماهر محدي الصاحب

16 94444 
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يعترب وسود نظام خرب  متكامل يف جمال تقنية املساحي  ضرور  فنية  نبذة عن البحث :
وتعزيز املنافسة بني واقتصادية أساسية لرفع كفاء  هذ  الصناعة وزياد  االنتاسية والرحبية ، 

الصناعاو احلديثة املتزايد .  وتكمن أمهية هذ  الدراسة يف اعتمادها لنظام اخلرب  كنظام  ثيلي 
حياكي طرق اخلرب  واملعلوماو يف التعامل وتناول املهام اخلاصة بتقنية املساحي .  ونظام اخلرب  

تأ عل  تقنية الذكاء واملعلوماو اهلندسية.  املقرتح مبين عل  منوذج قوانني قاعد  املعلوماو ، وقد أن
وميثل يف اعتقادنا العمود الفقري للتصنيع التكاملي باحلاسوب يف تقنية املساحي  ، خاصة مع 
التزايد املتالح  يف تطوير العديد من املواد اهلندسية وأساليب التصنيع احلديثة ال  تزيد من هو  

 املتابعة واخلرب  يف هذا اجملال.
ف هذا البحث إىل : بناء سزء من نظام خرب  متكامل مبحال تقنية املساحي  باستخدام نظام يهد

خرب  مناسب كنظام  ثيلي حياكي طرق اخلرب  واملعلوماو يف اختيار املساحي  والتحكم بطرق 
انتاسها والعوامل املؤثر فيها بناءًا عل  مواصفاو مطلوبة مسبقًا الستخدامها يف تصنيع منتجاو 

 دد . حم
تطـــوير منحنيـــات شـــدة  16/034-د

األمطــار وزمــن الهطــول 
 IDF)وطــور التكــرار 

Curves)  لمنطقـــــــــــــــــــة
 نجران وجازان

 34444 14 د. إبراهيم محود  السباعي
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تعد عالقة شد  األمار وزمن اهلطول وطور التكرار من أهم األدواو نبذة عن البحث :
كان للتخطيط ، للتصميم ، تتغيل   التائع استخدامها يف هندسة مصادر امليا  سواء

متروعاو مصادر امليا  وكذلك متروعاو تصريف ميا  السيول ، وهي عالقة رياضية بني 
شد  األمطار ، زمن اهلطول وطور التكرار تستخدم لتقدير أقص  تصرف تصميمي للتدف  

عينة السطحي مليا  األمطار واملتوقع من مناط  التصريف املختلفة وذلك لفرت  عود  م
(Koutsoyiannis et al. 1998)  لذا نعترب هذ  املرحلة من املراحل اهلامة لدراسة

 IDF)وتصريف ميا  األمطار للمنطقة قيد الدراسة وال  تتمثل يف إعداد وتطوير منحنياو 

Curves)  ختدم ذلك الغرض وذلك باالستعانة إىل بعض التقنياو احلديثة يف هذا اجملال
قدير أقص  تصرف تصميمي للتدف  السطحي مليا  األمطار ودرء وال  تستخدم يف ت

  (Mohymont et al. 2004)خماطر السيول 
 يهدف هذا البحث إىل :

 حتليل بياناو تساقط األمطار والعواصف التصميمية بالطرق التحليلية متضمنة  -
(Gumbel and Log Pearson IIIMethods)   مع إعداد منحنياو تصريفميا

 144-64-66-14-6-6ملد  ) (IDF Curves)لفرتاو ترددية خمتلفة  األمطار
 سنة( وذلك لبعض مناط  اململكة )منطقة جنران وسازان(.

استنباط معادلة حلساب شد  ا ألمطار للمنطقة قيد الدراسة الستخدامها يف حساب -
او العواصف التصميمية املستخدمة يف تقدير مقدار التدف  السطحي ومن   تصميم قنو 

 التصريف للمنطقة.
 -
19/034 

تـــــــاليف كتـــــــاب باللغـــــــة 
العربيـــة بعنــــوان: مقدمــــة 
فــــــــي هندســــــــة الطاقــــــــة 

 المتجددة 

 03444 16 أ.د. وحيد بن عطية املصري
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــونالباحثـــــ
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

الطاقة املتجدد  موضوع سديد عل  البيئة العربية ، وحيتاج إىل توعية وتثقيف  نبذة عن البحث :
تقليدية ونظرًا ألمهيته من اوانب البيئي والصحي والنفسي كبري  ، نظرًا ألمهيته كبديل للطاقة ال

واالقتصادي.  كل ذلك يدفع با ا  الرتكيز عل  التوعية التمولية ليكون املواطن العريب عل  وعي 
 مبا ينظر  يف املستقبل.

يهدف هذا البحث إىل : تقدا ماد  سهلة التناول ومبسطة يستوعبها القاريء العريب ، ليكون عل  
وعي بالبدائل اوديد  للطاقة.  كما يهدف الكتاب ليكون لبنة وأساس وخطو  أوىل عل  طري  

 التمهيد ملتاريع كبري  يف جمال الطاقة املتجدد .
انجــاز برنــام  محاكــاة  18/034-ر

ألدات مراقبــــة مركزيــــة 
لشـــــــــــــبكات الميـــــــــــــل 

 األخير 

 34444 14 د. حبيب فتح اهلل 

هدف إىل إجناز برنامؤ ميكن من حماكا  جمموعة من هذا البحث ينبذة عن البحث :
عملياو حتليل املعلوماو املتأتية من التبكة قصد دراستها وحماولة استنباط والتعرف عل  
احلالة احلقيقية للتبكة.  من املهم سدًا ألي شركة اتصاالو أن تكون قادر  يف أي وق  

تتكبد خسار  فادحة يف حالة  عل  احلصول عل  كل املعلوماو اخلاصة بالتبكة ألهنا
 انقطاع اخلدمة.  وعالو  عل  هذ  اخلسار  ختسر التركة ثقة املستهلك.

يهدف هذا البحث إىل : إجناز سهاز متكامل إلدار  التبكة يتجاوز بكثري إمكانياو هذا 
البحث ولكن يف إطار هذا هندف إىل إجناز برنامؤ حاسب  يل حملاكا  جمموعة من 

 املعلوماو املتأتية من التبكة. عملياو حتليل 
دراســـــــــــة عمليـــــــــــة علـــــــــــى  66/034-م

األدا  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  
واالنبعــــاثي لمحــــر  وقــــود 
ــــــــــــــــــدروجيني وغــــــــــــــــــاز  هي

 البترول المسال

 د. عبد الرمحن حممود الليثي 
 د. حممد حسن مرسي

16 36911 
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رقــــــــم 
المشروع 
 البحثــــي

عنــــــــــــــــوان 
 المشــــــــــــروع

 مـــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــونالباحثـــــ
 البحــــــــــث

 ميزانية 
 البحث
 )لاير(

ــــذة عــــن البحــــث :  ر ( تتحــــول مــــن يف اآلونــــة األخــــري  أصــــبح  العديــــد مــــن احملركــــاو )االنضــــغاط والتــــرا نب
اســـــتخدام الوقـــــود البـــــرتويل التقليـــــدي إىل اســـــتخدام بـــــدائل الوقـــــود مثـــــل الغـــــاز الطبيعـــــي وغـــــاز البـــــرتول املســـــال 
واهليــدروسني وذلــك حلــل املتــاكل الســاب  عرضــها.  هــذا البحــث ســوف يقــوم بــالرتكيز علــ  تــأثري بــدائل الوقــود 

 عل  األداء احلراري واالنبعاثي حملر  اشتعال بالترار .
يهـدف هـذا البحــث إىل : دراسـة تـأثري إضــافة اهليـدروسني علــ  األداء احلـراري واالنبعـاثي حملــر  اشـتعال بالتــرار  
يعمــل بغــاز البــرتول املســال وذلــك عنــد نســب خمتلفــة مــن خلــيط اهليــدروسني وغــاز البــرتول املســال. ســوف يــتم 

 استخدام وقود اوازولني كمقياس للمقارنة.
ع الغيـــار مواصـــفات قطـــ 69/034-م

المنتجــــــــــــــة بواســـــــــــــــطة 
ــــــــات التقليديــــــــة  الماكين
والماكينـــــات التـــــي يـــــتم 
الــــتحكم فيهــــا بواســــطة 

 الكمبيوتر 

 36644 16 د. عبد الرمحن عبد اهلل علي

تنبــع أمهيــة البحــث مــن تــوفر املعلومــاو الالزمــة عــن مواصــفاو قطــع الغيــار عنــد انتاسهــا  نبــذة عــن البحــث : 
اكينـاو األتوماتيكيــة مـع مقارنــة تكلفـة اإلنتـاج بــالطريقتني وهـل هنــا  قطـع غيــار بواسـطة املاكينـاو التقليديــة وامل

 ال ميكن إنتاسها إال بواسطة واحد  من الطريقتني.
 يهدف هذا البحث إىل : 

 معرفة سود  قطع الغيار ومواصفاهتا يف حالة االنتاج بواسطة املاكيناو التقليدية واملاكيناو األتوماتيكية.-
 يف االنتاج بالطريقتني.معرفة تكال-
 وضع التوصياو الالزمة.-
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 للبحوث النهائية التقارير    -5

مــن البــاحثني ) أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة( الــذين انتهــ  متــاريعهم  عــدد قــام
.  املركـزيف مركز البحوث ، بإعـداد التقـارير النهائيـة هلـا ، وتقـدميها إىل إدار   املسجلةالبحثية 

تبعاً  ذلك  تنتر بعد  -حسـب رغبة الباحثني -كيم لبعض هذ  البحوث و ري عملية حت
هــذ   توضــحلقواعــد نتــر البحــوث مبراكــز البحــوث الــ  أقرهــا اجمللــس العلمــي للجامعــة . و 
كمــا أهنــا   ،التقــارير أهــداف البحــث ، باإلضــافة إىل مراسعــة للمصــادر العلميــة ذاو العالقــة 

البحـث ،  إسـراءواألسـاليب الـ  اسـتخدمها البـاحثون يف حتوي أيضاً وصـفاً تفصـيلياً للطـرق 
ــــيالو الــــ  قــــاموا هبــــا ،  ــــائؤ الــــ  توصــــلوا إليهــــا والتحل توصــــياو تلــــك  وأخــــرياً وكــــذلك النت

واوزء التـايل حيـوي ملخصـاو التقـارير النهائيـة للبحـوث الـ  انتهـ  يف هـذا العـام البحوث. 
  -: ةهـ موزعة حسب األقسام بالكلي1034/1031اوامعي 

 الهندسة الصناعية
 

 م رقم التقرير العنوان الباحثون

-ص تصنيع عظمة الفخذ الصناعية حملياً   أ.د. سعيد حممد درويش
66/68/34 

1 

حول استعمال طريقة التلدين احملاكي يف متكلة  د. عبد الغين بوراس
 توازن صفائح الرتبني املائي

-ص
90/68/34 

6 

 احلسيين  حممد د. طارق
 العزيز التميميد. عبد

دراسة أسلوب الكمياو القليلة لزيوو التربيد يف 
 عملياو اخلراطة

-ص
66/67/34 

3 

-ص تأثري لوحاو اإلعالناو عل  انتبا  السائقني د. صالح الدين بنداق
03/67/34 

0 

منذسة وتطوير أرسونوميكي ألوضاع حروف اللغة  د. حممد زكي رمضان
تيح: منوذج مستعمر  العربية املتواسد  يف لوحة املفا

-ص
68/69/31 

6 
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 م رقم التقرير العنوان الباحثون
 النمل

استخدام نظرية اللعب يف محاية املنتآو من  د. حممد ناصر عزيز 
 التهديداو الذكية

-ص
69/67/31 

6 

 د. حممد شرف 
 د. رسب كمال فهيم 

 9 6/34/31-ص تطبي  مباديء اوود  التاملة يف إدار  املتروعاو

 

 66/68/34 –ص :  رقم مشروع البحث
 تصنيع عظمة الفخذ الصناعية حملياً  ن البحث :عنوا

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

اسـتبدال  عظـام جبسـم اإلنسـان, ويـؤدي هـذا إىلتسبب احلوادث واألمـراض يف تلـف بعـض املفاصـل والت
ف من املرضي لعملياو سراحية أو تقوا  املفاصل والعظام التالفة.  ويف اململكة العربية السعودية يتعرض بضعة  ال

لتغيري املفاصل أو تقـوا العظـام بسـبب احلـوادث,  كمـا يسـبب كـرب السـن وأمـراض العظـام إيل تعـريض بضـعة  الف 
  خرون لزراعة املفاصل.

واملوكــل إليــه محــل وزن اوســم وتســهيل حركتــه يف عــد   عظمــة الفخــذ ســبيل املثــال فــان مفصــل   فعلــ
.  ويف  ) مـن حيـث كثـر  عـدد العمليـاو(  فاصـل املعرضـة لالسـتبدال مبفصـل صـناعيا اهـاو ميثـل احـد أهـم امل

بية, وال  و املستتفياو السعودية , فان مجيع أسزاء مفصل عظمة الفخذ  املستعاضة تصنع مبقاييس أمريكية أو أور 
م  قتصـــادية واآلالل النفســـية واالال تـــتالءم بـــالطبع مـــع مقـــاييس املـــريض الســـعودي, وهـــذا يســـبب كثـــري مـــن املتـــاك

 للمريض السعودي.
لـذا يقـوم عــدد حمـدود مــن املستتـفياو الســعودية باسـتخدام وصـالو صــناعية مطابقـة حلالــة مـريض مــا 
)خاصــة مرضــي ســرطان العظــام( , وذلــك بإرســال صــور األشــعة املقطعيــة إيل مراكــز متخصصــة يف تصــنيع األســزاء 

يض, وهذا يتطلب كثري من الوق  )بضعة أشهر( واملال, لـذا فـان املستعاضة متوافقة مع صور األشعة املقطعية للمر 
اهلــدف مـــن هــذا البحـــث هــو مســـاعد  املرضــي واألطبـــاء الســعوديني بتصـــنيع وصــالو مستعاضـــة مطابقــة ملقـــاييس 
املـــريض بتكلفـــة اقتصـــادية ووقـــ  قياســـي ممـــا يقلـــل مـــن  الم املـــريض بســـبب كثـــر  مراسعـــة الطبيـــب بســـبب متـــاكل 

كليــة   -الئمــة. واوــدير بالــذكر ان عمليــة التصــنيع اســتغرق  ىف معامــل قســم اهلندســة الصــناعية الوصــالو الغــري م
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حواىل سبعة ايام مقارنة بستة اشهر وق  التوريد احلـاىل  عنـد التصـنيع اخلـارس  ،    -اهلندسة  سامعة امللك سعود 
 % من التكلفة املالية . 14كما اخنفض  التكلفة اىل حواىل 

ر انــة جيــب عمــل عــد   ــارب علــ  حيوانــاو التجــارب قبــل اعتمــاد عمليــة التصــنيع احمللــ  مــن اهليئــة واوــدير بالــذك
 السعودية للغذاء والدواء.

 

 90/68/34-ص : رقم مشروع البحث
 حول استعمال طريقة التلدين احملاكي يف متكلة توازن صفائح الرتبني املائي عنوان البحث :

 غين بوراسد. عبد ال :             الباحث 
 :ملخص البحـــــث

هذا البحث مهم سداً ألنه يعاا متـكلة متـرتكة بـني املهندسـني الصـناعيني واملهندسـني امليكـانيكيني.  
بسـبب عــدم الدقــة أثنــاء التصــنيع ، حتــدث بعــض االختالفـاو يف وزن الصــفائح الــ  تــؤدي بــال شــك إىل خــرق قــو  

 عود بالفائد  عل  صانعي الرتبيناو بتكل عام.توازن اآللة.  ولذا فإن نتائؤ هذا البحث ست
يهدف هذا البحث إىل إجياد أفضل ختصيص للصفائح حول احملول الدوراين للرتبني.  الغرض هنا هو التخفيض 
إىل أدى حد الفرق )املسافة( بني مركز الكتلة ومركز الدوران.  سوف نقدم عد  طرق تنقيبية للحصول عل  

 .التحسني يف تصميم الرنني

 

 

 

 66/67/34-ص:  رقم مشروع البحث
 دراسة أسلوب الكمياو القليلة لزيوو التربيد يف عملياو اخلراطة عنوان البحث :

 د. طارق احلسيين  الباحثون :
 د. عبدالعزيز التميمي              

 :ملخص البحـــــث

رار  يف منطقة القطع وذلك تستخدم زيوو التربيد عاد  يف عملية قطع املعادن لتقليل االحتكا  واحل 
لتحسني قابلية التتغيل ولكن يظهر سليا تأثريها عل  خماطر البيئة والصحة املهنية والتكلفة. ولذلك يتطلب 

للحد من الكمية املهدر   (MQL) استخدام زيوو التربيد باستخدام أسلوب أقل تدف  لكمية زيوو التربيد
لعاملني. وتعين هذ  الدراسة ببحث تأثري االستخدام األقل من زيوو للبيئة وكذلك احلد من تالمس بينها وبني ا
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التربيد عل  قابلية التتغيل يف عملية اخلراطة بدراسة قوى القطع وختونة السطح املتغول ملواد متغول خمتلفة 
اف. وقد )حديد صلب وحناس أصفر وأملونيوم(. ومت استخدام نوعني من زيوو التربيد ومقارنتها بعملية القطع او

استخدم  طريقة تضبيب بالرزاز لس  تدفقاو خمتلفة لكمية الزي  بضبط فوهة خروج الزي . وقد استنتج  
الدراسة أن استخدام الرتذيذ للزي  يعترب مؤثرا حيث خيفض قوى القطع كما حيسن من نعومة السطح باملقارنة 

القطع ومعامل مقاومة القطع والطاقة بالقطع اواف. وكذلك باستخدام زيوو تربيد أقل لزوسة فإن قوى 
 املستخدمة تكون أقل ويكون السطح الناتؤ أقل ختونة.

 

 

 03/67/34-ص:  رقم مشروع البحث
 تأثري لوحاو اإلعالناو عل  انتبا  السائقني عنوان البحث :

 د. صالح الدين بنداق الباحثون :
 :ملخص البحـــــث

سائقني هو يف ازدياد مستمر واللوحاو املوسود  عل  سان  حجم املعلوماو البصرية املوسود  حول ال 
وفوق الطري  هي أحد أسباب إزدياد حجم املعلوماو هذا. يؤثر تتت  اإلنتبا  عل  اّلية إختاذ القرار السليم عند 
السائقني أمام أي خطر حمتمل. هذا التتت  ممكن أن يسببه أي سبب عل  الطري  مبا فيه اللوحاو املوسود  

  الطري . هذا البحث هدف إىل حتليل هذ  املتكلة بدراسة تأثري اللوحاو املوسود  عل  الطري  عل  إنتبا  عل
وتركيز سائقني بتحليل أداء السائقني عل  سهاز حماكا  السواقة وإستطالع رأي عينة من السائقني عن هذ  

از يف حالتني: أألوىل بدون أي لوحاو متطوعًا بالقياد  عل  هذا اوه 16املتكلة باستخدام إستبانة. قام 
 إعالنية عل  الطري  والثانية بوسود لوحاو إعالنية.

نتائؤ دراسة أداء السائقني عل  سهاز حماكا  السواقة دل  أن اثنني من مؤشراو أداء القياد  )وهم عدم القياد  
للوحاو اإلعالنية وثالث داخل مسار واحد وقطع التقاطعاو بتكل خطر( تأثّرو سلبا بتكل كبري بوسود ا

مؤشراو أخرى )وهي عدم تر  مسافة  منة مع السيار  األمامية والسرعة الزائد  وتغيري املسار بدون إعطاء إشار ( 
 تأثّرو سلبا بتكل قليل بوسود اللوحاو اإلعالنية. 

يف العّينة أّكدوا  إستبانة إلستطالع رأي السائقني عن هذ  املتكلة دل  أّن نصف السائقني 164نتائؤ حتليل 
% منهم اهّنم وضعوا يف موقف خطري سرّاء فقد 66أهّنم تأثروا بوسود اللوحاو عل  األقل مر  واحد . كما أّكد 

الرتكيز نتيجة وسود اللوحاو. أخريا قدِّم  توصياو ملواقع اللوحاو اإلعالنية عل  سان  وفوق الطري  وإلسراء 
 أحباث ُأخرى يف هذا احلقل.
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 68/69/31-ص:  شروع البحثرقم م
منذسة وتطوير أرسونوميكي ألوضاع حروف اللغة العربية املتواسد  يف لوحة املفاتيح: منوذج  عنوان البحث :

 مستعمر  النمل
 د. حممد زكي رمضان الباحثون :

 :ملخص البحـــــث

ــــــن  لوحــــــةا املفــــــاتيح العربيــــــةا مــــــن أســــــل تطُــــــّوير  الكتابــــــة ال  ســــــهلةا. وإســــــتعمل  لقــــــد مت تصــــــميم سديــــــد ما
املعيـــاراألرسونوميكي لت قيـــيم وُمق ار نـ ــة لوحـــاوا املفـــاتيح املســــتعملةا واملتطـــور ا يف املرحلـــةا األويل مـــن الدراســـةا. وقــــد مت 
ــر، للوصــول ايل  ــن  أســل األمثليــةا للوحــةا املفــاتيح مــن ناحيــة توزيــعا ُسهــدا الكتابــة بــني األصــابعا العت  صــياغة رياضــية ما

يحا املسـتعملةا وعوامـلا أخــرى خُم ت لافـةا. وأسـندو  خوارزميـُة مسـتعمر ا النمــل يف إطـار  حتقيـ ا األمثليـة والــ  عمومـاً املفـات
تســت عمُل للُوُصـــول إىل أفضـــل تصـــميم للوحــةا املفـــاتيح اوديـــدا . وأّدو  لوحـــة املفــاتيح املتطـــور  ايل أفضـــل أســـتخدام 

%. وأخـــريا مت دراســـة اللوحـــة املتطـــور  يف خمتـــربا اهلندســـة اإلنســـانية    17.1للوحـــةا املفـــاتيح العربيـــةا املســـتعملةا بنســـبة 
ــن  الدراســةا. وشــاركوا يف مهــاما الكتابــة أحــدى وعتــرون يف ثــالث لوحــاوا مفــاتيح خمتلفــةا )ومبعــىن  كمرحلــة ثانيــة ما

التابعـــة   خـــر: لوحـــة متطـــور  ألـــف، لوحـــة متطـــور  بـــاء، ولوحـــة مايكروســـوف (. وأســـتخدم  يف التجربـــة املتغـــرياو
 digitorum  التاليـــة: ســـرعة ودقـــة الكتابـــة، ونتـــاطاو العضـــلية والـــ  مت قياســـها يف كلتـــا العضـــلتني

communis  والعضـلة digitorum superficialis   والتفضـيالو التخصـية. وأوضـح  النتـائؤ ،
انـ   متفّوقـة  علـ  اللـوحتني األخـرتني مـن ناحيـة أداءا  الكتابـة، التفضـيل شخصـي، وأقـل بأّن لوحة مفاتيح املتطـور  ك 

ُسهد يف كلتا العضلتني. وتقدم هذ  الدراسة صـناع احلاسـوب األيل بـرباء  إخـرتاع سديـد  ماـن  ترتيـبا لوحـةا املفـاتيح 
 العريبا وال  تساعد علي راحةا وزياد ا معدلا إنتاج الكتابة، و تقلل من األالم واألمراضا املهنياة

 

 

 

 69/67/31-ص:  رقم مشروع البحث
 استخدام نظرية اللعب يف محاية املنتآو من التهديداو الذكية عنوان البحث :

 د. حممد ناصر عزيز  الباحثون :
 د. حممد أنيس غريب              
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 :ملخص البحـــــث
الرطوبة  هتتم نظرية املوثوقية حبماية املنتآو واألسهز  من أنواع الفتل الطبيعية مثل التآكل واألعطال النامجة عن 

أو احلرار  أو األخطاء البترية. إال أهنا تفتقر إىل أدواو علمية للتعامل مع التهديداو الذكية مثل إرسال فريوساو لتعطيل 
أسهز  الكمبيوتر أو استهداف منتآو عرب هجماو عسكرية أو إرهابية. ويف املقابل، فإن نظرية اللعب هتتم بإجياد 

  للتعامل ضد أفضل سياساو اخلصم أو املنافس وهي تطب  بتكل مكثف يف علوم السياساو واالسرتاتيجياو املثل
االقتصاد. ويقرتح البحث استخدام نظرية اللعب بالتوازي مع املوثوقية اهلندسية إلجياد أفضل سياساو محاية املنتآو 

 واألسهز  من هجماو ذكية. 
واالتصاالو( ويدرس منهجية اهلجوم نظرا إىل أن  يركز البحث عل  استهداف التبكاو )مثل شبكاو النفط وامليا 

التهديداو الذكية أصبح  تستخدم إمكاناو ضخمة وتقنياو حديثة وإسرتاتيجياو مثل . وبالتايل، فإن محاية مثل هذ  
 املنتآو حتتاج إىل التعرف عل  سياسة اهلجوم وحتديد ما يدور يف خلد املهامجني إلجياد سياساو التصدي املثل .

ض املتكل أن سياسة اهلجوم هتدف إىل إيقاف تدف  التبكة من املصدر إىل نقطة الوصول حيث يتم حتديد جمموعة يفرت 
من اخلطوط بالتبكة وال  بتعطلها يتعطل التدف  إىل نقطة الوصول. واعتبارا إىل أنه باإلمكان إجياد جمموعة من احللول 

اهلجوم واستخداماو املوارد، فإن السياسة املثل  للهجوم مت تعريفها ختتلف عندها تكاليف اهلجماو كما ختتلف فرص جناح 
بأهنا تلك ال  تتم بأقل تكاليف متوقعة وتضمن أن فرصة جناحها تفوق احلد األدى الذي حيدد  املهاسم كما تستخدم 

ة أكثر من مر . كما موارد هجومية ضمن ميزانية اهلجوم. كما يفرتض املتكل أن املهاسم ال يستهدف نفس اخلط بالتبك
أن اهلجوم يتوقف مبجرد تعطيل التبكة أو مبجرد تأكد املهاسم بأنه غري قادر عل  حتقي  هدفه )دون إحلاق أضرارا إضافية 

باعتماد أدواو متنوعة   (تفريع وحتديديف كلتا احلالتني(.يستخدم منوذج احلل أساليب متطور  يف نظرياو الربجمة الصحيحة )
ياو عل  غرار الربجمة الديناميكية والربجمة اخلطية وخوارزمياو متكل القطع األدى بتكل مكثف. وقد مت من حبوث العمل

للوصول إىل احللول املثل . وقد أثبت  األمثلة التجريبية ال     دراستها أن احلل املقرتح  استخدام برامؤ حاسوبية متخصصة
جم الصغري واملتوسط، كما تعترب املنهجية واعد  بالنسبة للتبكاو ذاو يعترب مناسبا سدا خاصة بالنسبة للتبكاو ذاو احل

 احلجم الكبري نسبيا.
 

 

 6/34/31-ص:  رقم مشروع البحث
 تطبي  مباديء اوود  التاملة يف إدار  املتروعاو عنوان البحث :

 د. حممد شرف  الباحثون :
 د. رسب كمال فهيم              

 :ملخص البحـــــث
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بطريقة  تقييم املتروعود  املتروعاو عندما تزداد خرب  القائمني عل  املتروع. ولذلك فإن تزداد س
لكن ما هو املهم  بعضها عن بعض،تاريع اخلرب .  قد ختتلف املتلك تأثري وسيلة لوقف ومنظمة تعترب فعالية  أكثر

ز عل  تلك العوامل املؤثر  يف املتاريع ويف هذا البحث سيتم الرتكي .  التكلفةدائما يف املتروع هو الوق  و / أو 
 واالتصاالو. العمالء  من خالل الرتكيز عل

من خالل استعالم وحتري عن تلك  نهجية املتاريعملالغرض من هذا البحث هو إسراء تقييم  و 
ني النهائيني لداخليني واملستخدماعن كيفية تعامل العاملني مع املتاريع أو املراسعني  املستعلم. وسيتحرى املنهجية

 وما هو فكر  العمالء اخلارسيني عن منهجيه املتروع.)العمالء( 

عايري لقياس مدى حسن أو سوء امل أووضع التدابري املمكنة هو والفكر  الكامنة وراء هذا التقييم 
تدابري فضال عن ال واخلارسية،والرحبيه. وسوف نناقش نوعية التدابري الداخلية  اوود تروع يف نظر كل من امل

 .التركةداخل املتروع يف  منهجيه التحقي  وضع خطة لتحسني كما سيتم ايضااملالية.
مقابالو مع مديري املتاريع.  او وإسراءنظريال أساسعل  تتم ال  ستتبع يف هذا البحث  املنهجية
 أنواعي  مجيع بعد االنتهاء من كل متروع.   انه سيكون من املمكن تطب التقييم مع العمالءوستتم لقاءاو 

لعمالء واحد  ل  للمقابالو،خطتنيمت اقرتاح . اوود ال  تغطي مجيع سوانب هامة من  عل  املتروع و القياساو
 .وأخرى للعمالء  الداخليني اخلارسيني
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 الهندسة الكهربائية
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

 أ.د. حسام الدين طلع  ئدالتنسي  املتوائم ملرحالو التيار الزا 6/69/34-ر 1

بناء رقمي ملتحكم ذكي يتتبع نقطة أعل  قدر   67/68/34-ر 6
 ألنظمة الكهروضوئي

 د. علي حممد أمحد التملي 

التزامن التسلسلي ألنظمة الوصول املتعدد بتقسيم  31/68/34-ر 3
الرمز علـ  قنـا  خفـوو رايل باسـتخدام فـتح وقفـل 

 حزم االشعاع للهوائي

 ميد بن حممد الصانعد. عبد احل
 أ.د. صاحل بن عبد اهلل التبيلي

اســــــتخدام الــــــدوائر املنطقيــــــة احلديثــــــة يف تصــــــميم  37/67/34-ر 0
التتـــــفري متقدمـــــة   Rindaelخوارزميـــــه تعليمـــــاو 

 كربتو سرافيه

 د. حممد حامد ريس

تقييم الزيوو املتحللة واملوسود  يف اململكـة العربيـة  19/67/34-ر 6
بـــديالً للعـــوازل الســـائلة احلاليـــة الســـعودية بوصـــفها 

 للتطبيقاو عالية اوهد 

 د.عصام عبد العزيز العمار
 د. حممد اقبال قريتي

مـــــــــــوزع قــــــــــــدر مــــــــــــا يكروفيـــــــــــة يعمــــــــــــل يف ثالثــــــــــــة  9/34/34-ر 6
ــــــــــــة  نطاقــــــــــــاو مــــــــــــن الــــــــــــرتدداو باســــــــــــتخدام تقني

 امليتاماتريل 

 د. عمر فاروق صديقي 
 د. أشرف شوقي سليم

 د. حممد زيزون حممد سوهري   لياً من صور   الوسهحتديد العني 14/34/31-ر 9

 د. عبد احلميد يوسف املزروع  تصميم طريقة مثل  لضرب املصفوفاو وتطبيقاهتا 11/34/31-ر 8
 د. أمحد عبد التواب أمحد تلبة

كمـــــاد  ذاو مقاوميـــــة صـــــغري   (Aqua Gel) 60/34/31-ر 7
 الستخدامها يف التأريض الكهربائي

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

تنفيذ املضاعفاو املقطوعة واالستخام يف  33/34/31-ر 14
عملية  االشاراو الرقمية باستخدام الدوائر 

 املنطقية احلديثة

 حممد حامد الريسد. 

 6/69/34-ر:  رقم مشروع البحث
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 التنسي  املتوائم ملرحالو التيار الزائد عنوان البحث :
 أ.د. حسام الدين عبد اهلل طلع   :         الباحثون

  :ملخص البحـــــث
تستخدم املرحالو املتجهة للتيار الزائد يف محاية أنظمة القوى الكهربائية كحماية أولية يف شبكاو  

 التوزيع والنقل الفرعي وكحماية ثانوية يف شبكاو التوزيع.
و املتجهة للتيار الزائد.  يعتـرب املطلـب األسـاس يهدف هذا البحث إىل: تصميم  نظام متوائم للتنسي  بني املرحال

هلـــذا النظـــام هـــو تصـــغري إعـــداداو الـــزمن وبالتـــايل األزمنـــة التتـــغيلية للمـــرحالو ، مـــع األخـــذ يف االعتبـــار هـــامش 
التنسـي  لكــل أزواج املــرحالو رئيسـي/ احتيــاطي ، وســوف يتـمل التصــميم اختيــار طريقـة فعالــة وســريعة للحصــول 

.  كمــا ســتتم دراســة اســتخدام أ تــة نظــم التوزيــع كبنيــة حتتيــة لنظــام احلمايــة.  يرتتــب علــ  تطبيــ  علــ  احلــل األمثــل
نظـام التنســي  يف الــزمن احلقيقــي أن عمليــة إعــاد  إعـداد املــرحالو عنــد حــدوث أي تغيــري يف التــبكة و/أو ظــروف 

 التتغيل ينبغي أن تكون سريعة وذاو اعتمادية عالية.
  

 67/68/34-ر:  رقم مشروع البحث

 بناء رقمي ملتحكم ذكي يتتبع نقطة أعل  قدر  ألنظمة الكهروضوئي عنوان البحث :
 د. علي حممد أمحد التملي :              الباحث

  :ملخص البحـــــث
القدر  املولد  من األنظمـة الكهروضـوئية يعتمـد علـ  سهـد تتـغيلها.  يف هـذا البحـث سـيتم اسـتخدام  

لكـــي جيعـــل اخلاليـــا الكهروضـــوئية تعمـــل عنـــد نقطـــة أعلـــ  قـــدر .  تتبـــع أمهيـــة  FPGA مــتحكم ذكـــي مـــربمؤ علـــ 
البحث من احلاسة إىل ا لطاقاو اوديد  واملتجدد  وال  ال تضر البيئة.  وإن اسـتخدام مـتحكم نقطـة أعلـ  قـدر  

 %.34ميكنه زياد  الطاقة املولد  من األنظمة الكهروضوئية مبقدار 
  يهدف هذا البحث إىل :

 دراسة الطرق املختلفة املستعملة لتتبع نقطة أعل  قدر  يف اخلاليا الكهروضوئية.-1
 عمل حتليل رياضي وحماكا  بالكمبيوتر ألفضل هذ  الطرق.-6
 .FPGAبناء منوذج للمتحكم الذكي باستخدام ال -3

 31/68/34-ر:  رقم مشروع البحث
تعدد بتقسيم الرمز عل  قنا  خفوو رايل باستخدام فتح وقفل التزامن التسلسلي ألنظمة الوصول امل عنوان البحث :
 حزم االشعاع للهوائي
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 د. عبد احلميد بن حممد الصانع :         الباحثون
 أ.د. صاحل بن عبد اهلل التبيلي                 

 :ملخص البحـــــث

ة النفاذ املتعدد بتقسيم يف أنظم ((PN sequenceيتناول هذا املتروع متكلة تزامن متتالية بيب إنب  
و بالتحديد يقرتح هذا املتروع نظام تزامن تسلسلي ومتكيف  . (DS-CDMA)الرمز ذاو التتابع املباشر 

 يستخدم هوائياو ذاو حزم متغري  ومعاا متوسط اخللية )معدل اإلنذار اخلاطئ الثاب (

 (CA-CFAR). 
ة للنظــام املقــرتح.   يقــيم أداء هــذا النظــام مــن خــالل دراســة يقــدم اوــزء األول مــن هــذا التقريــر املبــاد  األساســي  

 احتمالية الكتف واحتمالية اإلنذار الكاذب عل  قنواو خفوو برايلب.
 

 19/67/34-ر:  رقم مشروع البحث
تقييم الزيوو املتحللة واملوسود  يف اململكة العربية السعودية بوصفها بديالً للعوازل السائلة  عنوان البحث :

 الية للتطبيقاو عالية اوهداحل
 د.عصام عبد العزيز العمار  :              الباحث

 د. حممد اقبال قريتي                     
 :ملخص البحـــــث

دفــع سهــود البحــث والتطــوير النتــاج ب الزيــوو العازلــة اخلضــراءب إىل تزايــد الطلــب علــ  تــوخي الســالمة  
يد العمر االفرتاضي للزيوو النفطية عالية اوهد ال  يستخدمها مراف  الطاقة يف من احلري  والتحلل األحيائي و  د

مجيــع أحنــاء العــامل . هــذ  الزيــوو العازلــة اخلضــراء مســتمد  يف األصــل مــن بــذور الزيــوو ذاو االســرتاو الطبيعيــة . 
ة يف أســواق اململكــة العربيــة هــذا التقريــر يقــدم حتقيقــاً يف هــذا اال ــا  املهــم. مت عمــل إســراء مســح شــامل يف البدايــ

عالمـة  اريـة  13السعودية لتحديد أنواع الزيوو النباتية ال  يتم إنتاسها وتسويقها حملياً. تبني أن سبعة من أصل 
من املرشحني احملتملني الذين ميكن أن ختضع الختباراو ميكن وصفها بأهنا زيوو عازلة كهربائيـة. ومت عمـل مقارنـة 

هرتـــز ،  64التقليديـــة وكـــذلك تقيـــيم شـــامل عـــن طريـــ  مقارنـــة اخلصـــائص مثـــل االهنيـــار خـــالل  مـــع الزيـــوو العازلـــة
اللزوســة احلركيــة وغريهـــا . أظهــرو النتــائؤ إىل أن زيــوو الكـــانوال فقــد الطاقـــة ، باالضــافة إىل الســماحية النســبية ، 

تواف  خاصية فقد الطاقة مع املعيار هرتز أعل  من الزيوو النفطية . بينما ت 64 والذر  تتحمل قو  اهنيار سهد يف 
64166 IEC- وكـذلك أظهــرو النتــائؤ أن اخلاصــية الســماحية النسـبية لزيــوو البــذور مواتيــة يف جمــال التوزيــع .

التامل للزيوو ال   لك ماد  السيلولوز يف تطبيقاو اوهد العايل . كما تظهر النتائؤ أيضا تواف  الزيـوو النباتيـة 
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احملــوالو التقليديــة . ومــن الضــروري عمــل املقارنــة لــيس مــن خــالل اهنيــار اوهــد فقــط ، ولكــن  املوســود  يف تصــميم
دراسة احتمال هبوط توزيع البياناو االحصائية ، وكما ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار حتديد مسـتوى احلـد األدى مـن 

 الصمود يف هذ  الزيوو . 

يف توزيــع هــذ  البيانــاو الــ  تناســب األفضــل. حيــث  ومــع ذلــك ، هنــا  اخــتالف علــ  نــوع النمــوذج اإلحصــائي
أظهرو النتائؤ أن مثل هذ  البياناو ، سواء بالنسبة للزيوو النباتية أو الزيوو النفطية ، تتناسـب نسـبياً مـع توزيـع 

٪  6غاوس الذي ميثل أفضل منوذج من توزيع لوغـاريتمي العـادي أو توزيـع ويبـول. وبالتـايل تكـون شـرحية )أقـل مـن 
مـــن توزيـــع احتماليـــة اهنيـــار اوهـــد أكـــرب يف حالـــة زيـــوو البـــذور النباتيـــة . مت دراســـة خاصـــية نقـــل احلـــرار  يف هـــذ  ( 

الزيــوو بواســطة اللزوســة احلركيــة ، يف حــني أن تقيــيم الرتكيــب الكيميــائي  ــ  مــن خــالل خاصــية التحليــل الطيفــي 
FTIR  كاربونيل .  –اسرت سليسريايد ، الذي يتري إىل وسود نسبة كبري  من دهنية اإلسرتاو و 

تؤدي هذ  النتائؤ إىل االستنتاج بـأن زيـوو الـذر  والكـانوال مـن املرشـحني لالسـتخدام يف السـوائل العازلـة للكهربـاء 
يف حمـــوالو التوزيـــع وغريهـــا مـــن التطبيقـــاو عاليـــة اوهـــد ، بتـــرط أن ختضـــع ملعاوـــة بعـــض املـــواد الكيميائيـــة لزيـــاد  

 حتسني بعض خصائصها

 

 37/67/34-ر:  قم مشروع البحثر
التتفري متقدمة   Rindaelاستخدام الدوائر املنطقية احلديثة يف تصميم خوارزميه تعليماو عنوان البحث : 

 كربتو سرافيه
                        د. حممد حامد ريس      الباحثون        :
   :ملخص البحـــــث

يوفر التكاليف بفعالية وكفاء  وسرعة لتحقي  خوارزميه  (FPGA)يًا مصفوفه البواباو القابلة للربجمة ميدان
  (Software)الرتميز ال  كان  تنفذ يف الساب  باستخدام الربجمياو 

 يهدف هذا البحث إىل : تصميم وتطوير عتاد عايل األداء والكفاء  لتحقي  خوارزميه تتفري متقدمة.
 

 9/34/34-ر:  رقم مشروع البحث
 موزع قدر ما يكروفية يعمل يف ثالثة نطاقاو من الرتدداو باستخدام تقنية امليتاماتريل:  عنوان البحث

 د. عمر فاروق صديقي       الباحثون        :
   د. أشرف شوقي سليم                         

 :ملخص البحـــــث
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رومغناطيسي غري معروف يف مواد امليتا ) امليتا ماترييل ( هي مواد مصنعة حبيث يكون هلا سلو  كه 
تعرف مواد امليتا ) امليتا ماترييل( بأهنا تلك  . التطبيقاو احلديثة ميكن االستفاد  منه يف كثري من املواد الطبيعية

املواد ال  هلا معامل انكسار سل  وتصنع هذ  املواد باستخدام طبقاو من التكويناو املعدنية احللقية واملستقيمة 
ملواد املصنعة أو الطبيعية األخرى . وقد مت احلصول عل  سلو  كهرومغناطيسي مماثل بتصنيع هذ  الرنانة داخل ا

املواد باستخدام تكويناو من خطوط النقل مع مكوناو كهربائية أو اليكرتونية أو بلوراو ضوئية . وأفاد هذا 
او هندسة االتصاالو والراداراو إمكانية تصنيع و استخدام هذ  املواد يف نطاق املايكرويف الواسع يف تطبيق

 والتطبيقاو التقنية االلكرتونية احلديثة يف اجملاالو املدنية والعسكرية .

 
 14/34/31-ر:  رقم مشروع البحث 

 حتديد العني  لياً من صور   الوسه عنوان البحث :
 د. حممد زيزون حممد سوهري :         الباحثون

 :ملخص البحـــــث

مية تلقائيا يف الوق  احلقيقي تقوم بالكتف عن الوسه اإلنساين وقزحياو العني من مت تطوير خوارز   
 الصور امللونة.

وهذ  اخلوارزمية القائمة عل  أساس التعاقب مت تطبقها عل  الطريقة البسيطة والسريعة لكتف الوسه. وبد  
او معاوة الصورعل  التوايل لدراسة   مت اختبارثالثة أنواع من تقني  حتول صور  الوسه إىل صور  رمادية ذلك

 تأثريها عل  أداء اخلوارزمية يف الكتف عن قزحية العني.
قزحيـــة   يـــتم اقـــرتان   بعـــد ذلـــك يـــتم اســـتخالص مكـــان القزحيـــة مـــن األشـــخاص املرشـــحني مـــن منطقـــة الوســـه.  

زواج الـ  هلـا أقـل تكلفـة تعتـرب املرشحني وتكلفة كل االقرتان يتم حساهبا من خالل مزيؤ من النمـاذج الرياضـية. األ
القزحية. اخلوارزمية مت اختبارها من قبل صورا عالية اوود  وصور هبا ضوضاء. اخلوارزميـة املقرتحـة قـد حققـ  نسـبة 

 ٪ للكتف عن القزحية يف البيئة املفتوحة. 83064جناح 

 

 11/34/31-ر:  رقم مشروع البحث
 فوفاو وتطبيقاهتاتصميم طريقة مثل  لضرب املص عنوان البحث :

 د. عبد احلميد يوسف املزروع      :         الباحثون
  د. أمحد عبد التواب أمحد تلبة                        
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 :ملخص البحـــــث

عمليــــــة ضــــــرب املصــــــفوفاو مــــــن أعقــــــد العمليــــــاو الرياضــــــية واســــــتخدام التقنيــــــة احلديثــــــة   
تطبيقــــــاو العلميــــــة.  يف هــــــذا البحــــــث يــــــتم تصــــــميم يســــــهل هــــــذا التعقيــــــد.  ســــــوف نســــــتخدم بــــــرامؤ حديثــــــة لل

منــــــوذج ذا كفـــــــاء  عاليــــــة األداء مـــــــن مضـــــــاعفة املصــــــوفة املقرتحـــــــة.  مضـــــــاعفة مصــــــفوفة العمليـــــــاو األساســـــــية يف 
 (FPGA)العديـــــــد مـــــــن التطبيقـــــــاو الصـــــــناعية والتجاريـــــــة.  اهلندســـــــة املعماريـــــــة املصـــــــممة طبقـــــــ  يف أسهـــــــز  

 اخلوارزمية املستخدمةإف يب سي أي ستؤدي إىل تعجيل هام من 
 يهدف هذا البحث إىل : 

 بناء منوذج هندسي عايل األداء والكفاء  ملضاعفة املصفوفة. -
 املتقدمة. (FPGA)استغالل امليزاو الفريد  ألدواو إف يب سي  -
 التجارية املتوفر  يف األسواق العاملية. FPGAبناء منوذج من اهلندسة املعمارية ال  تستعمل أسهز   -
 

 60/34/31-ر:  رقم مشروع البحث

 كماد  ذاو مقاومية صغري  الستخدامها يف التأريض الكهربائي  (Aqua Gel)عنوان البحث : 

 أ.د. نذر حسني مالك     الباحث              :
 د. حممد إقبال قريتي                        

 
 :ملخص البحـــــث

ة واألسهز  االلكرتونية إىل األرض من خالل أقطاب التأريض هو توصيل أنظمة القدر  الكهربائي
وأسال  وتكون املقاومة األرضية هي املقاومة ما بني األسهز  واألرض. عند مرور التيار األرضي خالل تلك 
املقاومة قد يتكون سهد عايل املستوى  يتسبب يف متاكل عد  . وبالعموم فإنه كلما نقص  املقاومة يتحسن 

شخاص واألسهز  . ميكن أن تلعب املواد ذاو املقاومة الصغري  دورًا يف احلصول عل  مقاومة مستوى األمان ل 
أرضية مناسبة يف  املناط  الصحراوية من اململكة وذلك للحصول عل  موثوقية وأمان أكثر يف شبكة القوى 

ائي ورماد الصودا مع املاء  الكهربائية . ولتحقي  هذا اهلدف   تطوير مواد ذاو مقاومية صغري  حتتوى عل  سل م
كمكون أساسي . مت اختبار املخلوط املقرتح حت  ظروف درساو حرار  وتياراو عابر  )سهد مرتدد ونبضي( . 
وقد مت احلصول عل  مقاومياو منخفضة وتتناقص كلما زادو درسة ا حلرار . هذ  املاد  املطور  تتحمل صواع  

قطاب احمللقة هبا. وكذلك وسد أن تياراو اوهد املرتدد قد ترفع مكرر  دون أن تتأثر خصائصها وخصائص األ
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درسة وهذ  غري عالية وال تسبب تبخري ملحو  للماء. بناء عل  ما سب  فإنه يوص   64درسة احلرار  إىل 
 .باستخدام هذ  الرتكيبة املخترب  لتقليل املقاومة األرضية يف شبكاو الكهربائية يف اململكة العربية السعودية

 
 33/34/31-ر:  رقم مشروع البحث

تنفيذ املضاعفاو املقطوعة واالستخام يف عملية  االشاراو الرقمية باستخدام الدوائر عنوان البحث : 
 املنطقية احلديثة

 حممد حامد الريسد.     الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

( علــ  مســرعاو األسهــز  ووظيفــة املتداخلــة عاليــة DSP)غالبــا مــا يعتمــد نظــام معاوــة اإلشــاراو الرقميــة          
الســرعة لتلبيــة االحتياســـاو اإلنتاسيــة والطاقـــة للتطبيقــاو احلديثــة مثـــل االتصــاالو الالســـلكية, ومتــغل الوســـائط 
املتعـــدد  احملمولـــة، ومعاوـــة الرســـوماو عاليـــة األداء. وتعـــد االقتطاعـــاو املضـــاعفة والرتبيعـــاو عبـــار  عـــن وحـــداو 

حتتوي عل  عدم تتكيل بعـض األعمـد  األقـل أمهيـة مـن سزئيـة املنـتؤ. ومثـل هـذ  الوحـداو تقـدم منطقـة حسابية 
أفضل, التأخر والطاقة، عل  حساب الدقة احلسابية. ومبا أن العديد من خوارزمياو نظام معاوة اإلشاراو الرقمية 

ة اإلضــافية، وهلــذا فــإن وحــداو االقتطــاع مكثفـة الضــرب و / أو الرتبيــع, لــذا ميكــن أن حتــل بعــض األخطـاء احلســابي
تعــد خيــار تصــميم األكثــر ساذبيــة. يف كثــري مــن احلــاالو جنــد أن تنفيــذ خوارزميــة نظــام معاوــة اإلشــاراو الرقميــة 

(. وهــذا األمــر يكــون مطلوبــاً خاصــة يف تطبيقــاو ASICSيتطلــب اســتخدام تطبيــ  معــني مــن الــدوائر املتكاملــة )
ف تطـوير التطبيقــاو املعينـة مـن الــدوائر املتكاملـة مرتفعــة، لـذا ينبغـي التحقــ  مـن أمثليــة معاوـة الصـور. وألن تكــالي

تعتمــد علــ  جمــال برجمــة بوابــة املصــفوفاو  SRAMاخلوارزميــاو قبــل التنفيــذ. إن حالــة أسهــز  الربجمــة املنطقيــة مثــل 
(SFPGA ال  تكون غاية يف املرونة، وبتكل حيوي  عل من إعاد  تتكيل حماكا )  .ًاألسهز  ممكنا 

واهلــدف مــن هــذا املتــروع هــو تصــميم وتطــوير سهــاز عــايل األداء لتحقيــ  املضــاعفاو املتقطعــة. مت ترميــز التصــميم 
مت تنفيذ احملاكا  السلوكية والتدقي  وقد (. VHDLوهاز عايل السرعة سدا للدوائر املتكاملة بلغة وصف األسهز  )

Spartan Xilinx-وبعــد ذلــك مت تنفيــذ التصــميم علــ  شــكل صــممة. مــن أســل التحقــ  مــن وظــائف الــدوائر امل

3An  ،Virtex4 5و -Virtex  FPGAs.ال  مت اختيارها كتصاميم مستهدفة لتنفيذ اوهاز , 
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 الهندسة الكيميائية

 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

تأثري عملية تنتيط حفاز النيكل عل  إنتاسية الغـاز  3/67/34-  1
 نعاملص

 أ.د. أنيس محز  فقيها

دراســـــة رقميـــــة لســـــلو  الغـــــاز املضـــــغوط يف األنظمـــــة  8/67/34-  6
 الثنائية 

د. يوســــــــــف أبــــــــــو القاســــــــــم 
 البخبخي

3  -
11/67/34 

دراسة تأثري توزيـع األكسـجني علـ  سـلوكياو احلالـة 
املســـــتقر  والتتـــــبعاو يف مفــــــاعالو املهـــــد املتميعــــــة 

 سريعة الدوران 

مــــــني أ.د. حممــــــد البتــــــري األ
 أبتر

0  -
37/66/31 

 د. مالك األمحد تأليف كتاب عملياو انتقال احلرار 

6  -
66/69/31 

اوــــدوى االقتصــــادية الفنيــــة إلنتــــاج البرتوكيميائيــــاو 
 بواسطة تكسري املواد اهليدرو كربونية السائلة

أ.د. كامـــــــل حممـــــــد احلســـــــن 
 وقيع اهلل 

6  -
09/67/31 

هــــد مميــــع ســــائل دراســــة  ريبيــــة للســــلو  الــــدينامي مل
 بوسود سسمني صلبني 

 أ.د. حممد عاصف 

التبــادل احلــرار  االنتقــايل بواســطة احلمــل املخــتلط يف  6/34/31-  9
 التدف  العمودي

 أ.د. مراد حممد بومعز  

8  -
68/34/31 

ـــــــــدواعم  تـــــــــأثري درســـــــــة حـــــــــرار  التحمـــــــــيص علـــــــــ  ال
 ذاو املساحة السطحية املنخفضة

 أ.د. أنيس بن محز  فقيها

7  -
36/34/31 

النمذسة امليكانيكية احلرارية لذوبانية البيكلوميثازون 
دايربوبيوناو يف عدد من املذيباو  19-61

 العضوية املنتقا 

 د. يوسف البخبخي 

 

 3/67/34- :  رقم مشروع البحث

 تأثري عملية تنتيط حفاز النيكل عل  إنتاسية الغاز املصنع :عنوان البحث 

 أ.د. أنيس محز  فقيها      الباحث              :
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 :ملخص البحـــــث

أحـد  الســبل لتحســني طــرق االسـتفاد  مــن أحــد مكونــاو الغـاز الطبيعــي املنــتؤ يف اململكــة لتحولــه إىل  
 ماد  خام للصناعاو الكيميائية والبرتوكيميائية.

ر اواف مما يساعد عل  يهدف هذا البحث إىل : حتديد أثر عملية تنتيط احملفز يف أداء حمفز تفاعل التحوي
 معرف أفضل ظروف التتغيل وبالتايل زياد  إنتاسية الغاز املصنع وحتولية غاز امليثان.

 

 8/67/34-  : رقم مشروع البحث
 دراسة رقمية لسلو  الغاز املضغوط يف األنظمة الثنائية عنوان البحث :

  .د. يوسف أبو القاسم البخبخي    الباحث              :
 :البحـــــثملخص 
معرفة سلو  الغاز املضغوط يف األخلطة هلا أمهية كبري  إذ تؤسس للجدوى الفنية و االقتصادية  

لعملياو أي  غاز مضغوط حمدد. زد عل  ذلك فأن التنبؤ الدقي  بسلو  الغاز املضغوط يف األخلطة هو موضع 
يسية. األمنوذج الرياضي املناسب لسلو  الغاز طلب إىل سانب التقوا التجري  لفاعلية العوامل التتغيلية الرئ

املضغوط يف األنظمة الثنائية جيب أن يأخذ بعني االعتبار الديناميكا احلرارية للمحاليل املاوراء املستقر  و القريبة من 
 احلرج للعناصر األساسية.

غازاو املضغوطة مواصفاو هنا  اهتمام كبري بعملية استخدام الغاز املضغوط كوسيط بيئي مسئول. إذ  تلك ال
 علها وسائل أسر . فالغازاو املضغوطة غري قابلة لل شتعال وأكثر أمنا من مقابالهتا الصناعية ودرسة حرار  
حرسة معتدلة إىل سانب خواص قوية قابلة للتعديل مع الضغط. ومن   فأن ملء الفراغ بني الدليل التجري  و 

حملاكا , سيعزز بتكل ذي معىن امكاناو تصميم و تفسري التجارب, بل الفهم النظري من خالل النمذسة و ا
هذا البحث إىل تطوير منوذج يعول  يهدف واستغالل امكاناو العملياو القائمة عل  أساس من الغاز املضغوط.

 يرار هذا و قد أظهر اخلوارزم الديناميك  احل .معادلة احلالة باستخدام عليه لسلو  الغاز املضغوط يف األخلطة
 . للقياساو التجريبية ىف معاوة سلو  الغاز املضغوط يف األخلطة, معطيا تنبأ رفيعاً  جناحاً 
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 11/67/34-  : رقم مشروع البحث
دراسة تأثري توزيع األكسجني عل  سلوكياو احلالة املستقر  والتتبعاو يف مفاعالو املهد املتميعة   عنوان البحث :

 سريعة الدوران

 أ.د. حممد البتري األمني أبتر  :        الباحث      
 :ملخص البحـــــث

حملكا  تأثري توزيع األوكسجني عل  سلوكياو احلالة املستقر  يف  استخدم منوذج رياضي متقدم 
مفاعالو املهد املتميعة سريعة الدوران ذاو االغتية النتاج اهليدروسني بكفاء  عالية. و   كذلك دراسة تأثري 

استخدم  تفاعالو تزاوج التحوير البخاري وأكسد  غاز امليثان النتاج غاز اهليدورسني. استخدم التتعباو. 
غتاء مذدوج رفيع من سبيكة البليدا والفضة الزالة غاز اهليدوسني، إزاحة احلاسز الثرموديناميكي وانتاج 

ع غاز األوكسجني بادخاله هيدروسني نقي من وحد  متكاملة الستخدامه يف خاليا الوقود.    مقارنة توزي
بواسطة نقاط عل  طول ارتفاع املفاعل للتحكم يف حرار  وسط التفاعل مع تغذية االوكسجني خالل أغتية 
الربوفسك السميكة وكذلك تغذية االوكسجني املباشر املستخدم يف املفاعالو التقليدية.   دراسة توزيع  

فاو واالورثوقونية وكذلك معدل سريان االوكسجني املنتظم و غري االوكسجني بواسطة نقاط التغذية متساوية املسا
املنتظم.  بينة النتائؤ أن توزيع غاز األوكسجني يساعد عل  التحكم ىف نقاط احلرار  امللتهبة وتتغيل املفاعل عند 

كن ظروف امنة عل  عكس مماحيدث يف املفاعالو التقليدية من إحتمال حدوث ارتفاع يف احلرار  الىت المي
السيطر  عليها. و بينة النتائؤ ايضٍا ان توزيع االوكسجني الغري منتظم يعطي نتائؤ أفضل من حيث انتاسية غاز 
اهليدورسني مقارنة بتوزيع االوكسجني املنتظم خالل نقاط التغذية املنتظمة واالورثوقونية. هذا نتيجة للتحكم اويد 

تغذية. عند بعض الظروف تعطي نقاط التغذية املنتظمة انتاسية يف معدل سريان االوكسجني العايل عند نقاط ال
اعال من نقاط التغذية واالورثوقونية والعكس صحيح عند ظروف اخري. من بعض حماسن توزيع األوكسجني 
تتغيل املفاعل عند تغذية ذاو درساو حرار  منخفضة. بينة هذ  الدراسة ان سلوكياو تتعبية معقد  كتعدد 

 ملستقر  ميكن ان تنتأ داخل املفاعل حت  ظروف معينة.نقاط احلالة ا
 

 37/66/31-  : رقم مشروع البحث
 تأليف كتاب عملياو انتقال احلرار   عنوان البحث :

 د. مالك األمحد   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث
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 تأليف كتاب باللغة العربية يف موضوع عملياو انتقال احلرار . 
احلرار  من العلوم األساسية يف جماالو اهلندسة الكيميائية بوسه عام والصناعاو الكيميائية بوسه خاص.  يعترب انتقال 

والكتاب سيكون إضافة متميز  خصوصاً لطالب اهلندسة الكيميائية حيث ال يوسد كتاب باللغة العربية يف هذا اجملال.  
فيهم القدر  عل  التفكري واإلبداع مع استصحاب البساطة يف  والكتاب سرياعي خلفياو الطالب وخرباهتم العلمية وسينمي

 العرض والرتكيز عل  العناصر األساسية مع األكثار من األمثلة والتطبيقاو العملية.
  

 66/69/31-  : رقم مشروع البحث
 ربونية السائلةاودوى االقتصادية الفنية إلنتاج البرتوكيميائياو بواسطة تكسري املواد اهليدرو ك عنوان البحث :

 أ.د. كامل حممد احلسن وقيع اهلل الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

تتناول هذ  الدراسة تقييم النواحي التقنية و اإلقتصادية املتعلقة باملعاوة الصناعية للمواد اخلام  
و املواد اخلام اهليدروكربونية اهليدروكربونية السائلة يف اململكة العربية السعودية. ُأستعرض  الدراسة  نوعيا

املستخدمة حاليًا و ال  ميكن إستخدامها مستقباًل كما نُوقت  عد  طرق تصنيع  ارية و أخرى حمتملة. مشل  
الدراسة تقييم إنتاج عد  منتجاو برتوكيميائيه عن طري  تكسري ماد  النافثا. واملنتجاو املعنية هي: إيثيلني، 

بروبيلني، ساليكول بروبيلني، ساليكول إيثيلني، بنزين،  ي، أتش.دي.يب.إي،ل.دي.يب.إي، ل.ل.دي.يب.إ
إستايرين، بويل إستايرين. بٌني  تقديراو التكاليف الرأ الية و تكاليف التتغيل علي تقديراو مناسبة من مصادر 

احمللية اخلاصة  عاملية إستتارية متخصصة. و قد ُأستخلص  من هذ  البياناو العاملية تقديراو تناسب الظروف
باململكة العربية ااسعودية. و قد إستخدم  عد  معايري لتقدير رحبية هذ  املتاريع ومشل ذلك مؤشر العائد عل  
اإلستثمار وصايف القيمة املضافة و فرت  إسرتداد رأس املال. كما أعدو تقديراو لقياس حساسية تأثر الرحبية بتغري 

 اخلام و تغري اإليراداو السنوية للمتروع.معدالو اإلنتاج وتغري سعر املاد  

 

 09/67/31- :  رقم مشروع البحث

 دراسة  ريبية للسلو  الدينامي ملهد مميع سائل بوسود سسمني صلبني عنوان البحث :
 أ.د. حممد عاصف الباحث              :

 
 :ملخص البحـــــث



                                                                       

144 
 

تمامــــاً متزايــــداً بســــبب تطــــوير تطبيقــــاو يف العقــــدين األخــــريين اكتســــب  تكنولوسيــــا التميــــع الســــائل اه 
الصـــلب تـــتم غالبـــاً –متعـــدد  خاصـــة يف املعاوـــة الكيماحيويـــة ومعاوـــة املخلفـــاو املائيـــة.  إن عمليـــة  يـــع الســـائل 

باستخدام سريان متجـه إىل األعلـ  وبوسـود سسـيماو ذاو كثافـة أعلـ  مـن كثافـة السـائل.  إن التطبيقـاو املهمـة 
دوج تكمن يف تطوير أنظمـة تفاعـل و فصـل متزامنـة وأيضـا  يف اجملـال الكرومـاتوغرايف عـن طريـ  يف التميع السائل املز 

 استخدام نوعني من املود و يفضل أن يكون هنا  اختالف وظيفي داخل املهد املميع الكروماتوغرايف.
 يهدف هذا البحث إىل : 

 تقييم اخلصائص العامة للنماذج املوسود  يف املراسع.-
 ريبية لدينامية التميع باستخدام معطياو السلو  االنتقايل للضغط.دراسة  -
 مقارنة املعطياو التجريبية مع توقعاو النماذج.-

 

 6/34/31-  : رقم مشروع البحث
 التبادل احلرار  االنتقايل بواسطة احلمل املختلط يف التدف  العمودي عنوان البحث :

 عز أ.د. مراد حممد بوم الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

يعترب التبادل احلرار  االنتقايل بواسطة احلمل املختلط هام سداً حيث يستعمل يف التطبيقاو الصناعية  
و احلاالو البيئية وأنظمة الطاقة.  معظم البحوث املنتور  تتعل  باحلاالو املستقر  وقليل منها هتتم باحلالة الغري 

وفهم هذا التبادل للحرار  االنتقايل باإلضافة إىل توفري معلوماو سديد  تتكل مستقر  أو االنتقالية.  إن شرح 
 خطو  كبري  و هامة يف جمال هذا البحث.

 يهدف هذا البحث إىل : 
 مراسعة األحباث العلمية السابقة واملتعلقة مبوضوع التبادل االنتقايل. -
 حتقي  عن النظام االنتقايل باستعمال احلمل املترت . -
 قرتاح منوذج رياضي لتمثيل هذ  العملية وإجياد معلوماو سديد  هلذ  النظرية .ا -
 حتديد العوامل املؤثر  عل  هذا التبادل احلراري. -
 دراسة حساسية حول املوضوع واقرتاح معلوماو سديد  هلذ  العملية. -
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 68/34/31-  : رقم مشروع البحث
 عل  الدواعم ذاو املساحة السطحية املنخفضة تأثري درسة حرار  التحميص عنوان البحث :

 أ.د. أنيس بن محز  فقيها الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

( 6637   دراسة أثر درسة حرار  التحميض حملفز تفاعل التحوير اواف املدعـم عل  الـومانيا ) 
. وقد  C 844،  944،  644،  644ذاو املساحة  املنخفضة معمليًا باستخدام درسة حرار  ترتاوح من 

مل / 0مل/دقيقة مكون من 30سرب  احملفزاو احملضر  يف مفاعل حت  ضغط سوي ومعدل سريان كلي مقدار  
مل/دقيقة لغاز امليثان. و نتط  احملفزاو داخل 16مل/دقيقة لثاين أكسيد الكربون 16دقيقة من غاز النرتوسني 

 باستخدام غاز اهليدروسني . 844-644املفاعل عند درساو حرار  ترتاوح بني 
وقد وسد أن زياد  درسة حرار  التحميض حيسن نتاط احملفزاو إذا زادو درسة حرار  التحميض 

800Cودرسة حرار  التفاعل.  و كان أعل  حتول عند درسة حرار  تفاعل 
باستخدام حمفز محص عند درسة   

إن أفضل 600C. عند درسة حرار  تقرب  1003ة .  وكان  أعل  نسبة للغاز املصنع النا  900Cحرار 
oودرسة حرار  تنتيط  C744طريقة ملعاوة احملفز تتحصل بتحميض احملفز عند درسة حرار  

C944
. 

حملفز جمرب عند درساو   TGAوأيدو نتـائؤ حتديد خواص احملفزاو  النتائؤ املعملية. وأظهـرو اختبـاراو 
800Cة حرار  حرار  خمتلفة أن احملفز عند درس

يعطي عالقة شبه خط مستقيم يف كمية الكربون الناقصة   
% مما يتري عل  أقل ترسب كربون نتيجة لتحويل الكربون املتكون فوريًا إىل غازاو أكسيد 6093حوايل 

C644– 664الكربون.  كما أشارو حتاليل احليودالسيين أن أكرب كمية كربون تكون  عند درساو حرار  
 . 

  

 36/34/31-  : مشروع البحثرقم 
دايربوبيوناو يف عدد من املذيباو  61-19النمذسة امليكانيكية احلرارية لذوبانية البيكلوميثازون   عنوان البحث :

 العضوية املنتقا 

 د. يوسف البخبخي  :         ونالباحث
 :ملخص البحـــــث

ق التتبع من خالل  ديد حملول حمتوى ىف عملياو البلور  مافوق احلرسة, يتم أستحداث ظاهر  مافو  
عل  املائع ما فوق احلرج كثاين أكسيد الكربون. ونتيجة ألضافة ثاين أكسيد الكربون ذى الضغط العاىل يتمديد 
احمللول وتتقلص قو  املذيب وتنطل  عملية الرتسب.ويعد النموذج الديناميكي احلراري عل  قدر من األمهية ألسل 
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نتاج قياساو عملياو الذوابنية. ان اهلدف من هذا املتروع هو تطوير منوذج ديناميكي حراري منذسة وتنبئية وأست
لدراسة سدوى  دايربوبيوناو ىف عدد من املذيباو العضوية املنتقا .و 61-19لذوابنية البيكلوميثازون  سزيئ  

سيماو صغري  من ماد  للمذيب للبلور  ألنتاج س-عملياو البلور  ما فوق احلرسة كعملية الغاز املضاد
دايربوبيوناو صاحلة للعالج األستنتاق  للجهاز التنافس , فأنه من املهم نظريا و عمليا  61-19البيكلوميثازون 

دايربوبيوناو ىف عدد من املذيباو العضوية كاألسيتون و امليثانول  61-19لذوابنية البيكلوميثازون  بناء خمطط
السائل عموما أو الذوابنية  عل  مدى واسع من دراساو احلرار  -نية الصلبواألثينول. أضف أىل ذلك فأن تواز 

هذا و قد أظهر اخلوارزم الديناميك  احلرارى  ه  من الضرور  مبكان ألسل  تصميم عملياو فصل كعملية البلور .
 .دايربوبيوناو ىف املذيباو العضوية املنتقا  61-19جناحا ىف معاوة ذوابنية البيكلوميثازون 

 
 

 الهندسة المدنية

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

تأليف كتاب النظم اهلندسية والتحليلية  06/69/34-د 1
 إلسقاط اخلرائط باللغة العربية

 أ.د. حسن حممد بيالين

 CKD as partial replacement for 16/68/34-د 6

cement stabilization of soils  أ.د. طالل عبيد الرفيعي 

تأهيـــل األعمـــد  اخلرســـانية باســـتخدام قمصـــان  09/68/34-د 3
 أ نتية مدعمة بتبكاو سلكية

 د. شهاب الدين مراد 
 

إعداد برنامؤ حاسوب لتحليل وتصميم  63/67/34-د 0
عناصر اخلرسانة املسلحة حت  تأثري االحنناء 

 املزدوج والقو  الرأسية

 أ.د. عبد احلميد شريف 

نة إنتائية خفيفة الوزن باستخدام تطوير خرسا 34/67/34-د 6
 مواد متوفر  حملياً 

 د. حممد مجال حممود التناق

 د.  ري علي عيد  القفزاو اهليدروليكية والنفاثاو احلائطية  01/67/34-د 6
تأثري حـرار  اخلرسـانة عنـد درسـاو خمتلفـة علـ   13/67/31-د 9

اخلرســــــانة احملتويــــــة علــــــ  غبــــــار الســــــيليكا مــــــع 
 د. عبد الرمحن حممد احلزميي



                                                                       

143 
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

 فاو الكيميائية وبدون اإلضا
طريقـــــة سديـــــد  المتصـــــاص املطرقـــــة املائيـــــة يف  06/67/31-د 8

 شبكاو ميا  املنازل 
 د. عبد الرمحن اخلمريي

دراســـة عالقـــة دقـــة حتويـــل الصـــور الفضـــائية بنقـــاط  6/34/31-د 7
 التحكم

 أ.د. حسن حممد بيالين
 

يح عل  فاعلية املواد أثر نسبة حديد التسل 8/34/31-د 14
 املركبة يف تقوية العوارض اخلرسانية املسلحة

 د. ندا أحسن صديقي
 

النمـــــاذج اوديـــــد  املقرتحـــــة لبالطـــــة االقـــــرتاب  36/34/31-د 11
 للجسور

 أ.د. جمدي عبد العزيز زهو

 
 06/69/34-د : رقم مشروع البحث

 سقاط اخلرائط باللغة العربيةتأليف كتاب النظم اهلندسية والتحليلية إل عنوان البحث :

 أ.د. حسن حممد بيالين الباحثون       :
 :ملخص البحـــــث

إن اإلساس الرياضي للمخططاو واخلـرائط والصـور الفضـائية هـو نظـام اإلسـقاط.  وإن التعامـل مـع املخططـاو أو 
ن معدومــــة عنــــد ذوي اخلــــرائط أو حتليــــل الصــــور يتطلــــب معرفــــة تامــــة بنظــــام اإلســــقاط.  هــــذ  املعرفــــة تكــــاد تكــــو 

 االختصاصاو ذاو العالقة باستخدام املخططاو واخلرائط والصور بسبب غياب املراسع باللغة العربية.
يهدف هذا البحث إىل سد فراغ مهم يف املكتبة العربية حول موضوع نظم اإلسقاط وتأمني املعرفة الالزمة لدى 

خططاو والصور ، سيما وأن املؤلفاو حول هذا اجملال مهندس املساحة خاصة بكيفية التعامل مع اخلرائط وامل
 تعترب قليلة يف العامل ، وما ترسم منها للعربية أو مت تأليفه يكاد يكون نادراً.

 

 16/68/34-د : رقم مشروع البحث
 CKD as partial replacement for cement stabilization of soils عنوان البحث :

 عبيد الرفيعي أ.د. طالل :       ونالباحث
 :ملخص البحـــــث
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يستخدم اال ن  البورتالنـدي ملعاوـة وتثبيـ  أنـواع خمتلفـة مـن الرتبـة السـتخدامها يف أعمـال الطـرق ،  
محاية امليول ، منع االجنراف وألغراض احلفر واإلنتاءاو.  وذلك إما خبلط الرتبة مع املاء واإل ن  ودمـك اخللـيط 

عمــاق أو بــاحلقن وذلــك لزيــاد  مقاومــة القــص أو تقليــل االنضــغاطة أو زيــاد  املتانــة علــ  الســطح أو بــاخللط علــ  أ
والثبــاو.  ونظــراً لكــون هنالــك العديــد مــن أنــواع الرتبــة الــ  تغطــي مســاحاو كبــري  ومواقــع ذاو أمهيــة سغرافيــة يف 

يم خواصــها اهلندســية حــىت اململكــة وحتتــاج إىل معاوــة فإنــه مــن األمهيــة مبكــان معاوتهــا مــن خــالل تثبيتهــا ورفــع قــ
يتسىن استخدامها واإلنتاء عليها.  هندف يف هذا البحث إىل دراسة إمكانية االنتفاع من خملفاو مصنع اال ن  

(CKD)   كمــاد  مثبتــة واســتبدال نســب معنيــة لة نــ  هبــا ، معتمــدين يف ذلــك علــ  التجــارب املعمليــة لدراســة
وة ثالث أنواع من الرتبة يسـتخدم عـاد  اإل نـ  يف معاوتهـا بكفـاء  ملعا  (CKD)خواص ومميزو املاد  املثبتة 

 عالية.  
بدون  (CKD)يهدف هذا البحث إىل : حتديد أقص  كمية إ ن  ميكن استبداهلا مبخلفاو حرق اال ن  

 فقد يف قو  حتمل الرتبة املعاوة.

 

 09/68/34-د : رقم مشروع البحث
 رسانية باستخدام قمصان أ نتية مدعمة بتبكاو سلكيةتأهيل األعمد  اخل عنوان البحث :

 د. شهاب الدين مراد  :        ونالباحث
 :ملخص البحـــــث

حتسني وترميم املنتآو اخلرسانية املسلحة حيتاج إىل تطوير واستخدام املواد املركبة ذاو املقاومة العالية  
اإل نتية الرقيقة واملدعمة بتبكاو سلكية من ضمن  واملمطولية الكبري  و بتكاليف منخفضة.  تعترب الصفائح

هذ  املواد املركبة املتميز .  استخدام الصفائح اإل نتية واملدعمة بالتبكاو السلكية كقمصان إ نتية حول 
األعمد  اخلرسانية املسلحة تزيد قدرهتا عل  التحمل وتقلل متطلباو الصيانة وتزيد عمر املنتآو اخلرسانية.  

أن تقدم نتائؤ هذا البحث تقنية خمتلفة لزياد  قدر  حتمل األعمد  القائمة بتكاليف أقل من حيث املواد يتوقع 
 املستخدمة وأسلوب تطبيقها حىت ميكن تقليل التكاليف الكلية لتدعيم األعمد  اخلرسانية باملباين القائمة.

 يهدف هذا البحث إىل: 
املقاومة ومدعمة بتبكاو سلكية علىي زياد  مقاومة الضغط  دراسة كفاء  استخدام قمصان إ نتية عالية-

 وممطولية األعمد  اخلرسانية ذاو القطاعاو املربعة واملستطيلة.
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دراسة سلو  األعمد  سابقة التحميل بعد ترميمها وتدعيمها بالقمصان اإل نتية عند حتميلها مر  أخرى ملعرفة -
 ياراملقاومة واملمطولية املكتسبة وأشكال االهن

 

 63/67/34-د : رقم مشروع البحث
إعداد برنامؤ حاسوب لتحليل وتصميم عناصر اخلرسانة املسلحة حت  تأثري االحنناء املزدوج  عنوان البحث :

 والقو  الرأسية

 أ.د. عبد احلميد شريف الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

عناصر اخلرسانة املسلحة )كمراو وأعمد ( حت  تأثري  التقرير يصف تطوير برنامؤ إعالم  يل لتحليل وتصميم
 عزم اإلحنناء املزدوج و قو  رأسية حسب الكود السعودي للبناء باستعمال أحدث تقنياو الربجمة املرأية.  

الربنامؤ يرسم توزيع اإلسهاداو والتتوهاو عرب املقاطع مع إبراز زاوية و عم  احملور احليادي  والرسم البياين 
 ثي ألبعاد الذي يربط عزم اإلحنناء املزدوج بالقو  الرأسية. الثال

 ميكن بواسطة الربنامؤ القيام بتحليل وتصميم عد  أنواع وأشكال من املقاطع.
تتم عملية حتليل املقطع املسلح بتغيري موقع احملور احملايد من سالب إىل زائد ماالهناية وتغيري زاويته من صفر إىل 

عزمني والقو  املقاومة لكل نقطة. قيم التصميم للعزم والقو  حتدد حسب قيمة معامل درسة وحتديد ال 364
 ختفيض املقاومة والذي يتغري بداللة تتو  حديد التسليح.

أما عملية التصميم فهي تعتمد عل  طريقة التحليل املتكرر مع تغيري مالئم يف قيمة حديد التسليح حىت توسد 
نياو التسريع يف التحليل املتكرر. مت  إدماج الطرق التقريبية التقليدية ح  يتمكن القيمة املثل  مع استعمال تق

 مستعمل الربناج من دراسة حمدودياهتا.
 مت كذلك إدماج مفعول اإلنبعاج يف األعمد  الطويلة حسب الكود السعودي بواسطة طريقة العزم املكرب.

 ة يف كتب معتمد  وبرامؤ حاسوب أخرى.مت التحق  من سالمة الربنامؤ باملقارنة مع عد  أمثل
الربنامؤ كان موضوعا   الربنامؤ يستعمل حاليا من طرف طالب اخلرسانة املسلحة و طالب متاريع التخرج.

 لثالثة متاريع التخرج.
 

 34/67/34-د : رقم مشروع البحث
 تطوير خرسانة إنتائية خفيفة الوزن باستخدام مواد متوفر  حملياً  :عنوان البحث 
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 د. حممد مجال حممود التناق الباحث              :
 :لخص البحـــــثم 

إن إمكانيــــــــة اســــــــتعمال خرســــــــانة خفيفــــــــة الــــــــوزن كمــــــــاد  بنــــــــاء استــــــــذب كبــــــــري مــــــــن قطــــــــاع صــــــــناعة  
االنتــــــاءاو يف الســـــــنواو األخـــــــري .  تعتـــــــرب اخلرســـــــانة خفيفـــــــة الــــــوزن متـــــــاهبة للخرســـــــانة عـــــــاد  الـــــــوزن مـــــــا عـــــــدا  

تعــــــرض اخلرســــــانة اخلفيفــــــة جمموعــــــة مــــــن اخلــــــواص الفــــــائ  مثــــــل اخنفــــــاض الكثافــــــة ،  كوهنــــــا  تلــــــك كثافــــــة أقــــــل. 
حتســـــــني العـــــــزل احلـــــــراري والصـــــــو  ، ختفيـــــــف الطلـــــــب علـــــــ  الطاقـــــــة ، حاســـــــة قليلـــــــة لفـــــــوالذ التســـــــليح ومقاومـــــــة 
ـــــــىن مثـــــــل  ـــــــذا  ألعضـــــــاء املب ـــــــف الـــــــوزن ال ـــــــ .  لقـــــــد اســـــــتعمل  اخلرســـــــانة اخلفيفـــــــة بنجـــــــاح لتخفي أفضـــــــل للحري

ـــــــــة بالطـــــــــاو اوســـــــــو  ر ، املنتـــــــــآو العاليـــــــــة االرتفـــــــــاع املصـــــــــبوبة يف املوقـــــــــع ن طـــــــــوب املبـــــــــىن ، املنتـــــــــآو البحري
 ومرايفء السفن.

 يهدف هذا البحث إىل : 
 تطوير خرسانة خفيفة الوزن مناسبة للتطبيقاو اإلنتائية باستخدام مواد متوفر  حملياً. -1

ة ، الــــــوزن اوـــــــاف ، دراســــــة خــــــواص اخللطـــــــاو الــــــ  ســـــــتطور.  تتضــــــمن هـــــــذ  اخلــــــواص : التتـــــــغيلي -6
 مقاومة  الضغط والتد والنفاذية.

 دراسة سلو  اخللطاو ال  ستطور حت  تأثري اسهاد ضغطي وحتديد االنفعاالو النامجة. -3

 

 01/67/34-د -د : رقم مشروع البحث
 القفزاو اهليدروليكية والنفاثاو احلائطية عنوان البحث :

 د.  ري علي عيد الباحث              :
 :البحـــــث ملخص

هذا البحث يقدم دراسه عملية للسريان عمي  الغمر املنبث  من فتحة يف بوابة و ذلك يف حالىت القاع  
األملس و القاع اخلتن للرتعة. اهلدف األساسي للبحث هو تصنيف هذا السريان كقفز  هيدروليكية أو نفاثة 

ي قاع أملس)جمموعة أ( و ستة أسري  علي قيعان حائطية. و قد مت إسراء عتر   ارب ؛ أربعة منها أسري  عل
ختنة و ذلك بإستخدام قيمتني للختونة النسبية للقاع حبيث أسري  ثالث  ارب )جمموعة ب( علي قاع ذو 

. و مت تثبي  ٠‚۹۷۳و ثالث  ارب )جمموعة ج( أسري  علي قاع  ذو ختونة نسبية  ٠‚۱۲٢ختونة نسبية 
. و قد إعتمد طول الدوامة علي رقم فرود,  ۸و  ٤ارب و تراوح رقم فرود بني نسبة عم  ميا  اخللف يف كل التج

نسبة عم  ميا  اخللف و اخلتونة النسبية. وسد أن أشكال السرعة الغري بعدية يف حالة القاع األملس تتابه 
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ة وليس القفزاو مثيالهتا للنفاثاو احلائطية التقليدية مما أكد أن تلك السرياناو تنتمي ايل النفاثاو احلائطي
املغمور  وذلك يف حدود حمدداو السريان و الظروف املستخدمة. كما وسد أن املنحنياو اجملمِّعة و قيم  ك 
الطبقة احلائطية للسريان املغمور تنحرف عن مثيالهتا للنفاثاو احلائطية التقليدية و أن هذا اإلحنراف يزداد بزياد  

 اخلتونة النسبية للقاع.
 

 13/67/31-د : البحثرقم مشروع 
تأثري حرار  اخلرسانة عند درساو خمتلفة عل  اخلرسانة احملتوية عل  غبار السيليكا مع وبدون  عنوان البحث :

 اإلضافاو الكيميائية

 د. عبد الرمحن حممد احلزميي  الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

انة إىل حتسـني خصائصـها.  ميكـن أن يعتـرب إىل اخلرس (silica fumc)يؤدي إضافة غبار السيليكا  
اوــو احلــار يف اململكــة العربيــة الســعودية مفيــداً للخرســانة الــ  حتتــوي علــ  غبــار الســيليكا ، ألن تفاعــل البــوزوالن 
يتســارع مــع ازديــاد درســة احلــرار .  بينــّ  دراســة ســابقة أن اســتخدام اإلضــافاو الكيميائيــة مــع غبــار الســيليكا تــؤثر 

علـ  قـو  الضـغط للخرسـانة املصـبوبة عنـد درسـاو حـرار  مرتفعـة.  ومـن اوـدير بالـذكر أن بعـض املـواد اخلـام إجيابياً 
 للةضافاو الكيميائية هلا عالقة مبنتجاو شركة سابك.

يهــدف هــذا البحــث إىل : التحقــ  مــن تــأثري حــرار  اخلرســانة عنــد درســاو خمتلفــة علــ  اخلرســانة احملتويــة علــ  غبــار 
 وبدون اإلضافاو الكيميائية. السيليكا مع

 

 06/67/31-د : رقم مشروع البحث
 طريقة سديد  المتصاص املطرقة املائية يف شبكاو ميا  املنازل عنوان البحث :

 د. عبد الرمحن اخلمريي الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

. يتكـــون اوهـــاز مـــن قطعـــة تقـــرتح هـــذ  الدراســـة سهـــازا بســـيطا و غـــري مكلـــف للـــتحكم باملطرقـــة املائيـــة 
مرن بقطـر أكـرب بكثـري مـن قطـر األنبـوب املـراد الـتحكم باملطرقـة املائيـة بـه. القطعـة تكـون  قصري  ألنبوب بالستيكي

دائما مملوء  بالسائل، وهي سزء من األنبـوب ويـتم تركيبهـا مباشـر  مـن سهـة املنبـع حملـبس الـتحكم املسـبب للمطرقـة 
عة البالستيكية يسمح بتوسع سدراهنا باإل ا  القطري الحتواء املائع الزائد بسـبب الزيـاد  املائية. القطر الكبري للقط
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املفاسئــة يف الضــغط النــاتؤ عــن املطرقــة املائيــة. يتميــز اوهــاز املقــرتح ببســاطة تكاليفــه وعــدم حاستــه إىل أي صــيانة 
ملائيـة يـتم إدخـال كـور مملـوء  بـاهلواء يف القطعـة تذكر. لزياد  فعالية الغرفة البالستيكية القرتحـة يف امتصـاص املطرقـة ا

البالستيكية بضغط داخلي حمدد سـلفا. مت عمـل  ـارب يف املعمـل باسـتخدام أنبـوب بالسـتيك )يب يف سـي( بـأربع 
أقطـــار خمتلفـــة وباســـتخدام أبعـــاد ومواصـــفاو خمتلفـــة للجهـــاز املقـــرتح، ووســـد أن اوهـــاز خيفـــف تـــأثري املطرقـــة املائيـــة 

 ضحة.بفعالية وا

  

 6/34/31-د : رقم مشروع البحث
 دراسة عالقة دقة حتويل الصور الفضائية بنقاط التحكم عنوان البحث :

 أ.د. حسن حممد بيالين الباحث              :
 : ملخص البحـــــث

إن اإلحـــداثياو يف أي صـــور  فضـــائية، تكـــون منســـوبة إىل نظـــام إحـــداثياو يســـم  بنظـــام إحـــداثياو  
. والســتخدام هــذ  اإلحــداثياو يف نتــائؤ التحليــل املكــاين يف أنظمــة املعلومــاو اوغرافيــة Scanner املاســحة 

GIS  جيب أن تكون هذ  اإلحداثياو منسـوبة إىل مرسعيـة موحـد  مـع بـاقي مصـادر البيانـاو املكانيـة، أي إىل ،
 نظام إحداثياو واحد  وذلك يف كل طبقة من طبقاو.

لصور، من نظام إحداثي إىل  خر ميكن أن يعترب تقريبياً، ويعتمد علـ  تطبيـ  إحـدى إن التحويل اهلندسي املباشر ل
طـــرق التحويـــل اهلندســـي املعروفـــة. ولكـــن دقـــة اإلحـــداثياو النا ـــة تتعلـــ  بعـــد  عوامـــل مـــن أمههـــا: طريقـــة التحويـــل 

 ذ  النقاط و دقتها. اهلندسي وعدد نقاط الربط املستخدمة )نقاط التوسيه( يف عملية التحويل اهلندسية وتوزع ه
يف هـــذا البحـــث مت دراســـة هـــذ  العالقـــة والتوصـــل إىل نتـــائؤ تبـــني عـــدم ســـدوى اســـتخدام التحويـــل اخلطـــي املطـــاب  

(Helmert)  يف توسيــه الصــور الفضــائية، كمــا تبــني ضــرور   نــب اســتخدام أي طريقــة توسيــه، مــامل يتــوفر فيهــا
وطريقـــة  Affineكمـــا تبـــني مـــن الدراســـة أن نتـــائؤ طريقـــة عـــدد نقـــاط توسيـــه، أكثـــر مـــن احلـــد األدى املطلـــوب.  

Bilinear  متتــــاهبة إىل حــــد كبــــري. أمــــا طريقــــة كثــــري احلــــدود مــــن الدرســــة الثانيــــة(Second order 

polynomial) .فتعطي مرونة أكرب يف عملية التوسيه بسبب املعامالو الستة يف معادالهتا 

 
 8/34/31-د : رقم مشروع البحث

 أثر نسبة حديد التسليح عل  فاعلية املواد املركبة يف تقوية العوارض اخلرسانية املسلحة عنوان البحث :
 د. ندا أحسن صديقي الباحث              :



                                                                       

147 
 

 :ملخص البحـــــث
هنا  عدد من اوسور ال  مت تسليحها بنسبة قليلة أو كثري من حديد التسليح و ال  حتتاج إىل تقوية  

ركبة.  حيث جيب عمل دراسة ملعرفة مدى تأثري قلة نسبة حديد التسليح عل  فعالية إعاد  باستخدام األلياف امل
التأهيل باستخدام األلياف املركبة.  ومبثل هذ  الدراسة سيتم توفري معلوماو مهمة للمهندسني ملعرفة مدى جناح 

 إعاد  تأهيل اوسور املقوا  بنسبة حديد قليلة.
تأثري نسبة حديد التسليح عل  )أ( كفاء  األلياف املركبة يف تقوية اوسور ضد  يهدف هذا البحث إىل : دراسة

عزم االحنناء وتقليل اهلبوط العمودي )ب( نوعية اإلهنيار للجسور املقوا  باأللياف املركبة )ج( القو  النهائية 
 واللدونة للجسور املقوا  باأللياف املركبة.

   
 36/34/31-د : رقم مشروع البحث

 النماذج اوديد  املقرتحة لبالطة االقرتاب للجسور ان البحث :عنو

 أ.د. جمدي عبد العزيز زهو الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

يعترب هبوط بالطاو االقرتاب للجسور اخلرسانية وكذلك التخدد والتتققاو ال  حتدث طبقة  
  تتعرض هلا بالطاو اإلقرتاب للجسور.  إن الكثري من األسفل  السطحية املوسود  من أهم العيوب واملتاكل ال

املركباو تتعرض للحوادث املرورية عند بداية الصعود وهناية اهلبوط للجسور )مناط  بالطاو اإلقرتاب( بسبب 
هذ  العيوب.  وأصبح تصميم ووضعية بالطاو اإلقرتاب للجسور واحداً من أهم املتاكل الرئيسية ال  تواسه 

 ف الطرق ايف العامل وال  ميكن بسببها حدوث فقد السيطر  للسائ  عل  القياد .مهندسي رص
يهدف هذا البحث إىل حتري متاكل بالطاو اإلقرتاب للجسور وتطوير مفاهيم سديد  لتصميمها  

رتاب وبناءها ومعاوتها واقرتاح مناذج سديد  منها يتم من خالهلا منع أو تقليل العيوب ال  تسببها وضعية اإلق
 املوسود  حالياً.
  

 
 

 الهندسة الميكانيكية                         



                                                                       

114 
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

-م 1
34/69/34 

 أ.د. حممود سليمان حلام االحتكا  التقلي  يف األملنيوم وسبائكه

-م 6
19/68/34 

دراسة  ريبية ألنتقـال احلـرار  باحلمـل القسـري يف حالـة 
ابيب معدنية ذاو مقاطع مثلثية داخـل نفـ  الثباو ألن

 هوائي

د. عبد اهلل بن عثمان 
 النحيط

 
-م 3

38/68/34 
ـــــة لســـــبيكة األملنيـــــوم  التتـــــو  يف درســـــاو احلـــــرار  العالي

6486 
أ.د. حممـــــــــود ســـــــــيد أمحـــــــــد 

 سليمان 
 أ.د. حممد حممد املدين قانون حتكم مثايل لآلالو الدوار  املرنة 6/67/34-م 0
-م 6

14/67/34 
حتليـــل منـــذسي لتـــأثري اتســـاع األنابيـــب املفـــاسيء علـــ  

 (nanofluids)خواص تدف  النانو 
 د. خالد بن ناصر العمار 

-م 6
61/67/34 

الســـلو  فــــائ  اللدونــــه املتولـــد مــــن االحتكــــا  التقليــــ  
  9414و  6483لسبائك األلومنيوم 

 د. أيهاب الدنف 

-م 9
36/67/34 

ع وانتقال احلرار  عند دراسة حسابية خلواص تدف  املوائ
 االتساع املفاسيء للموادا ملسامية

 د. خالد بن ناصر العمار

-م 8
96/68/31 

 أ.د. حممد حممد املدين  حتكم ذكي متمرس لنظم املعلقاو الفعالة للعربة 

دراســـــة  ريبيـــــة النتقـــــال احلـــــرار  باحلمـــــل الطبيعـــــي مـــــن  6/67/31-م 7
مثلثيـــة يف  أنابيـــب حديديـــة رأســـية مغلقـــة ذاو مقـــاطع

 اهلواء يف حالة االستقرار

 د.هاين األنصاري 
 

-م 14
16/67/31 

 د. عبيد  حممد زيتون  تصنيع مبادل حرارية باستخدام تقنية اللص 

-م 11
67/67/31 

انتقــــال احلــــرار  بـــــني مــــدفع مــــائي وســـــطح مربــــع أفقـــــي 
 معرض لفيض حراري منتظم

 د. عبيد  حممد زيتون 

 د. مهند حممد العطاســة مبتكــر  آللــة آللــة املخرطــة ، اوــزء األول طريقــة منذ-م 16
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 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

  : مرحلة اخلراطة املتوسطة 66/34/31

-م 13
63/34/31 

تصنيع وتوصيف أعمد  نانومرتية عالية التنسي  من ماد  
 اهلايدروكسي أباتاي  املستخدمة يف التطبيقاو الطبية

د. خليل عبد الرازق عبد 
 املوسود

-م 10
66/34/31 

وذج حماكـــــا  لعمليـــــة االحـــــرتاق يف احملركـــــاو تطـــــوير منـــــ
 ثنائية الوقود

 د. حممد حسن رمضان

-م 16
13/34/31 

تــــــأثري اســـــــتخدام ســـــــوائل النــــــانو علـــــــ  انتقـــــــال حـــــــرار  
 باحلمل الطبيعي داخل فجو  حلقية أفقية

 د. عبيد  حممد زيتون
 

-م 16
10/34/31 

انتقــــــــال حــــــــرار  باحلمــــــــل القســــــــري داخــــــــل األنابيــــــــب 
 ستخدام سوائل النانوالدائرية با

 د. حممد السيد علي 
 

-م 19
17/34/31 

خواص التـدف  املضـطرب وانتقـال احلـرار  عـرب األنابيـب 
 املنحنية 

 د. خالد بن ناصر العمار

 
 34/69/34-م : رقم مشروع البحث

 حلام االحتكا  التقلي  يف األملنيوم وسبائكه عنوان البحث :

 سليمان مودأ.د. حم  الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

املدرفل عل   1464سيتم يف هذا البحث إسراء عملية اللحام باإلحتكا  التقلي  لسبائك األلومنيوم  
. مت ىف   7010 البارد ىف اجملموعه األوىل من هذا البحث بينما اوزء الثاى سيكون مهتم بلحام سبيكة األلومنيوم

و  864مــم/ دو و الســرعه الدورانيــه لــ دا   104و 74و  66يــري ســرعة اللحــام  اجملموعــه األوىل دراســة تــأثري تغ
لفه/ د عل  كال من اخلصـائص اجملهريـه و امليكانيكيـه. أسريـ  إختبـاراو صـالد  ميكرونيـه مبقيـاس فيكـرز  1494

سـتطاله عل  مقطع الوصالو امللحومه و كذللك أسري  إختباراو شد و ذلك لتقييم اخلصائص امليكانيكيه و األ
للوصالو امللحومه. باإلضافه لـذلك أسريـ  إختبـاراو جمهريـه بواسـطة اجملهـر الضـوئ  للوصـالو امللحومـه و ذلـك 
لتقيـــيم تـــأثري تغيـــري ظـــروف اللحـــام علـــ  البنـــاء اجملهـــرى و كـــذلك حجـــم احلبيبـــاو ملعـــدن اللحـــام. و باملثـــل، ففـــ  

مــم/ دو عنــد ســرعه دورانيــه ثابتــه لــ دا  و  74و 66و  36اجملموعــه الثانيــه مت دراســة تــأثري تغيــري ســرعة اللحــام  
لفـه/ د علـ  كــال مـن اخلصـائص اجملهريــه و امليكانيكيـه. أسريـ  إختبــاراو صـالد  ميكرونيـه مبقيــاس  864تسـاوى 
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فيكــرز علــ  مقطــع الوصــالو امللحومــه و كــذلك أسريــ  إختبــاراو شــد و ذلــك لتقيــيم اخلصــائص امليكانيكيــه و 
امللحومــــه. باإلضــــافه لــــذلك أسريــــ  إختبــــاراو جمهريــــه بواســــطة اجملهــــر الضــــوئ  للوصــــالو  األســــتطاله للوصــــالو

 امللحومه و ذلك لتقييم تأثري تغيري ظروف اللحام عل  البناء اجملهرى و كذلك حجم احلبيباو ملعدن اللحام.
 
 

 19/68/34 : رقم مشروع البحث
لقسري يف حالة الثباو ألنابيب معدنية ذاو مقاطع دراسة  ريبية ألنتقال احلرار  باحلمل ا عنوان البحث :

 مثلثية داخل نف  هوائي
 د. عبد اهلل بن عثمان النحيط :   ون      الباحث

 :ملخص البحـــــث

مت عمل حبث  ري  لدراسة انتقال احلرار  باحلمل احلراري القسري من السطح اخلارسي ألسطواناو  
وقد مت استخدام وضعني لالسطواناو احداها عندما تكون رأس املثلث   مثلثيه املقطع يف تدف  هوائي عمودي.

يف مقدمة التدف  واألخري عندما يكون سطح املثاث يف مقدمة التدف .  وقد مت استخدام أربع اسطواناو ذاو 
مرت طبقا لنسبة أعرتاض  40164, و 40484, 40464, 40434مقطع مثلثي متساوي األضالع وهو 

علي الرتتيب.  وقد مت تسخني األسطواناو باستخدام عناصر تسخني  40663و .4.71, 40114, 40466
ذاو فيض حراري موحد.  وقد مت قياس درساو احلرار  علي طول السطح وعلي احمليط.  كما مت حساب رقم 

الرقام رينولدس خمتلفة.  كما مت حساب رقم  40164و  40484نوسل  املكاين حول منتصف األسطوانتني 
  املتوسط الكلي يف احلالة األنتقالية واملضطربة ومت وضع النقط احلرسة ال  تفصل بني احلالتني يف سدول.   نوسل

كما مت احلصول علي عالقتني  ريبيتني لرقم نوسل  املتوسط الكلي و رقم رينولدس بستخدام طول ضلع املثلث 
األضافة لذلك فقد مت احلصول علي عالقاو املتساوي األضالع كاطول مميزللوضعني األثنني لالسطوناو.  وب

  اخري عامة لرقم نوسل  املتوسط الكلي بستخدام طول األسطوناو كاطول مميز مع نسبة األعرتاض. 
 

  
 

 38/68/34-م : رقم مشروع البحث
 6486التتو  يف درساو احلرار  العالية لسبيكة األملنيوم  عنوان البحث :

 ود سيد أمحد سليمانأ.د. حمم  :  ون        الباحث
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 :ملخص البحـــــث

عند درسة احلرار     6486خصائص التتو  يف سبيكة االلومنيوم التجارية    دراسة يركز املتروع عل  
العالية. وسيقدم هذا التقريريف  قسمني. اوزء األول يقدم النتائؤ وفقا لدراسة تفصيلية عن السبيكة حت  شرط 

T4  درسة حرار  الغرفة(. يف حني أن اوزء الثاين من التقرير يركز عل  التتويه  يف )   عملية املعاوة يف
درساو احلرار  العالية لالملنيوم حت  ظروف احمللول املتبع.  أختباراو  ارب التد أسري  يف نطاق درساو 

 لكل ثانية. النتائؤ 6- 14× 6إيل  6- 14× 6وعند معدل أنفعال بني  993Kإيل 663Kحرار  من 
احلالية تظهر قيم عالية من األس الظاهر لةسهاد و طاقة التنتيط. هذا يتري إىل أن تتو  هذ  السبيكة تتميز 
بوسود عتبة اإلسهاد بسبب تفاعل األخنالعاو مع اوسيماو املوسود  يف السبيكة. بأستخدام عتبة األسهاد يف 

تيط احلقيقية املساوية تقريبا لطاقة أنتتار و طاقة التن 3التحليل ، مت حساب األس احلقيقي ل سهاد~   
املاغنيسيوم يف السبيكة.  هذا يوحي بأن عملية التتويه تتم عن طري  حركة األخنالعاو املتأثر  جبود املاغنيسيوم 

 للبحث عن ظروف تتغيل أفضل هلذ  السبيكة حت  الظروف احلالية.  ياس املطيليةيف السبيكة. وقد مت ق
 .يف امللح مت إرفقهما علمية حمكمة و  جمالو مت نتر ورقتني يف

 
 6/67/34-م : رقم مشروع البحث

 قانون حتكم مثايل لآلالو الدوار  املرنة عنوان البحث :

 أ.د. حممد حممد املدين  :  ون       الباحث
 :ملخص البحـــــث

قليل الوزن والضوضاء إن زياد  الطلب املفروض عل  اآلالو الدوار  من ناحية زياد  سرعة الدوران ، ت
، مع األمان وطول العمر يتطلب السيطر  عل  ديناميكية هذ  املنظوماو . يتطرق هذا البحث إىل طريقة حتكم 

 فعالة لالهتزازاو املتزامنة النا ة من حركة دوار مرن حممول عل  كراسي حتميل زيتية مرنة . 

زء األول منـــه جبعـــل النظـــام املكـــون مـــن الـــدوار املـــرن يتكـــون قـــانون الـــتحكم املقـــرتح مـــن ســـزءين : خيـــتص اوـــ     
واحملمــول علــ  كراســي زيتيــة مرنــة ، متوحــد اخلــواص يف مجيــع اوهــاو ، بينمــا يعمــل اوــزء الثــاين مــن القــانون علــ  

 النظام اوديد لآللة الدوار  خلمد االهتزازاو وتثبيط عدم االتزان.
 

 14/67/34-م : رقم مشروع البحث
 (nanofluids)حتليل منذسي لتأثري اتساع األنابيب املفاسيء عل  خواص تدف  النانو  :عنوان البحث 
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 د. خالد بن ناصر العمار    الباحث              :
  :ملخص البحـــــث

ابسيلون،    منذس  التدف  وانتقال احلرار  ملئع النانو عرب -باستخدام منوذج التدف  املضطرب كي 
وقد  .فاس ء. وقد    دراسة تأثري كمية سزيئاو األلومينا عل  حد  تدف  وانتقال احلرار انبوب ذا االتساع امل

٪ 10تبني وسود دواماو بعد االتساع املفاس ء. كما تبني زياد  انتقال احلرار  وكذلك قو  اإلحتكا  مبقدار 
 ٪ من سزيئاو األلومينا يف املاء.6وذلك عند إضافة كمية 

 
 61/67/34-م : رقم مشروع البحث

 9414و  6483السلو  فائ  اللدونه املتولد من االحتكا  التقلي  لسبائك األلومنيوم  عنوان البحث :

 الدنف حممد  د. أيهاب  الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

سيتم يف هذا البحث تدقي  احلبيباو بواسطة عملية اإلحتكا  التقلي  لسبائك األلومنيوم شائعة  
مم  ك. من العيناو ال  مت إنتاسها باإلحتكا  التقلي   3يف صور  ألواح ذاو  9414و  6483ستخدام اإل

سيتم إستخالص عيناو صغري  من منطقة التقليب و ذلك إلختبارها حت  إسهاد التد عند درساو حرار  
م رسم عالقه بني معدل اإلسهاد خمتلفه و مبعدالو إنفعال خمتلفه. لتقييم إستجابة املعدن ملعدالو اإلنفعال سيت

و معدل اإلنفعال علي تدريؤ لوغاريتمي. و أيضا العالقه بني اإلستطاله و معدل اإلنفعال ستستخدم لتقييم 
السلو  فائ  اللدونه. اهلدف من هذا البحث هو تقييم  عملية اإلحتكا  التقلي  و قدرهتا للوصول بناء جمهري 

ود حبيباو ذاو إ اهاو خمتلفه و مها املتغرياو اهلامه للحصول علي لدونه ذو حجم حبيباو فائ  الصغر و حد
 .ةفائق

  
 
 

 36/67/34-م : رقم مشروع البحث
 دراسة حسابية خلواص تدف  املوائع وانتقال احلرار  عند االتساع املفاسيء للموادا ملسامية عنوان البحث :

 د. خالد بن ناصر العمار   :     ون    الباحث
 :البحـــــث ملخص
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   منذس  التدف  وانتقال احلرار  عرب انبوب مسامي ذا االتساع املفاس ء. وقد    دراسة تأثري  
وقد تبني وسود دواماو بعد االتساع املفاس ء. كما تبني أن هبوط عدد  .عدد دارسي عل  التدف  وانتقال احلرار 

غط. كذلك اظهرو النتائؤ أن معامل انتقال احلرار  دارسي يقلل من حجم الدواماو ويزيد من حد  اخنفاض الض
 يزيد عند هبوط عدد دارسي.

 

 96/68/31-م : رقم مشروع البحث
 حتكم ذكي متمرس لنظم املعلقاو الفعالة للعربة عنوان البحث :

 أ.د. حممد حممد املدين   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

أنظمة حتكم ذكيـة ملعلقـاو العربـة.  تسـري العربـة بسـرعة ثابتـه علـ   لقد مت تطوير طريقة لتصميم وتقييم 
طريــ  غـــري مســـتوي ذو تعرســـاو ســـطحية عتـــوائية وطريـــ   ذو تعرســـاو منتظمـــة. ويفـــرتض أن املعلومـــاو اخلاصـــة 
بتعرســاو الطريــ  يــتم سســها وإســتخدامها ىف نظــام الــتحكم لتحضــري العربــة لتعرســاو الطريــ  املســتقبلية. يتكــون 

ألداء من جمموع عجلة العربة ، وإزاحة املعلقاو ، ثباو العربة عل  الطريـ  وقـوى الـتحكم . ولقـد مت اختبـار دليل ا
تــأثرياو اســرتاتيجياو الــتحكم املختلفــة علــ  راحــة القيــاد  ، وســالمة الركــوب ، وإزاحــة املعلقــاو يف جمــايل الوقــ  

 والرتدد .
 
 
 

 6/67/31-م : رقم مشروع البحث
دراسة  ريبية النتقال احلرار  باحلمل الطبيعي من أنابيب حديدية رأسية مغلقة ذاو مقاطع  عنوان البحث :

 مثلثية يف اهلواء يف حالة االستقرار

 د.هاين األنصاري    الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

ي ألسطواناو مت عمل حبث  ري  لدراسة انتقال احلرار  باحلمل احلراري الطبيعي من السطح اخلارس 
, 40400مثلثيه املقطع يف اهلواء.  وقد مت استخدام مخس اسطواناو ذاو مقطع مثلثي متساوي األضالع وهو 

مرت.  وقد مت تسخني األسطواناو باستخدام عناصر تسخني ذاو  40134, و 40144, 40484, 40464
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يط.  كما مت حساب معامل انتقال فيض حراري موحد.  وقد مت قياس درساو احلرار  علي طول السطح وعلي احمل
احلرار  الطويل )املتوسط احمليطي( لكل األسطواناو يف حالة انتقال احلرار  باحلمل الطبقي و املضطرب.  كما مت 
حساب رقم نوسل  الطويل )املتوسط احمليطي( ومت وضعه يف عالقة باستخدام رقم رايلي املعدل يف حالة التدف  

رب باستخدام املسافة الرأسية كا طول مميز.  وقد مت حتديد القيم احلرسة لرقم رايلي املعدل احلراري الطبقي و املضط
ال  عندها يبدأ انتقال احلرار  باحلمل الطبيعي املضطرب.  وباإلضافة إيل ذلك فقد مت احلصول علي رقم نوسل  

وقد وسد إن معامل انتقال احلرار   املتوسط الكلي يف صور  عالقة باستخدام رقم رايلي املعدل لكل األنابيب. 
الطويل احمللي )املتوسط احمليطي( يقل يف حالة التدف  الطبقي ويزداد يف حالة التدف  املضطرب.  كما لوح  إن 
التدف  الطبقي حيدث عند النصف السفلي يف املواسري واحتمال حدوثه يقل كلما ذاد الفيض احلراري.  ولوح  

  راري يعتمد علي نسبة مساحة األنابيب.أيضا إن التدف  الطبقي احل
 16/67/31-م : رقم مشروع البحث

 تصنيع مبادل حرارية باستخدام تقنية اللص  عنوان البحث :

 د. عبيد  حممد زيتون   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

القـي جناحـا كبـريا بسـبب بناء املنتاو املعدنية وهياكـل املاكينـاو باالعتمـاد علـي املـواد االصـقة قـد  إن 
القدر  الفائقة للمواد الالصقة علي امخاد االهتـزازاو، مـع القـدر  علـي اسـتخدام مـواد متباينـة اخلـواص مثـل الصـلب 
مــع البالســتيك والــ  الميكــن  ميعهــا باللحــام، الــذي يتســبب يف التتــو  احلــراري واالنبعاســاو النا ــة عــن التتــو  

احلرارية من التطبيقـاو املهمـة ىف الصـناعاو املختلفـة و منهـا اسـرتساع الطاقـة احلراريـة احلراري. وملا كان  املبدالو 
تصــنيع مبــادل حــراري بتقنيــة اللصــ   هــو الضــائعة ىف حمطــاو الطاقــة الغازيــة .   لــذا فــان اهلــدف مــن هــذا البحــث

نعان من االلومنيوم و النحاس مت تصميم و تصنيع مبادلني حراريني مص لالستفاد  من املزايا العديد  لعملية اللص .
 ناحلــراري نيعمــل اختبــار لــ داء احلــرارى للمبــادلو مت  ميــع قطعهــم عــن طريــ  اللصــ . و مت  ميــع سهــاز معملــ  ل

 بعد عملية التجميع لتقييم األداء.

 
 67/67/31-م : رقم مشروع البحث

 يض حراري منتظمانتقال احلرار  بني مدفع مائي وسطح مربع أفقي معرض لف عنوان البحث :

 د. عبيد  حممد زيتون   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث
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هذا البحث يقدم دراسة معملية النتقال احلرار  بني مدفع مائ  رأسي و سطح مربع افق  و يهدف  
طر املدفع و هذا البحث لدراسة انتقال احلرار  بني أسطح مربعة أفقية و مدافع مائية  الحوال خمتلفة للسريان و ق

 عرض السطح املربع، 
تقنية تربيد االسطح باستخدام مدافع السوائل هو اسلوب شائع للحصول عل  معدل تربيد مرتفع بني السائل و 
السطح املصطدم معه. نترو احباث عديد  نظرية و  ريبية ىف هذا املوضوع. لكن غالبية املعلوماو املتوفر  يرتبط 

ع السائل و االسطح املستوية الدائرية. تنبع امهية هذ  الدراسة من التطبيقاو اهلندسية الىت بانتقال احلرار  بني مداف
 حتتاج اىل معدالو تربيد عالية مثل االسزاء االلكرتونية الصغري  و ىف عملياو انتاج املعادن. 

املربع. حيث  ىف اوزء االول من البحث حيث مت دراسة هيدروديناميكية السريان بعد اصطدامه مع السطح
 استخدم  الصور من الكامريا الثابته لقياس قطر القفز  اهليدروديناميكية.

مت اسراء  ارب معملية لدراسة النتقال احلرار  بني مدفع مائ  رأسية و اسطح مربعة اوزء الثاى  يف
خمتلفة. افقية. استخدم سطحني مربعني ىف هذ  الدراسة وثالث مدافع ملعدالو سريان و فيض حرارى 

استخدم  النتائؤ حلساب معامل انتقال احلرار  عل  السطح االفق   لتمثيل النتائؤ املعملية ىف شكل عالقاو 
بني رقم نسل  و الذى ميثل اتقال احلرار  و رقم رينولد و الذى ميثل. مت استخدام هذ  النتائؤ لتصميم عالقاو 

 معملية حلساب رقم النوسل  كدالة ىف رقم رينولد.

  
 66/34/31-م : رقم مشروع البحث

 طريقة منذسة مبتكر  آللة آللة املخرطة ، اوزء األول : مرحلة اخلراطة املتوسطة عنوان البحث :

 د. مهند حممد العطا   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

قطعة باخلراطة، يتحول د االهتزازاو الذاتية اإلثار  يف العديد من عملياو التتغيل. أثناء تتغيل اللتو  
سزء من الطاقة ال  تزود املخرطة إىل طاقة اهتزاز. ويولد هذا اوزء من الطاقة  بدور  اهتزازاو شديد  يف منظومة 
حد القطع واملتغولة. ويتألف، احلمل املنقول إىل املتغولة عرب حد القطع أثناء عملية اخلراطة، من زياد  مرتدد  

هذا احلمل األخري من طبيعة عملية اخلراطة ومن خالل املنظومة الكاملة من تفاعل  ذاو أصل ديناميكي. وينتأ
حد القطع واملتغولة. قدم  طريقة منذسة مبتكر  لدراسة احلركة الدورانية الدوامية يف  لة املخرطة يف مرحلة اخلراطة 

لقطع واملتغولة. ويتضمن ذلك املتوسطة، عن طري  استخدام إثار  املنظومة من خالل قوى القطع بني رأس حد ا
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استخدام ظروف حدودية غري متجانسة مع معادالو متجانسة. وهنا تكمن أمهية هذا البحث يف حل مسألة 
 الدوران الدوامي يف  لة اخلراطة باستخدام طريقة منذسة مبتكر ، والذي ينعكس يف سود  التتغيل يف  لة املخرطة.

ملستخدمة يف حل املسألة بالتحليل التكلي وذلك عرب حتويل املسألة إىل حيث  كننا طريقة النمذسة الرياضية ا
معادالو غري متجانسة و ظروف حدودية متجانسة. و كننا الطريقة املقرتحة يف التنبؤ باحلركة الدورانية الدوامية يف 

لبدء يف دراسة بعض مواضع خمتلفة عل  منظومة حد القطع واملتغولة. وميكن اعتبار طريقة النمذسة خطو  أوىل ل
الطرق احملتملة لتقليل احلركة الدورانية الدوامية يف  لة املخرطة يف مرحلة اخلراطة املتوسطة. يهدف املتروع احلايل 
إىل تقدا طريقة منذسة سديد  لدراسة احلركة الدورانية الدوامية يف  لة اخلراطة يف مرحلة اخلراطة املتوسطة عن طري  

ظومة من خالل قوى القطع بني رأس حد القطع واملتغولة. ويتضمن ذلك استخدام ظروف استخدام إثار  املن
حدودية غري متجانسة مع معادالو متجانسة. وطريقة النمذسة الرياضية املستخدمة  كن من حل هذ  املسألة 

وبذلك فإن  بالتحليل التكلي وذلك عرب حتويل املسألة إىل معادالو غري متجانسة و ظروف حدودية متجانسة.
مت  الطريقة املقرتحة  كننا من التنبؤ باحلركة الدورانية الدوامية يف مواضع خمتلفة من منظومة حد القطع واملتغولة.

تتكيل واستنباط املعادالو الرئيسة للمنظومة. حيث مت تطوير وبناء تناول رياضي لدراسة حركة الدوران الدوامية 
استخدام هذا النموذج لتمثيل حركة الدوران الدوامية يف مواضع  متاملتوسطة. و يف  لة اخلراطة يف مرحلة اخلراطة 

خمتلفة ملنظومة حد القطع واملتغولة. وحيول النموذج الرياضي املستخدم يف دراسة احلركة الدورانية الدوامية جملموعة 
ىل معادالو غري حد القطع واملتغولة، املسألة من ظروف حدودية غري متجانسة مع معادالو متجانسة إ

برنامؤ بماو البب للتمثيل  ممتجانسة و ظروف حدودية متجانسة. ولتحقي  األهداف املطلوبة مت استخدا
 العددي.

 

 63/34/31-م : رقم مشروع البحث
تصنيع وتوصيف أعمد  نانومرتية عالية التنسي  من ماد  اهلايدروكسي أباتاي  املستخدمة يف  عنوان البحث :

 بيةالتطبيقاو الط

 د. خليل عبد الرازق عبد املوسود   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث
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مـــاد  اهلايدروكســـ  أباتايـــ  والـــ  تتتـــابه يف تركيبهـــا الكيميـــائي مـــع مكونـــاو العظـــام واألســـنان ميكـــن  
رق التقليديـة ختلي  مساحي  منها معمليا بطرق كثري  ومتنوعـة وباسـتخدام عوامـل تفاعليـة عديـد . غـري أن هـذ  الطـ

ينــــتؤ عنهــــا أشــــكال غــــري منتظمــــة مــــن املســــاحي  ذاو تركيــــب مايكروســــكوت ســــيئ ممــــا حيــــد مــــن اســــتخدامها يف 
التطبيقــاو الطبيــة علــ  نطــاق واســع. ولــذلك تعتــرب عمليــة الــتحكم يف الرتكيــب املايكروســكوت أثنــاء التخليــ  هــو 

ن ذلــك فــان اســتخدام عوامــل تفاعليــة أثنــاء عمليــة التحــدي األكــرب الــذي يواســه البــاحثني يف هــذا اجملــال. أكثــر مــ
التخلي  قد يسبب تلوثا للمنتؤ مما ينتؤ عنه ضررا كبريا عند زراعـة هـذا املنـتؤ يف سسـم الكـائن احلـي. ولـذلك فـان 
ختلي  أعمد  نانومرتية متناسقة ميكروسكوبيا عند درساو حرار  منخفضة وبدون اسـتخدام عوامـل تفاعليـة سـوف 

 .يوير استخدام هذ  املاد  عل  نطاق واسع يف جمال النانوتكنولوسيساهم يف تط
  علــ  كيفيــة التتــكل ألعمــد  اهلايدروكســ ييف اوــزء األول مــن هــذا البحــث، مت دراســة تــأثري األس اهلايدروكســيد

ايدروكسـ  أباتاي  النانومرتية املخلقة باستخدام طريقة الرتسيب االلكرتوفريوتيك . ولقـد مت بنجـاح ختليـ  أعمـد  ه
أباتايــ  عاليــة التنســي  علــ  شــرحية مــن التيتــانيوم. مت  هيــز االلكرتوليــ  املســتخدم يف هــذ  الدراســة بإذابــة مــاد  
اســيتاو الكالســيوم ومــاد  فوســفاو االمونيــوم يف مــاء مقطــر بــدون اســتخدام أيــة عوامــل تفاعليــة وذلــك عنــد درســة 

ســـة مئويـــة.   مت دراســـة تـــأثري األس اهلايدروكســـيدى العـــايل در  134إىل  84حـــرار  منخفضـــة نســـبياً تـــرتاوح مـــابني 
 واألخر املنخفض وذلك بضبط األس اهلايدروكسيدى عن طري  ماد  االمونيا. 

114ولقد وسد انه يف حالة استخدام أس هايدروكسيدى منخفض )يعادل 
( فان املاد  املرتسبة عل  شـرحية 14-

اقهـــا مـــن أعمـــد  نانومرتيـــة أبريـــة التـــكل. أمـــا يف حالـــة اســـتخدام أس التيتـــانيوم تكـــون علـــ  شـــكل زهـــر  تتـــألف أور 
114هايدروكسيدى عايل )

(فان املاد  املرتسبة تكون عبار  عن أعمد  نانومرتية عالية التنسـي  تنمـو يف ا ـا   0-
ايدروكســ  حمــوري عمــودي علــ  ســطح التــرحية. مت تصــنيف املــاد  النانومرتيــة يف احلــالتني علــ  أهنــا تنتمــي ملــاد  اهل

 أباتاي  وذلك باستخدام األشعة السينية وكذلك امليكروسكوب االلكرتوين.

يف اوزء الثاين من هذا البحث، مت استخدام سزيئاو صغري  سدا يف حجم النانوميرت من ماد  اهلايدروكس  
الطبيعية وذلك باستخدام أباتاي  لتقوية ماد  البويل ايثيلني عايل الكثافة بغرض إنتاج ماد  مركبة حتاك  العظام 

تقنية اخللط الساخن عايل القص   الطحن والكبس يف قوالب. مت أوال صهر ماد  البويل ايثيلني عايل الكثافة   
خلطها ميكانيكيا حببيباو اهلايدروكس  أباتاي  النانومرتية   كبسها عل  شكل أعمد  مسمطة. هبذ  الطريقة مت 

أباتاي  النانومرتى. مت تقييم اخلصائص   البويل ايثيلني عايل الكثافة واهلايدروكساحلصول عل  مركب نانومرتى من 
امليكانيكية للمكبوساو املكونة من هذا املركب النانومرتى باستخدام اختبار الضغط والتد. ولقد خلص البحث 

لكثافة يؤدى إىل زياد  الكثافة إىل أن إضافة حبيباو دقيقة من ماد  اهلايدروكس  أباتاي  إىل البويل ايثيلني عايل ا
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وكذلك زياد  مقاومة املركب للضغط مع وسود اخنفاض ملحو  ىف مقاومة املعدن للتد مع زياد  النسبة الوزنية 
املضافة للبوليمر. وبذلك يكون قد مت احلصول عل  مركب عايل الرتابط بني مكوناته ميكن استخدامه يف 

 التطبيقاو الطبية.
 

 66/34/31-م : رقم مشروع البحث
 تطوير منوذج حماكا  لعملية االحرتاق يف احملركاو ثنائية الوقود عنوان البحث :

 د. حممد حسن رمضان   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

فعالة  اأ ن  د طرق هو الرئيسية لتحسني عملية إحرتاق حمركاو الديزل التقليدية األهدافحد ن أإ  
 حا إقرت  لقد مت .للمحر  امليكانيكيا  رتكيبالعل   كثري تعديالو   عمل، بدون  العادم ملنبعثة منالغازاو ا لتقليل
 .امهيمن امكان ىبينهم إستعمال الغاز الطبيعي كملح  لوقود الديزل التقليداحتل من ، و  املختلفةاحللول  بعض

الديزل  من خفيفإستعمال حقن ب لكذو  ةشتغال أوليا عل  الغاز الطبيعيلديزل بسهولة الحمركاو  قد يتم حتويل
تطبي  هذ  ل يةاألول كان  احملاوالو حمركاو ثنائية الوقود. عل  أية حال،   فيما يسم  ،شعالاإل عمليةإلجناز 

 القدر إلجناز مستوياو  واحلاسة اىل وقود أكثرلديزل ، لاملفرط  هال ستاإليؤدي إىل  مما التقنية غري مرضية،
 كفاء  وخسار  ملحوظة سدًا يف مستوياو غري مقبولة من الغازاو املنبعثة من العادم عنه ينتؤالذي و  املطلوبة

 فهم يالضرور  فانه من هذ  املتاكللك و للتغلب عل  ذوعل  .ئيةأ و اوز  املنخفضة أمحال التتغيل احملر  عند
 .اهل املؤدية الرئيسية األسباب

ال تزال  ركاو الوقود الثنائيةحمل تحويل حمركاو الديزل التقليديةب إرتبط  الىت املختلفة املتاكل حدوث أسبابان 
حىت اآلن يف حمركاو الوقود الىت     ث احب. أغلب األىف حاسة اىل فهم عمي  مما يتطلب الكثري من العمل

ثنائيا اإلحرتاق يف حمر  الوقود ال لعمليةأفضل  فهم معملية ىف حني أن احلصول عل طبيعة  اوذ زال الثنائية ما 
ذلك  ىف العالقة مبا اوذ للعوامل ةالتامل يةالتحليل الدراسةولكن أيضاً عل   املعملية التجاربفقط عل   ال يعتمد
 لعملية االحرتاق. مناسب ئ خمطط تفاعل كيميا استخدام

التفاعليا  التدف  بربنامؤلغاز الطبيعي املفصلة ل ئ الكيميا مزاوسة بني معادالو التفاعل ىف هذا البحث مت عمل
لك اسراء بعض التعديالو املناسبة عل  الربنامؤ ليصبح قادرا عل  حماكا  ذ تطلب .KIVA-3V املتعدد األبعاد

احملسوب مبثيله املتاح من  ضغط اإلسطوانةمت عمل مقارنة بني  لكذبعد  عملية االحرتاق للمحركاو ثنائية الوقود. 



                                                                       

161 
 

تتغيل ال عواملدراساو لتحري تأثري املطور مت عمل  الثقة يف النموذج أن ترسخ  املتوفر . بعد املعملية املقاييس
 .ثنائية الوقود محركاولل العادم الغازاو املنبعثة مناألداء و  كل من   عل  املختلفة

 

 13/34/31-م : رقم مشروع البحث
 حلقية أفقية تأثري استخدام سوائل النانو عل  انتقال حرار  باحلمل الطبيعي داخل فجو  عنوان البحث :

 د. عبيد  حممد زيتون   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

انتقـــــــــال احلــــــــــرار  باحلمــــــــــل الطبيعــــــــــي يف الفجــــــــــواو احللقيـــــــــة لــــــــــه تطبيقــــــــــاو هندســــــــــية كثــــــــــري  منهــــــــــا  
اجملمعـــــاو التمســـــية وعـــــزل وغريهـــــا.  وفقـــــاً لـــــذلك ، مت حـــــل خصـــــائص انتقـــــال احلـــــرار  هلـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــريان 

ــــــة انتقــــــال احلــــــرار  باحلمــــــل احلــــــراري زادو أمهيــــــة اســــــتخدام علــــــ  نطــــــاق و  اســــــع عــــــددياً و اربيــــــاً.  نظــــــراً حملدودي
رار .  بســـــبب هـــــذ  احلقيقـــــة ، زاد البحـــــث العلمـــــي رار  العـــــايل يف أسهـــــز  انتقـــــال احلـــــالســـــوائل ذاو التوصـــــيل احلـــــ

 أمكـــــن هبـــــا زيـــــاد  التوصــــــيل بســـــرعة يف الســـــوائل املتقدمـــــة يف العقـــــد األخـــــري ومنهـــــا اســــــتخدام تقنيـــــة النـــــانو الـــــ 
 احلراري للسوائل بنسب كبري .

يهدف هذا البحث إىل : استخدام تقنية ديناميكا املوائع العددية لدراسة تأثري استخدام سوائل النانو عل  سلو  
  انتقال احلرار  باحلمل الطبيعي الرقائقي يف فجو  حلقية أفقية باستخدام طريقة احلجوم احملدد  العددية.   

الدراسة عل  ماء حيتوي عل  سزيئاو متناهية الصغر ألوكسيد األملنيوم بنسب تركيز خمتلفة يف فجواو حلقية أفقية 
 هلا نسب أبعاد خمتلفة.

 
 10/34/31-م : رقم مشروع البحث

 انتقال حرار  باحلمل القسري داخل األنابيب الدائرية باستخدام سوائل النانو عنوان البحث :

 د. حممد السيد علي    :         الباحث     
 :ملخص البحـــــث

انتقال احلرار  باحلمل القسري يف املواسري الدائرية له تطبيقاو هندسية كثري  االستعمال مثل املبدالو  
احلرارية و املكثفاو والغالياو وتطبيقاو الطاقة التمسية وغريها.  وفقًا لذلك مت حل خصائص انتقال احلرار  

وع من السريان عل  نطاق واسع لتروط تتضمن الرقائقية واالضطرابية ، متطور  بالكامل ، وتدف  نامي.  هلذا الن
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عل  اوانب اآلخر ، خصائص انتقال احلرار  حلل  عل  نطاق واسع ملاسور  معرضة لفيض حراري منتظم أو 
ار  املتقدمة واملطلوبة يف العديد من ماسو  ذاو درسة حرار  ثابتة.  من ذلك ينبع أمهية استخدام سوائل نقل احلر 

التطبيقاو الصناعية ومن هنا زادو أمهية استخدام السوائل ذاو التوصيل احلرار  العايل أسهز  انتقال احلرار .  
 بسبب هذ  احلقيقة زاد البحث العلمي بسرعة يف السوائل املتقدمة يف العقد األخري ومنها استخدام تقنية النانو.

حث إىل : استخدام تقنية ديناميكا املوائع العددية لدراسة تأثري استخدام سوائل النانو عل  انتقال يهدف هذا الب
 احلرار  لسريان اضطرايب داخل ماسور  أفقية ذاو سطح له درسة حرار  ثابتة.

 
 17/34/31-م : رقم مشروع البحث

 املنحنيةخواص التدف  املضطرب وانتقال احلرار  عرب األنابيب  عنوان البحث :

 د. خالد بن ناصر العمار   الباحث              :
 :ملخص البحـــــث

بســــــبب التــــــدف  الثــــــانوي مــــــن ســــــراء قــــــو  الطــــــرد املركزيــــــة ، فــــــإن األنابيــــــب املنحنيــــــة تعــــــزز مــــــن شــــــد   
انتقـــــال احلـــــرار  ، ولـــــذلك فهـــــي تســـــتخدم بكثـــــر  يف الكثـــــري مـــــن تطبيقـــــاو املبـــــادالو احلراريـــــة وصـــــناعتها كإنتـــــاج 

ــــــدف  الثــــــانوي فــــــإن اضــــــطراب التــــــدف  يتــــــكل حتــــــدياً  خــــــر علــــــ  احملللــــــني الط اقــــــة وغريهــــــا.  باإلضــــــافة غلــــــ  الت
ـــــــب  ـــــــب.  ومـــــــن األنابي ـــــــواع مـــــــن األنابي والتجريبيـــــــون علـــــــ  حـــــــد ســـــــواء  ممـــــــا أدى إىل قلـــــــة الدراســـــــاو هلـــــــذ  األن

مــــــن أمهيــــــة .  وعلــــــ  الــــــرغم (U-Tubes)املنحرفــــــة املســــــتخدمة بكثــــــر  يف معــــــداو إنتــــــاج الطاقــــــة مــــــا يســــــم  
ــــــث حتســــــني أدائهــــــا ومــــــع أن وســــــود  هــــــذ  األنــــــواع مــــــن األنابيــــــب ، إال أهنــــــا مل تلقــــــ  االهتمــــــام الكــــــايف مــــــن حي

 االحنناء يف سزء صغري من املبادل احلراري ، إال أنه له تأثري كبري عل  األداء خارج منطقة االحنناء.
 يهدف هذا البحث إىل : 

 املنحنية عل  تدف  السوائل عرب األنابيب. معرفة مدى تأثري االحنناء يف األنابيب -

 معرفة معدى تأثري االحنناء عل  تدف  السوائل. -
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 هندسة البترول والغاز الطبيعي

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

تقــــــدير االحتياطــــــاو البرتوليــــــة باســـــــتخدام  66/68/34-ن 1
 حتليل منحنياو االخنفاض

 د. خالد أمحد عبد الفتاح

املتــــــــاكل والصــــــــعوباو والتحــــــــدياو الــــــــ   67/68/34-ن 6
 تواسه صناعة تكرير البرتول

 أ.د. حامد حممد مصطف  أمحد

اســـتحداث منـــوذج سديـــد إلذابيـــة املـــائع مـــا  06/67/34-ن 3
فـــــوق احلــــــرج باســـــتخدام شــــــبكاو اخلاليــــــا 

 العصبية االصطناعية

 د. عيس  حممد املغوري شقري

 جنليزية بعنوان:تأليف كتاب باللغة اإل 6/69/31-ن 0
 ب مقدمة هلندسة البرتول والغاز الطبيعيب

 أ.د. مساعد بن ناصر العواد

ـــــــــائؤ  7/34/31-ن 6 ـــــــــيم نت ـــــــــة : حتليـــــــــل وتقي دراســـــــــة واقعي
اختبــــــاراو  بــــــار الغــــــاز العاموديــــــة القتيمــــــة 

 قبل وبعد عملية التكسري اهليدروليكي

 د. حازم نايل الضمور 
 د. عسىي املغوري شقري

اســــتحداث منـــــوذج سديـــــد للزســـــة الغـــــازاو  31/34/31-ن 6
 النقية واملخلطة باستخدام الربجمة اوينية 

 د. عيس  حممد املغوري شقري 

تقيــــيم منهجيــــاو حتليــــل االنتــــاج وبيانـــــاو  36/34/31-ن 9
الضـــــــغط لآلبـــــــار املتـــــــققة هيـــــــدروليكيا يف 

 حقول الغاز ذاو النفاذية الضعيفة 

 د. أمحد أمحد ساويش

 66/68/34-ن : رقم مشروع البحث
 تقدير االحتياطاو البرتولية باستخدام حتليل منحنياو االخنفاض :عنوان البحث 

 د. خالد أمحد عبد الفتاح  الباحث              :
 

 

 :ملخص البحـــــث
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يعترب حساب احتياطياو الغاز و الزي  من اهم اسزاء التحليل األقتصادى ىف جماىل األستكتاف و  
ل حتليل منحنياو األنتاج بواسطة منحنياو األخنفاض كأدا  هامة ىف حساب احتياطياو الغاز و و ميث . األنتاج
اجياد   أصبح و لذلك يعترب حساب احتياطياو الغاز و الزي   من األسزاء املهمة يف صناعة النفط.  و الزي 

أمر   و الغاز و الزي طريقة  دقيقة و مبسطة ملنحنياو األخنفاض  والىت ميكن من خالهلا حساب احتياطيا
الطرق السابقة املستخدمة ىف حساب احتياطياو الغاز و   و فحص معظم مراسعة . و قد مت ضرورى للغاية

 . تصميم برنامؤ حاسب اىل و عمل حتليل للمعلوماو احلقليةو  الزي 
 

 67/68/34 -ن : رقم مشروع البحث
 سه صناعة تكرير البرتولاملتاكل والصعوباو والتحدياو ال  توا عنوان البحث :

 أ.د. حامد حممد مصطف  أمحد : الباحث              
 :ملخص البحـــــث

تســاعد هــذ  الدراســة علــ  معرفــة وفهــم املتــاكل والتحــدياو احلاليــة واملســتقبلية لصــناعة تكريــر الــنفط  
تصــنيع سديــد  ومنتجــاو والتوســه حنــو البحــث عــن أســاليب تقنيــة وعلميــة ملعاوتهــا والســعي حنــو ابتكــار أســاليب 

 نظيفة صديقة للبيئة.
 يهدف هذا البحث إىل :

توضــيح وتوثيــ  الصــعوباو والتحــدياو الــ  تتعــرض هلــا صــناعة التكريــر للــنفط وإبانــة أوســه القصــور وســلبياو -1
 املعاواو ال     سلفاً ، وما ترتب عليها من معضالو إضافية واالستفاد  منه للتخطيط مستقباًل.

 لوضع تصور حمدد ملعاوة بعضاً من هذ  التحدياو. السعي-6
 

 06/67/34-ن : رقم مشروع البحث
استحداث منوذج سديد إلذابية املائع ما فوق احلرج باستخدام شبكاو اخلاليا العصبية  عنوان البحث :

 االصطناعية

 د. عيس  حممد املغوري شقري  : ون        الباحث
 

 :ملخص البحـــــث
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أذابية املوائع ما   لفهم النظري لعملية التفاعل بني خمتلف الظواهر الطبيعية املتحكمة يفألسل تعمي  ا
فوق احلرسة يف األنظمة املتعدد  العناصر, تكون النمذسة الرياضية ضرورية إىل سانب التقوا التجري  لفاعلية 

طوار للموائع ما فوق احلرسة يف األنظمة العوامل التتغيلية الرئيسية. األمنوذج الرياضي املناسب لعملية توازن األ
املتعدد  العناصر جيب أن يأخذ بعني االعتبار الديناميكا احلرارية للمحاليل املاوراء املستقر  و القريبة من احلرج 

 للعناصر األساسية.

إن تقنية املوائع ما فوق احلرسة تفتح منظورا سديدا يف عملياو التصميم اوسيم  وذلك بتقدميها 
تقنية قادر  عل  التصميم اوسيم  األرفع وكذلك حتجيمها للتعقيد املصاحب لعملية التصنيع. زد عل  ذلك, ل

فان ثاين أكسيد الكربون يعد املائع ما فوق احلرج األكثر استخداما و ذلك لسعته األذابية العالية مقارنة بالسوائل. 
النظري من خالل النمذسة و احملاكا , سيعزز بتكل ذي ومن   فأن ملء الفراغ بني الدليل التجري  و الفهم 

معىن امكاناو تصميم و تفسري التجارب, بل واستغالل امكاناو العملياو القائمة عل  أساس من املوائع ما 
 فوق احلرسة.

االصطناعية الستحداث منوذج سديد ألذابية   هذا البحث تطبيقا لتبكاو اخلاليا العصبية يقدم
هذا النموذج اوديد لتبكاو اخلاليا العصبية االصطناعية بين  .احلرج يف األنظمة املتعدد  العناصراملائع ما فوق 

قياساو معملية قد مت بناء النموذج اوديد باستخدام   بداللة الضغط، احلرار  وكل من تركيز املذيب واملذاب.
عتوائيا إيل سزئيني.  قسم البياناو اجملمعة جممعة ألذابية املائع ما فوق احلرج يف األنظمة املتعدد  العناصر. 

لبناء النموذج اوديد باستخدام التبكاو اخلاليا العصبية االصطناعية ، واوزء الثاين  استخدماوزء األول 
لقد أظهر النموذج   املنتور  مسبقا.مبعادلة احلالة لالختبار والتحق  من النموذج اوديد و مقارنته استخدم 

املائع فوق يف   anthracene, 2-naphthol, aspirinالتنبؤ بإذابية كل من   لية يف اوديد دقة عا
. لذلك املنتور  مسبقا عادلة احلالةمبمقارنة احلرج )ثاين اكسيد الكربون( يف وسود وعدم وسود مذيباو إضافية 

 يف حالة عدم توفر فوق احلرجللتنبؤ بإذابية بعض املذيباو ىف املائع يعترب النموذج اوديد طريقة بديلة فعالة 
 . القياساو املعملية

 
 6/69/31-ن : رقم مشروع البحث

 تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية بعنوان:ب مقدمة هلندسة البرتول والغاز الطبيعيب عنوان البحث :
 أ.د. مساعد بن ناصر العواد   :              ونالباحث

 :ملخص البحـــــث
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د حاليا وقود بديل ميكن اإلعتماد عليه ليحل حمل البرتول و الغاز الطبيعي لسد ميكن القول بأنه اليوس 
 إحتياساو العامل من الطاقة.

% مــن 56إن البــرتول و الغــاز الطبيعــي ميســان حياتنــا بصــور عديــد  كــل يــوم.  فهمــا معــا ميــدان العــامل بــأكثر مــن 
ن الطعـــام و يولـــدان الطاقـــة الكهربائيـــة الالزمـــة أحتياساتـــه مـــن الطاقـــة.  فهمـــا حيركـــان مجيـــع وســـائل النقـــل ويطهـــوا

 الحتياساتنا اليومية.
إن هندســـة البـــرتول و الغـــاز الطبيعـــي هـــي تطبيـــ  للعلـــوم األساســـية  يف جمـــال تطـــوير و إســـتخراج البـــرتول و الغـــاز 

 الطبيعي من احلقول يف باطن األرض.
يف صـــناعة البـــرتول و الغـــاز الطبيعـــي و  أولـــف هـــذا الكتـــاب أساســـا لطـــالب اوامعـــة و الـــذين ســـيعملون مســـتقبال

يتــاركون يف إمــداد العــامل بكفايتــه مــن الطاقــة.  إن هــذا الكتــاب ميثــل مرسعــا الغــىن عنــه لغــري املختصــني و الــذين 
يعملون يف اوهـاو املسـاند  لقطـاع صـناعة البـرتول و الغـاز الطبيعـي.  فهـو يغطـي معظـم األمـور اهلندسـية يف جمـال 

لطبيعي مثل اإلستكتاف، تقدير اإلحتياطياو، تطوير احلقول، احلفر و اإلنتاج، النقل و التخزين البرتول و الغاز ا
 والتكرير، إقتصادياو البرتول و الغاز الطبيعي و غري ذلك.

و يف اخلتــام يتقــدم املؤلــف جبزيــل التــكر ملركــز البحــوث بكليــة اهلندســة جبامعــة امللــك ســعود علــ  الــدعم املــادي و 
ا و يتقدم بالتكر أيضا الساتذته و زمالئه لذي شاركوا بتقدا املتور  و املالحظاو القيمة و الدعم املعنوي.  كم

 املعنوي.
 

 7/34/31-ن : رقم مشروع البحث
دراسة واقعية : حتليل وتقييم نتائؤ اختباراو  بار الغاز العامودية القتيمة قبل وبعد عملية  عنوان البحث :

 التكسري اهليدروليكي

 د. حازم نايل الضمور  :              ونحثالبا
  :ملخص البحـــــث

ـــــ    ـــــة القتيمـــــة وال يوســـــد حـــــول العـــــام احتياســـــاو كبـــــري  مـــــن الغـــــاز الطبيعـــــي املتواســـــد يف املكـــــامن الغازي
الميكـــــن انتاسهـــــا بـــــالطرق الطبيعيـــــة.  ونتيجـــــة الخنفـــــاض درســـــة لزوســـــة الغـــــاز الطبيعـــــي فمـــــن املمكـــــن انتـــــاج هـــــذ  

كبـــــــــري  مـــــــــن الغـــــــــاز بـــــــــالطرق الغـــــــــري تقليديـــــــــة )باســـــــــتخدام التكســـــــــري اهليـــــــــدروليكي(  لـــــــــذا فـــــــــإن االحتياطـــــــــاو ال
 استخدام مثل هذ  التقنية تساعد كثرياً يف استخراج أكرب كمية من الغاز الطبيعي يف املكامن القتيمة.
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عمليـــة التكســـري يهـــدف هـــذا البحـــث إىل: حتليـــل وتقيـــيم انتاسيـــة  بـــار الغـــاز القتيمـــة العاموديـــة قبـــل وبعـــد تطبيـــ  
اهليـــدروليكي عليهـــا و مـــدى التحســـن يف انتاسيتهـــا وذلـــك مبقارنــــة انتاسهـــا مـــن الغـــاز قبـــل وبعـــد عمليـــة التكســــري 

لتقـوا االنتـاج ومـدى التحسـن الـذي سـوف يطـرأ  (MIT)اهليدروليكي.  سوف يـتم حتليـل نتـائؤ اختبـاراو اآلبـار 
 بعد عملية التكسري.

 
 31/34/31-ن : رقم مشروع البحث

 استحداث منوذج سديد للزسة الغازاو النقية واملخلطة باستخدام الربجمة اوينية عنوان البحث :

 د. عيس  حممد املغوري شقري الباحثون              :
 :ملخص البحـــــث

يعترب الغاز الطبيعي أحد املنتجاو البرتولية ومصدر رئيسي من مصادر الطاقة األحفورية.  يتتكل الغاز     
لطبيعي من خليط من املركباو اهليدروكربونية وقليل من املركباو الغري عضوية.  مع تنامي الطلب عالملي عل  ا

الطاقة وعل  الغاز الطبيعي عل  األخص كمصدر نظيف واقتصادي فإن احلاسة تزداد للبحث يف  ثيل الصفاو 
الوزن اوزيئي.  يهدف هذا البحث لتقدا الطبيعية للغاز عل  األخص تفاعل هذ  الصفاو مع احلرار  والضغط و 

تطبي  للربجمة اوينية الستنباط منوذج عام سديد لكل من للزوسة الغازاو وخليط الغازاو عند ظروف خمتلفة 
 للحرار  والضغط

 

 36/34/31-ن : رقم مشروع البحث
وليكيا يف حقول الغاز تقييم منهجياو حتليل االنتاج وبياناو الضغط لآلبار املتققة هيدر  عنوان البحث :

 ذاو النفاذية الضعيفة

 د. أمحد أمحد ساويش الباحثون              :
 

 

 :ملخص البحـــــث
إن حتليــل بيانــاو االنتــاج والضــغط آلبــار الغــاز ذاو النفاذيــة الضــعيفة لتقــدير خــواص الطبقــة وكــذلك  

كون أكثر تعقيداً عندما نغري نفاذية الطبقة تقدير حجم الغاز املمكن إنتاسه مهمة غري سهلة ملهندسي النفط.  وت
 بواسطة تتقيقها هيدروليكياً.  ويرسع السبب يف ذلك إىل : 
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وسود تأثري كل من سرعة تدف  الغاز من الطبقـة إىل البئـر ، وكـذلك تغـري حجـم الغـاز خـالل اإلنتـاج ،  -1
نتاج ، ممـا تسـبب أخطـاء أي تغري انضغاطية الغاز معتغري الضغط خالل اإلنتاج عل  قراء  الضغط واإل

 يف تفسري أو حتليل البياناو.

وكذلك ليس  هنا  طريقة واحد  من الطرق املستخدمة ، ممكن أن تطب  عل  مجيع أنواع املكامن أو  -6
 حاالو البياناو لكي تعطينا نتائؤ صحيحة ودقيقة تعرب عن حالة الطبقة.

بيانـاو اإلنتـاج والضـغط وحتديـد دقـة كـل طريقـة إىل مراسعـة الطـرق املسـتخدمة يف حتليـل يهدف هذا البحث 
من الطرق حـىت يتسـىن لنـا اختيـار الطريقـة املناسـبة يف حتديـد خـواص الطبقـة وحسـاب حجـم الغـاز مـن حتليـل 
بياناو اإلنتاج والضغط آلبار الغاز املتققة هيدروليكيا ذاو النفاذية الضعيفة ، وكذلك توضـيح مـدى تـأثري 

 غري حجم الغاز يف البئر عل  حتليل قراء  اإلنتاج والضغط.سرعة تدف  الغاز وكذلك ت
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 محاضرات العلميةال -6

رتتيب سلسلة من احملاضراو ببالكلية األقسام األكادميية بالتراكة مع مركز البحوث يقوم       
فضال عن  أعضاء هيئة التدريس يف الكلية  هذ  احملاضراووألق   .يف كل فصل دراسي العلمية

ويوضح الضيوف البارزين )األساتذ  واملتخصصني واخلرباء من خمتلف املؤسساو(.  غريهم من
 هذ  احملاضراو.اودول التايل بعض البياناو عن 

 

 التاريخ القسم عنوان المحا رة المحا ر م
 أ.د. جميد بلخريد 1

Florida, USA 

االتصاالو الالسلكية 
 باألقمار الصناعية

13/14/6447 اهلندسة الكهربائية

 م
 د. إبراهيم الزكري 6

الرياض -الكلية التقنية   

حتديد ضغط التدف  لعنصر 
حمدد عند الدوران الصعب 

 باحملاكا 

10/14/6447 اهلندسة امليكانيكية

 م

د. عمر بن عبد العزيز  3
 املسند

مدينة امللك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية 

هندسة البرتول  تركيبة الصخور البرتولية
بيعيوالغاز الط  

48/11/6447

 م

0 Mr. Axel Kopprasch 

Barco ASD Division 

Aferica 

حماكا  بالباركوب والواقع 
 االفرتاضي ثالثي األبعاد 

هندسة البرتول 
 والغاز الطبيعي

11/11/6447

 م

6 Eng. Izmam 

Zemami 

AFK field 

Supervisor 

ARAMCO 

النهؤ اوديد إلدار  خزان 
 الوق  احلقيقي

ول هندسة البرت 
 والغاز الطبيعي

16/11/6447

 م

6 Dr. Claus Fischer 

Heliocentris GmbH, 

Germany 

دمؤ خاليا الوقود يف التطبيقاو 
 التقنية ونظم الطاقة املتجدد  

48/16/6447 اهلندسة امليكانيكية

 م
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 التاريخ القسم عنوان المحا رة المحا ر م
9 Prof. J.C. Olivier 

University of 

Pretoria,  

South Africa 

تقدير زاوية الوصول 
ام املصفوفاو باستخد

اخلطية املتقرفة للحالة 
 املتفوقة

16/16/6447 اهلندسة الكهربائية

 م

8 Dr. S. Jeter 

Georgia Inst. Of 

Technology 

حمر  حراري لتطبيقاو 
 الطاقة التمسية احلرارية 

66/16/6447 اهلندسة امليكانيكية

 م

7 
 م. مهدي شهاب

 أرامكو 

االستفاد  من التكنولوسيا 
راساو لتطوير وأفضال الد

 حقل خريص العمالق

هندسة البرتول 
 والغاز الطبيعي

64/16/6447

 م

 د. كايالش 14
 Purohith 

Benglore India 

حماكا  نظام القو  
 واستخدام بميباورب

66/16/6447 اهلندسة الكهربائية

 م

11 
 رحلة يف القر ن  د. فهد علي العنداس 

67/16/6447 اهلندسة امليكانيكية

 م

16 
 مجال بارود د. 

University of 

Sherbrooke, Canada 

إصالح  –اهلندسة الطبية 
العظام ومسامهة املهندس 

 امليكانيكي

46/41/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

 د. حممد أثر علي  13
Schlumberger 

املنافع والتحدياو لآلبار 
 األفقية

هندسة البرتول 
 والغاز الطبيعي

14/41/6414

 م

10 
اقرتان درساو العربة ونقاط  أياري أ.د.  حممد

 االستقرار يف األنظمة اهليكلية 

 م11/41/6414 اهلندسة امليكانيكية

16 
 م. باسم حممد بدر 

التحكم مبنط  الغموض 
باستعمال اف يب سي أيه 

 م16/41/6414 اهلندسة الكهربائية
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 ملواقع النانو )يب زاد  (

16 
 د. علي الزحيمه

الدراساو النظرية و 
لتجريبية ملعدالو االخرتاق ا

 للمحركاو

17/41/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

19 
 د. ناصر العقيل

KFUPM 

دراسة النانو للترائح 
 املعدنية الزساسية 
 

46/46/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

18 
 د. عبد اجمليد حممد 

تتابك البساطة والتعقد 
 يف طريقة بولزمان

46/43/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

17 
 د. علي الوتري

سي أف دي وتطبيقاته 
 يف تصنيع السياراو

47/43/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

64 
 د. مجال عريف 

إمكانية التعان بني قسم 
اهلندسة امليكانيكية 
 ووادي الرياض للتقنية

16/43/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

61 

 د. رابح الليثي 

تأثري نسبة اوسيماو 
سة وشروط النمذ

للخصائص اللزسة 
وامليكانيكية للبويل إيثلني 

 عايل الكثافة

63/43/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

66 
 د. ديفيد روين 

دليل املهندسني للسوائل 
 اإليونية 

43/40/6414 اهلندسة الكيميائية

 م

63 
 د. ديفيد روين 

نظر  هامة عن البحث 
 يف سامعة اململكة بريطانيا

40/40/6414 اهلندسة الكيميائية

 م
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60 

 د. حممد أمحد 

40/40/6414 اهلندسة الكيميائية عملية تقليص النفاياو الصناعية 

 م

66 
 د. ديفيد روين 

احلفز يف حتويل وختزين 
 الطاقة 

40/40/6414 اهلندسة الكيميائية

 م

66 
Dr E .Aras 

التعرف عل  قطع القطع 
 يف الطحن متعدد احملاور

13/40/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

69 Prof. Belabbas 
Bachir Bouiadjra 
, Sidi Bel Abbes 
University ,
Algeria  

عرض األنتطة البحثية يف 
 اإلم يب إم

 

69/40/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

68 Dr. S. I .Abdel-

Khalik, Georgia 

Instutute of 

Technology 

تربيد التدف  العايل احلرار  يف 
معدالو اإلندماج 

 ملغناطيسيا

68/40/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م

67 
 أ.د. حسن بيالين 

46/46/6414 اهلندسة املدنية تطبيقاو طاقة العاصفة 

 م

 أبوبكر وسدي 34
BJ  SERVICE 

هندسة البرتول  أنابيب التربيد 
 والغاز الطبيعي

46/46/6414

 م

31 
 د. زكريا

الدراسة االقتصادية لعملياو 
 الطاقة احلرارية 

هلندسة امليكانيكيةا  40/46/6414

 م

36 Prof. A Tamimi 

Al-Imam Islamic 

University, 

حتلية امليا  بالطاقة التمسية 
من خالل عملياو الرطوبة 

41/46/6414 اهلندسة امليكانيكية

 م
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Riyadh والتجفيف 

 
 
 

 العلميةالبحوث التي تم نشرها في المجالت   -7

مــن مركــز البحــوث بالكليــة يف اجملــالو  مــدعماً  حبثــاً  66 قـام أعضــاء هيئــة التــدريس بنتــر   
)اوــزء وميكــن اإلطــالع علــ  بيانــاو هــذ  األحبــاث مــن خــالل تقريــر املركــز العلميـة العامليــة ، 
 http://Engineering.ksu.edu.sa.موقعنا عل  االنرتن  أو (باللغة اإلجنليزية
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 المؤتمرات العلميةالبحوث التي تم نشرها في   -0

ورقـــة علميـــة  11 املـــؤ راو العلميـــة وتقـــدا يف العديـــد باملتـــاركةم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس قـــا
، وميكــن اإلطــالع علــ  بيانــاو هــذ   خاصــة بــالبحوث املدعمــة مــن مركــز البحــوث بالكليــة

األحبــــــــــاث مــــــــــن خــــــــــالل تقريــــــــــر املركــــــــــز )اوــــــــــزء باللغــــــــــة اإلجنليزيــــــــــة( أو موقعنــــــــــا علــــــــــ  
 http://Engineering.ksu.edu.sa.االنرتن 
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 رسائل طالب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه -7
  رســائل املاسســـتري و الــدكتورا بعــض يقــوم  أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة باإلشــراف علــ 

الــ  جيريهــا طــالب الدراســاو العليــا يف أقســام املدعمــة مــن مركــز البحــوث بكليــة اهلندســة و 
 . الكلية

 الماجستيررسائل 

 المشرف على الرسالة إسم الطالب الةعنوان الرس م
تكامليــــة دمــــؤ حمطــــة حتليــــة التبخــــري  1

الوميضــــــــــــي والتناضـــــــــــــح العكســـــــــــــي 
 باستخدام برامؤ احملاكا 

د. عبـــــدالرمحن بـــــن عبـــــدالعزيز  طالل بن خالد التمري
 الربيعة

لندر  تعترب اململكة العربية السعودية إحدى مناط  العامل اوافة نسبيًا نظرًا   :الرسالة  ملخص
األمطار وقلة امليا  السطحية واووفية وإنعدام األهنار. هذ  األسباب تستوسب البحث عن طرق إلنتاج 
ميا  صاحلة للترب، وال  من أمهها تقنياو حتلية ميا  البحر حيث أن موقع اململكة اوغرايف يساعدها 

ا املؤسسة العامة لتحلية امليا  املاحلة. للسري يف هذا اجملال. يوسد اآلن باململكة ثالثون حمطة حتلية تديره
تعمل مجيع حمطاو التحلية باململكة باستخدام تقنية  التبخري الوميضي متعدد املراحل وكذلك تقنية 
التناضح العكسي . وقد ظهر حديثاً ما يعرف بالنظام املدمؤ أو املزيؤ والذي يربط بني أكثر من تقنية يف 

لتبخري الوميضي بتقنية التناضح العكسي. وحيدث الدمؤ بني التقنيتني  ن واحد، ومن ذلك دمؤ تقنية ا
بأشكال وطرق خمتلفة الزال  يف مرحلة الدراسة والتطوير. من اهم املميزاو املرسو  عند دمؤ تقنية 
التبخري الوميضي بتقنية التناضح العكسي هو إمكانية تتغيل حمطاو التناضح العكسي وحمطاو التبخري 

كفاء  أعل  عند ظروف تتغيلية خمتلفة، إضافة إىل تقليل تكاليف اإلنتاج وتقليل اهلدر الوميضي  ب
احلراري. سيتم يف هذ  الدراسة تقييم عدد من األشكال اهلندسية ال  تدمؤ حمطة التبخري الوميضي مع 

، وذلك عملية التناضح العكسي، كما سيتم حماكا  النظام املدمؤ، عن طري  استخدام برامؤ احملاكا 
بتغيري ظروف التتغيل للوصول إىل أفضل منوذج ميكنه الربط بتكل متكامل بني تقني  التبخري الوميضي 
والتناضح العكسي. كما سيتم كذلك حساب تكاليف التتغيل لكل نظام مدمؤ ومقارنته مع عملياو 

م  يف هذ  الدراسة حماكا  التحلية التقليدية للوصول إىل أفضل منوذج  يقلل من التكاليف التتغيلية. سيت
 .وتقييم حمط  التحلية باوبيل ) التناضح  العكسي والتبخري الوميضي(
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حتســــــــــــــــني خــــــــــــــــواص البوليفينــــــــــــــــاو  6

باستعمال خلطة مركز  من اوزيئاو 
 متناهية الصغر

Achmad 

Chafidz 
 د. حممد احلاج علي

   :الرسالة  ملخص
ملبلمراو ميكن حتسينها من خالل مزسها مع سسيماو ظهرو األحباث ال  أسري  مؤخرا أن خواص اأ أ

النانو. و تعد مواد النانو مثل سزيئاو الطني واورافي  وأنابيب الكربون املتناهية يف الصغر من املواد 
الواعد  لتحسني خواص املبلمراو، حيث تظهر النتائؤ املعملية املنتور  أن اضافة هذ  املواد تعمل عل  

للمواد مثل: اخلصائص الكهربائية والفيزيائية واحلرارية. وتعتمد هذ  التحسيناو  حتسني خصائص عديد 
 عل :

 نوع البوليمر .1
 تركيز املواد املتناهية الصغر املضافة وقو   اسكها .6

 توزيع املواد املتناهية الصغر يف البوليمر. .3

 يكانيكية والرتكيبيةامل متناهية الصغر عل  اخلصائص الطني سيدرس هذا البحث تأثري اضافة سزيئاو

     للبويل ألفيناو مثل البويل بروبلني والبويل إثلني.
دراســـــة حمطـــــة قـــــدر  وحتليـــــة هجينـــــة  3

ــــــل الطاقــــــة والطاقــــــة  باســــــتخدام حتلي
 املتاحة

 د. مجال عريف  عبدالعزيز عبداهلل الزهراين

 Despite the undeniable advantages of Gas Turbine  :الرسالة  ملخص

plants to generate power and electricity, one cannot disregard the 

huge quantities of hot exhausted gases produced, containing 

almost two thirds of the chemical energy of fuel consumed. The 

cogeneration of electricity and pure water improves the 

utilization of such energy and minimizes the release of high 

temperature effluents to the environment. In addition, 

desalination of sea and brackish water is becoming an essential 

part in providing sustainable sources of fresh water . 

The research will concentrate on using hot gas turbine exhaust 
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gases to operate thermal desalination plant and part of the gas 

turbine power to operate reverse osmosis plant 
تطـــــــوير حفـــــــاز حيتـــــــوي علـــــــ  نـــــــانو  0

باالديوم و احململ عل  ثاين اوكسـيد 
التيتــــــانيوم ل كســــــد  اوزئيــــــه لغـــــــاز 

 االيثان

ــــــــــدالرمحن صــــــــــاحل ع لــــــــــي عب
 العوادي

 يوسف صاحل الصغري . د

تعترب تكنولوسيا النانو من اهم جماالو العلوم احلديثه حيث وسه  الكثري من   :الرسالة  ملخص
االحباث يف هذا اجملال .وكما هو معلوم فأن املواد احملضر  حبجم النانو تبدي خصائص فيزيائيه وكيميائيه 

ديه.كما ان سزيئاو املعادن النبيله حبجم النانو اظهرو ختتلف عنها اذا ماحضرو باالحجام االعتيا
فاعليه عاليه لتحفيز الكثري من التفاعالو الكيميائيه الىت تعد اساسا لكثري من الصناعاو الكيميائيه مثل 

 تفاعالو اضافه وازاله اهليدروسني .

ثري من االهتمام لدخوهلا  وقد حظي  االكسد  اوزئيه للهيدروكربوناو خالل العقود االخري  بك         
كعمليه اساسيه يف كثري من الصناعاو الكيميائيه.وكما هو معلوم فأن االكسد  اوزئيه ل كاناو قصري  
السلسله والسيما االيثان تتطلب درساو حرار  عاليه لذلك كان من الضروري البحث عن حفاز من 

فازاو املستخدمه ل كسد  االيثان من اهم احل Mo-V-Nbشأنه ختفيض درسه حرار  األكسد .يعترب 
درسه مئويه.وقد لوح  ان  044-344لكال من االيثيلني ومحض اخلليك مع درساو حرار  ترتاوح بني 

 ادماج معدن الباالديوم من شأنه توسيه التفاعل لزياد  انتاسيه محض اخلليك بتكل كبري.

ل  انواع خمتلفه من ثاين أوكسيد ع Mo-V-Nbومن خالل هذ  الدراسه سوف نقوم بتحميل          
التيتانيوم ودراسه تأثري اضافه الباالديوم عل  شكل نانو يف األكسد  اوزئيه لغاز االيثان ومقارنه النتائيؤ 

 املتحصله بسبيقاهتا
دراسة معملية ألداء مضخة نابذ   6

 للعوال  الصلبة
 د. بتاراو سليم  حواس حيىي حواس

عوال  الصلبة خليط من األسسام ال  تكون الكثافة النسبية هلا خمتلف عن  ثل ال  :الرسالة  ملخص
السائل الناقل. وترتاوح حجم هذ  األسسام مابني بضعة ميكروميرتاو ومائة مليمرت. ويوسد نوعان من 
العوال  الصلبة مرتسبة وغري مرتسبة. وتنقل األسسام الصلبة املوسود  يف السائل عرب األنابيب ملسافاو 
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صري  ومتوسطة يف كثرٍي من مناسم التنقيب والتعدين والصناعة والبرتوكيماوياو وصناعاو الطاقة ق

 البرتولية.

 64و  6تستخدم مضخاو العوال  الصلبة لنقل السوائل ال  يكون تركيز األسسام الصلبة فيها ما بني 
و وقطع املضخاو النابذ  ومن املعلوم أن مكونا 603% من حجم السائل، وتصل كثافتها النسبية إىل 

هي أكثر أسزاء نظام النقل عرضة للضرر وذلك لوسودها يف بيئة شديد  التآكل مما يؤدي إىل تآكل هذ  
األسزاء وقصر عمر هذ  املضخاو. ويزيد هذا الضرر بزياد  حجم العوال  الصلبة وتركيزها يف السائل 

الصرف واحلجار  الكبري  نسبيًا إىل املالط والطني الناقل. وترتاوح أحجام العوال  الصلبة مابني نفاياو 
 ميكروميرت. 600الذي يصل حجم حبيباته إىل 

يتم تصميم غالبية مضخاو امليا  النقية لتحق  األداء اهليدروليكي املطلوب عند أعل  كفاء  للمضخة 
  هذ  الضروف بينما تصمم مضخاو العوال  الصلبة ملقاومة التآكل دون النظر إىل رفع كفائتها. وحت

 )د/ الدقيقة(. 1844و  644فإن السرعة النوعية ترتاوح بني 

يهدف هذا البجث املعملي إىل دراسة تأثري نوع وحجم العوال  الصلبة عل  أداء املضخة النابذ ، حيث   
ا عل  سيتم اختبار ثالثة أنواع من العوال  الصلبة مع إختبار ثالثة احجام خمتلفة  لكل نوع لدراسة تأثريه

اداء نفس املضخة ومقارنتها بأداء املضخة عند استخدام امليا  النقية. كما يتمل البحث دراسة تغري 
االرتفاع الديناميكي والطاقة املغذية وكفائة املضخة، باألضافة اىل معدل التدف  ونوع وحجم العوال  

 الصلبة.

إعاد  تأهيل  الوصالو اخلارسية بني  6
رسانية األعمد  والكمراو اخل

باستخدام ألياف املواد البوليمرية 
الزساسية واملونة املسلحة باالنسجة 

 املركبة حت  تاثري أمحال الزالزل

عارف عبداهلل سعيد 
 عبادل

 أ.د يوسف بن عبداهلل السلوم

إهنارو أعداد كبري  من املباين يف املاضي بسبب الزالزل القوية.  ويعـزى ذلـك   :الرسالة  ملخص
ذاو اهلياكل املقاومة للعزوم اىل ضعف التفاصيل يف حديد التسليح اخلاص مبقاومة قـوى و يف املنتآ

القـــص وتـــأمني املرونـــة الالزمـــة يف نقـــاط اتصـــال األعمـــد  بـــالكمراو.  وتزخـــر املراســـع بطـــرق عديـــد  
إلصــالح وتقويــة منــاط  االتصــال بــني األعمــد  والكمــراو.  ومــن الطــرق األكثــر اســتخداماً يف تقويــة 
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 المشرف على الرسالة إسم الطالب الةعنوان الرس م
ــ اط  االتصــال بــني األعمــد  والكمــراو هــي بنــاء قمــيص خرســاين أو معــدين.  وقــد واسهــ  تلــك من

التقنياو العديد من الصـعوباو العمليـة يف التطبيـ  حيـث أهنـا حتتـاج إىل عمـل ميـداين جمهـد وتفصـيل 
وختطـــيط دقيـــ  باإلضـــافة إىل أهنـــا تـــؤدي إىل زيـــاد  املقاســـاو األصـــلية وحتتـــاج إىل محايـــة خاصـــة ضـــد 

 صدأ.ال

وللتغلــــب علــــ  الصــــعوباو املتعلقــــة باســــتخدام التقنيــــاو الســــالف ذكرهــــا فــــإن اوهــــود قــــد وسهــــ  
الستخدام تقنية استخدام التـرائح أو األنسـجة املركبـة امللصـقة مـن اخلـارج بطريقـة  علهـا تتحمـل قـو  

لميـة عـن أثـر التد النا ـة عـن قـوى القـص.  ففـي العقـود األربعـة املاضـية مت نتـر عـدد مـن األوراق الع
أمحال الزالزل عل  وصالو التقـاء األعمـد  بـالكمراو الـ  مل يـتم فيهـا تفصـيل سيـد حلديـد التسـليح 

 وهو ماكان سائداً يف الكوداو ال  أعدو قبل إدخال متطلباو الزالزل عليها.   –
لرفـــع واهلـــدف الـــذي ســـوف تنفـــذ مـــن أسلـــه هـــذ  الدراســـة هواملقارنـــة بـــني الطـــرق احلديثـــة املســـتخدمة 

  الكفاء  الزلزالية لوصالو األعمد  اخلارسية بالعوارض عن طري  برنامؤ معمل  وحتليل .
ســوف يعتــرب ســزء مــن العينــاو الــ  صــبها يف املعمــل كعينــاو مرسعيــة للعينــاو األخــرى حبيــث ســيتم 
ود تقويـــة األخـــرى املتبقيـــة بأنســـجة املـــواد املركبـــة  ، ســـيتتم لصـــ  االنســـجة علـــ  منطقـــة اتصـــال العمـــ

بالكمر  وعل  سزء من الكمر  وسزء من العمود.  وسوف يتم اختبار مجيع العيناو حت  تأثري أمحال 
مرتدد  مماثلة لتلك الـ  تنـتؤ عـن زالزل قويـة.  وسـوف يـتم مقارنـة نتـائؤ االختبـاراو للعينـاو الـ  مت 

التـكل اهلسرتيسـي ، ومـدى  تقويتها والعيناو املرسعية.  ومـن العناصـر الـ  سـيتم اعتبارهـا يف املقارنـة
 عالقة احلمل باالحنراف ، وأداء األعمد  ونقط االتصال والتدهور يف اللدونة والصالبة. 

بعد االنتهاء من إسراء االختباراو سوف يتم دراسة  اداء و سلو  العيناو بواسطة برنامؤ  حتليلي 
رسعية وكذا العيناو ال  مت تقويتها القص للعيناو امل مبقاومةمتقدم وال  سوف يتم مقارنتها للتنبؤ 

 باألنسجة املركبة وال  مت اختبارها يف املعمل.
 


