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 مـقدمـــــــة -1
 

انط تالقاً من ج ود جاممة امللك سمود يف توفري اإلمكانات ال تالزمة لتنشيط البحث          
الملةي، دأب مركز البحوث بكلية اهلندسة، منذ إنشائه يف المـام 

م(، علس دعم البحوث الملةية والدراسات 1790/1796هـ )1370/1376اجلاممي
األقلام للقيام باملزيد من البحوث و التطبيقية و تشهيع أعضاء هيئـة التدريس يف خمتلف 

الدراسات، األمر الـذي أدى إىل زيادة عدد املشاريع البحثية اليت يدعة ا املركز بشكل 
 مطرد.

وجدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية اليت قام املركز بدعة ا، خ تالل الفرتة املذكورة، يبلغ 
ية و التطبيقية، انت س من ا حىت هناية مشروعًا حبثيًا يف شىت جماالت اهلندسة النظر  711

مشـروعاً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املنصـرفة علـس هذه املشاريع  669المام اجلـاممي احلـايل 
لاير( حىت هناية المام املايل  3604440444مثانية وث تالثون مليون لاير سمودي )

غري مباشرة تتةثـل  هـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه علي ا من مصروفـات1031/1036
يف رواتب الفنيني و اإلداريني و الباحثيـن و ملاعدي الباحثني الذين يلامهون يف إجراء 

 البحوث.        

ويلاهم مركز البحوث يف تشهيع النشاط البحثي بالكلية من خ تالل دعةه املادي و       
يل ل علس أعضـاء هيئـة اإلداري للةشاريع البحثية التطبيقية والنظرية األمر الذي يشهع و 

التدريس نشـر نتائج حبوث م يف اجملـ تالت واملؤمترات الملةيـة المامليـة، إىل جانب نشر بمض ـا 
يف جملـة جاممة امللك سمود ) الملوم اهلندسية(، و هي جملة دورية تنشرها عةادة شؤون 

 املكتبات باجلاممة.
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تنظيم احللقات الدراسية والدورات وهناك أوجه أخرى لألنشطة البحثية بالكلية، من 
التدريبية ومن ألقاء احملاضرات الملةية ودعوة بمض األساتذة املتخصصني لزيارة الكلية وغري 
ذلك. وكذلك يقوم المديد من أعضاء هيئة التدريس، يف إطار التماون مع اجملتةع، بمةل 

يد من اجل ات احلكومية االستشارات والتقارير الفنية واالختبارات املمةلية لصاحل المد
 والقطاع اخلاص.  

ويلتمرض هذا التقرير اإلجنازات اللابقة واألنشطة البحثية يف املركز خـ تالل المام         
خاصة واحملاضرات الملةية ورسائل املاجلتري والدكتوراه  هـ1031/1036اجلاممي 

 املدعةة واليت مت  مناقشت ا يف خمتلف أقلام الكلية. 

مبناسبـة إصدار هذا التقرير أن أتقدم بالشكر لمةادة البحث الملةي  ويطيب يل 
وعةادة كلية اهلندسة جباممة امللك سمود علس ما يقدمانه من دعم وتشهيع ملتةرين 

كةا أقدم شكري للزم تالء أعضاء جملس إدارة املركز مللامهت م يف تشهيع البحث  للةركز.
منلويب مركز البحوث  علس ما بذلوه من ج ود الملةـي يف الكلية.  كةا يلرين أن أشكر 

 طيبة أدت إىل رفع ملتوى اخلدمات اليت يقدم ا املركز لدعم المةل البحثي بالكلية.

 و اهلل ولي التوفيق ،،  

 مديــر مركــز البحـوث                                                       
 الرحمن آل الشيخد. محمد بن عبد                  

 هـ 1036ذو احلهة   

 م 6411نوفةرب       
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 مركـز البحـوث في سطور وأرقام -1

 

 نشأة المركز 2-1

يف  -وهــو أول مركــز حبــوث يف اجلاممــة -مت إنشــاء مركــز البحــوث بكليــة اهلندســة  
ــــة 1370/1376المــــام اجلــــاممي  ــــي ودعــــم الدراســــات النظري هـــــ  ، لتنشــــيط المةــــل البحث

والتطبيقيـــة ألعضــــاء هيئـــة التـــدريس بالكليـــة وتـــوفري اإلمكانـــات ال تالزمـــة لـــذلك ، عـــن طريـــ  
لفنيــة واملاليــة ، حيــث كانــ  البحــوث الملةيــة  ــرى تقــدا المديــد مــن اخلــدمات اإلداريــة وا

بالكليـة قبل ذلك علس شـكل اهتةامـات فرديـة.  وتمتةـد يف متويل ـا علـس ميزانيـات األقلــام 
األكادمييـة اليت يتبم ا الباحثون .  أما اآلن ، يتبع مركز البحوث عةادة البحث الملةـي الـيت 

 والبحث الملةي. تندرج حت  وكالة اجلاممة للدراسات المليا 
 
 

 إستراتيجية المركز 1-1
ترتكز إسرتاتيهية املركز علس توجي ات عةادة البحث الملةي باجلاممة واملتةثلة يف  

 الرؤية والرسالة واألهداف التالية: 
 

 :  الرؤية -أ 

 .اهلندسي اجملال يف واالبتكار واإلبداع الملةي البحث يف الريادة حتقي 
 :  الرسالة  -ب 

 التةيـــز تـــدعم وحمفـــزة جاذبـــة بيئـــة تـــوفري خـــ تالل مـــن املتةيـــز البحثـــي المةـــل تشـــهيع
 .للباحثني واإلبداع
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 :  األهداف -ج 

 . اهلندسة كلية يف الملةي البحث دعم.1
 .الملةي البحث اجملال يف واملبدعني املتةيزين تشهيع.2
 . الكلية أقلام يف الباحثني مع التماون وتيلري اإلجراءات تبليط.3
 .مم ا التماون وتنةية والماملية احمللية البحوث مبراكز االتصال.4
 .املركز أنشطة يف امللتةر والتحلني اجلودة مف وم تكريس.5
 

  الهيكل التنظيمي واإلداري للمركز 1-4

 الشكل أما ، اهلندسة بكلية البحوث ملركز التنظيةي اهليكل( 1-2) الشكل يظ ر
 .للةركز اإلداري التنظيم فيظ ر( 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : الهيكل التنظيمي لمركز البحوث بكلية الهندسة1-1الشكل )  

 

 

 

 مدير الجامعة

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 عمادة البحث العلمي

 مركز بحوث كلية الهندسة
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( : التنظيم اإلداري للمركز1-1الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلس إدارة المركز

 سكرتارية المركز 

 وحدة الشؤون
 اإلدارية

وحدة 
الخدمات 

 الفنية

وحدة البحوث 
والمعلومات
  

وحدة 
 الشؤون
 المالية

 مدير مركز البحوث
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 أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث - أ
 القسم اإلسم

 مديـر ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث             د.محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ
 ممثل عن قسـم الهندســة الصـناعيـة كـان      ر د. إبراهيم بن محمد الحـ

 ممثـل عن قسـم الهندسـة الكيميائيــة يرـالح الصغـد. يوسف بن ص
 ممثـل عن قســم الهندسـة الميكانيكيـة مي بن علي الصانـع                اد. ســ

 ممثل عن قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي                 زم بن نايل الضموراحــ د.
 ممثل عن قســم الهندســة الكهربائيـة        ي ـريب علــد غـد. وحي

 

 البحوث مركز منسوبي - ب

 د. محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ         مديـر ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث
                  د. محمـــد إقبــال قريشـي  )هندسة كهربائيـة(أستاذ مساعد  

                     د. سيــد حمـيـل اإلســالم  (ميكانيكية هندسة) ساعدأستاذ م

 م. أحمــد نصــر كـداشـي                         باحث  )هنــدسة نووية(

 ـوض                    ـلـي أحـمـد عـم. ع باحث )هندسة كهربائيـة(

                     م. أسامـة  محمــد أباظـــة  باحث ) هندسة مدنيــة(

 م. ســيـد ذكــر الرحمــن                            (ميكانيكية هندسة)  باحث

                    مصطفــى محمـد السـدسـي  الرسم الهندسـي والتصـــوير

 إبراهيـم بن علي الـرمضــان                       ناسـخ عـربـيسكــرتير و 

 ر                      ــنذي  فــاروق  طلعــت سكرتير و ناسـخ إنجليـــزي
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 مهام مركز البحوث 1-3
شرف علس مركز البحوث جملس إدارة يضم مخلة من أعضـاء هيئة تدريس املتةيزين يف 
البحث الملةي ميثلون أقلام الكلية املختلفة و يرأسـه مدير املركز.  ويتوىل مدير املركز م ام 

 إدارة املركز ومتابمة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة باإلضافة إىل امل ام األخرى من أمه ا : 

 البحثية املشاريع بقبول التوصية. 

 امللهلة البحثية املشاريع إجناز متابمة 

 مث ومن املركز إدارة جملس علس لمرض ا مت يداً  للةركز اللنوية امليزانية مشروع إعداد 
 .للمةادة رفم ا

 ال تالزمة االحتياجات للداد املركز سلفة من الصرف. 

 املركز لتشغيل البشرية القوى بتميني التوصية. 

 املركز نشاط عن اللنوي التقرير إعداد. 

ولتحقي  األهداف املنشودة تتضافر اجل ود بني املدير وأعضاء جملس اإلدارة وخمتلف 
 الوحدات املكونة للةركز للقيام علس أحلن وجه مب ام املركز التالية : 

 انت اء بمد الن ائية التقارير ومراجمة للةركز املقدمة البحثية املشاريع دراسة 
 .عاملشرو 

 قبل من واملمتةدة بالكلية التدريس هيئة أعضاء ألحباث املادي الدعم تأمني 
 .الملةي البحث عةادة

 عةادة قبل من واملمتةدة المليا الدراسات ط تالب ألحباث املادي الدعم تأمني 
 .الملةي البحث

 المةل ورش إقامة يف وامللامهة الملةية والندوات املؤمترات عقد. 

 بالكلية البحثي للنشاط الفنية امللاندة . 
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 إمكانيات المركز 1-5

 هيئة أعضاء مع بالتماون مب ام ا تقوم اليت البشرية القوى إىل باإلضافة البحوث مركز يتةتع
 :  التالية اإلمكانيات توجد ، بالكلية التدريس

 المختبرات والمعامل والورش -أ 

املمامل تؤدي دورها يف تمليم تضم مباين الكلية جمةوعة متكاملة من املختربات و 
و تأهيل امل ندسني و تلاهم يف أعةال البحث الملةي ، و مجيم ا مزود بأحدث 
األج زة الملةية و املمدات ال تالزمة لذلك.  ويمةل مركز البحوث من خ تالل دعةه 
للةشاريع البحثية امللهلة علس تزويد املختربات واملمامل و الورش بالمديد من 

 مدات و الربامج احلاسوبية.األج زة و امل

 اخلدمات من المديد تقدا يف الكلية بأقلام املمامل و املختربات تلاهم و
 اإلنشائية، و الصناعية و اخلدماتية القطاعات ختدم اليت والبحثية الملةية

 األداء اختبارات و القياسية االختبارات مثل غريها، و املقاييـس، و واملواصفات
 إجراء كذلك و املواد، اختبارات و للةمدات الدقة و الص تالحية واختبارات

 .القياس أج زة وممايرة الدراسات  و القياسات و التحاليل و الفحوصات

 وربط ا، ووصل ا املمادن وتشكيل تشغيل وحدات تضم اليت ، الكلية لورش بالنلبة أما
 وأج زة وممدات تشغيل  ماكينات  تلتخدم ف ي ، واملمايرة الصيانة وحدات وكذلك
 دعم يف كبرية بدرجة يل م مما ، امل رة الفنيني من جمةوعة علي ا يمةل  دقيقة قيـاس

 ضةن وأج زة أجزاء تصنيع إىل حاجة من تطبيقي حبث خيلو يكاد ف تال البحثي، النشاط
 .البحث ممدات

 
 

 

 

 النشر و الطباعة    -ب 
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 والنلخ، التهليـد و الطباعة و التصوير ممدات من خمتلفة جمةوعة املركز لدى يوجد
 مما و.  للبحوث الـمـام النفع ذات الملةية األج زة و املمدات من جمةوعة إىل باإلضافة
 يف أس م قد  - البحوث  ملشاريع دعةه خ تالل من - البحوث مركز أن فيه، الشك
 اآليل احلاسب إدارة و الورش و املختربات يف املمةلية الته يزات من المديد حتديث
 .بالكلية

 

  خدمات المركز 1-6

تتلخص اخلدمات اإلدارية و الفنية اليت يقدم ا مركز البحوث لدعم البحث 
 الملةي يف الكلية يف النقاط التالية :

توفري الدعم املايل ال تالزم ملشاريع البحوث امللهلة يف املركز، يف حدود امليزانية  -1
املمدات و قطع الغيار و اخلامات و املواد املخصصة لكل من ا، لشراء األج زة و 

امللت لكة اليت حيتاج إلي ا البحث. و تلمس إدارة املركز إىل تذليل الصموبات اليت 
قد تواجه الباحثني عند احلاجة لشراء بمض األج زة أو املواد يف حدود أنظةة 

 ولوائح اجلاممة .

  ما يلي : ملـاعدة أعضـاء هيئة التدريس الذين هلم حبوث ملهلة يف -6

 .  للةراجع البحثي امللح-أ        
 الته يز املمةلي للتهارب . -ب       
 إجراء التهارب.   -ج       
إدخال البيانات وتشغيل الربامج علس احلاسب اآليل والقيام باخلدمات   -د        

 األخرى ذات الم تالقة . 
 امللاعدة يف حتليل النتائج . -هـ        
 متابمة إجراءات شراء األج زة واملمدات واملواد .-و       
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تقدا خدمات النلخ والرسم والتصوير والطباعة ال تالزمة إلعداد نتائج البحوث يف   -3
صورة تقارير هنائية للبحوث أو مقاالت علةـية يتم نشرها يف اجمل تالت والدوريات 

 الملةية ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات الماملية .

املركـز أيضا بتقدا خدمات النلخ والرسم بالنلبة للبحوث واحملاضرات اليت  يقوم -0
تلقس يف الندوات والدورات واحللقات الدراسية اليت تنظة ا أقلام الكلية و يقوم 

 املركز بإعداد الش ادات للدورات و احللقات الدراسية.

صادر الملةية مماونة أعضاء هيئة التدريس والط تالب بالكلية يف عةل مراجمة للة -6
املتملقـة ببحوث م، عن طري  التقنية املتوفرة مبكتبة األمري سلةان بن عبد المزيز 
وعن طري  إدارة اململومات و اخلدمات الفنية و اإلدارة المامة لربامج املنح مبدينة 
امللك عبد المزيز للملوم والتقنية، باإلضافة إىل توفري املراجع الملةية املطلوبة 

 .للباحثني
تنظيم وإقامة احملاضرات الملةية ذات الم تالقة مبشاريع البحوث امللهلـة أو اليت  -6

 تلاهم يف تنشيط البحث الملةي يف الكلية ، وتقدا اخلدمات ال تالزمـة لذلك. 
 احلكومية اإلدارات و املصاحل من كبري عدد علس اللنوي التقرير توزيع

 مراكز) اجل ات بمض إىل باإلضافة ذلك و - الوطنية والشركات واملؤسلات
 داخل البحثي بالنشاط إلحاطت ا - املةلكة خارج( غريها و وجاممات حبوث
 التقارير ببمض لتزويدهـا خمتلفة ج ات من طلبات عدة املركز ويتلقس.  الكلية
 وإرساهلا البحوث هذه بتوفري املركز يقوم و هلا، األمهية ذات للبحـوث الن ائية
 .إلي ا
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 اإلنجازات  1-7

 األنشطة البحثية - أ

خ تالل  ( التايل ملخص األنشطة البحثية مبركز حبوث كلية اهلندسة 1-6يظ ر اجلدول )
 هـ1031/1036المام اجلاممي 

 الهندسة النشاط العلمي م
 الصناعية

 )ص(

 الهندسة
 الكهربائية

 )ك(

الهندسة 
 الكيميائية
 )كي(

الهندسة 
 المدنيـة
 )م(

الهندسة 
 لميكانيكيةا

 )مي(

هندسة 
 البترول
 )ب(

 المجموع

البحـــوث اجلديـــدة  1
 باملركز

4 3 14 3 11 3 34 

التقـــــــارير الن ائيــــــــة  6
 للبحوث باملركز

3 16 10 9 6 3 61 

إمجايل البحوث  3
 امللهلة باملركز

6 14 0 16 13 3 61 

 النشاطات العلمية 
 64 6 11 1 3 - - احملاضرات الملةية 0
البحـــــــوث الـــــــيت مت  6

نشرها يف اجملـ تالت 
 الملةية 

1 14 7 3 6 6 33 

 البحـــــــوث الـــــــيت مت 6
رها يف نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املؤمترات الملةية

4 6 4 4 4 1 3 

 رسائل الدراسات العليا  
 16  1 - 6 6 9 ماجلتري -أ   9

 - - - - - - - دكتواره  –ب 
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 البحوث المسجلة - ب
( البحوث امللهلة يف مركز البحوث منذ المام اجلاممي:  1-2يظ ر الشكل )         
 هـ   1222-1221
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 ميزانية مركز البحوث -ج 
 

  المشر سنوات املاضية ل( ميزانية مركز البحوث خ تال2-2يوضح الشكل)
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 مشاركة أقسام الكلية - د
 

( نلبة مشاركة أقلام الكلية يف تقدا التقارير الن ائية للةشاريع 1-2يبني الشكل )
  هـ    1211-1211البحثية منذ المام اجلاممي: 

ل )
شك

ال
6-

3
ر النهائية 

ري
ي تقديم التقا

سام ف
ألق

ركة ا
شا

سبة م
(: ن
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الهند
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8
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5
%

سة الميكانيكية
الهند

1
9

.1
5

%

سة الكهربائية
الهند

2
4

.0
8
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ملخصات مشاريع البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على تسجيلها  -3

هـ1031/1036في مركز البحوث خالل العام الجامعي   

قام عدد من أعضاء هيئـة التدريس بالكليـة بتقدا مشـاريع حبثيـة جديدة لتلهيل ا         
، متــ   يف مركــز البحــوث. و بمــد دراســة هــذه املشــروعات و مناقشــت ا مــن قبــل إدارة املركــز

 امليزانيات املقرتحة هلا. اعتةادمشـروع و  34املوافقة علس دعم 
لبحوث اجلديدة اليت مت تلهيل ا خ تالل المام و اجلزء التايل يتضةن ملخصات ا        
 0هـ1031/1036اجلاممي 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

31/031 
 كي

التــــوفري األمثــــل للةيــــاه يف أج ـــــزة 
 التربيد وإعادة استمةال املاء

 أ.د. مراد حمةد بوممزة 
 د. يوسف البخبخي 

 04444 ش ر16

36/031 
 مي

حتديد مناط  االتصال بني أداء 
القطع وقطمة الشغل يف عةليات 

 القطع متمددة احملاور

 16444 ش ر16 د. أيوب أراس

33/031 
 م

 (FRP)تــــــأثري وضــــــع األليــــــاف 
علــــس أداء قـــــوة القــــص للكةـــــرات 

 اخلرسانية املللحة

 د. ندا أحلن صديقي
أ.د. صاحل بن حامد 

 الليد 

 04444 ش ر21

1/036 
 م

تطــــــــــوير طريقــــــــــة حتليليــــــــــة لتحديــــــــــد  
كةيـــــــة اجلـــــــدران الصـــــــامدة ال تالزمـــــــة 
ـــــــن اخلرســـــــانة امللـــــــلحة املقاومـــــــة  ملب
ــــــــــزالزل وفقــــــــــاً ملتطلبــــــــــات البنــــــــــاء  لل

 (SBC)اللمودي 

 د. أمحد توكن 
 د. ندا أحلن صديقي

 36444 ش ر16

6/036 
 ك

ميةـــــو خلـــــط اكتشـــــاف امللتيـــــوزر 
 التصاالت غري سلكية الواسمة

 66044 16 د. أمحد أياندا سليةان

1/212 
 كي

 بـاملواد إثيلـني البويل ارتباط حتلني
 الصغر املتناهية

    علي احلاج حمةد. د
 الليثي رابح. د

 20111 ش ر 12

0/036 
 ب

 يف األمثليـــــــــة لتحقيــــــــ  متكامـــــــــل منــــــــوذج
 للةكـــامن اهليــدروليكي التشـــقي  تصــةيم
 واملمتدلة الضميفة النفاذية ذات

 10211 ش ر12 الضةور نايل حازم. د

6/036 
 مي

تصــــةيم منــــوذج بــــارامرتي إلعــــادة 
 بناء الفك اللفلي لإلنلان

ش ور 21 د. عادل طه عباس   34444 

6/036 
 ب

 االنتـــــاج لننظـــــام  األمثليـــــة حتقيـــــ 
ـــــنفط آبـــــار يف  نظـــــام بلـــــتخدام ال

 المقدي التحليل
 

 17252 ش ر12 الضةور نايل حازم. د
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

9/036 
 ك

 ألســتخدام  ممةليــة  ريبيــةَ  نَتــائ جَ 
 التشـــــــوية قليلـــــــة الكرتونيـــــــة دوائـــــــر

 إلزالــة بلّــوري ُمَذبــذ ب باســتخدام
 اللرعة عالية الدوائر ىف التشوية

 التواب عبد امحد.د
 تلبه امحد

 11111 ش ور 6

6/036 
RC 

التغــــــــري يف اخلــــــــواص امليكانيكيـــــــــة 
لللـــــــــــــبائك التنغلـــــــــــــ  الثقيلـــــــــــــة 
 اختبارها يف درجات حرارة خمتلفة

سيد محيل االس تالم  د.  16212 ش ر12 

7/036 
 كي

حتلني  اداء  املفاع تالت احليوية  
 من خ تالل  احلث الدوري

 11616 ش ر 12 أ. د. عبد احلةيد اجبار

14/036 
 كي

 يف الكربـــــــــــــون وتكـــــــــــــون نشـــــــــــــاط
 الرتكيـــــز ضـــــميفة نيكـــــل حفـــــازات
 األلومنا علس ومدعومة

 فقي ا محزه أنيس. د.أ
 احلاج أمحد. د.أ
 الفاتش صادق أمحد. د
 عيديد إبراهيم أمحد. د

 16111 ش ر12

11/036 
 كي

 جزيئـات أطـوال توزيع يف التحكم
 التغيـــــري طريـــــ  عـــــن إثيلـــــني البـــــويل
 الــداخل اهليــدروجني مبمــل املنــتظم

 للةفاعل

 احلاج قاسم حمةد. د
 علي

 كةال الدين عةاد. د

 15057 ش ور 6

16/036 
 مي

 طبقيــــــة لصــــــفائح حتليليــــــة حلــــــول
 للتشــــــوه قابلــــــة طبقــــــات تتضــــــةن
 منوذج بإستخدام ك ربائياً  القصي
 الث تالثي ردي

 جاسم بن أسامة. د
 الدري م

 خضري عادل أمحد. د

- 16116 

13/036 
 مي

االهتزازات احلرة للموارض املركبة من 
طبقات ليفية متمامدة ومثبتة علس 

سطوح ا عدة مشغ تالت  
 ك روإج ادية

 أمحد عادل خضريد. 
د. أسامة بن جاسم 

 الدري م 

 16221 ش ور6

10/036 
 ب

 للصخور البرتوفيزقية اخلواص تقيم
 بالغاز املشبمة الطينية الرملية

 لطفي أمحد أسامه. د
 ش ور6 امل دي كةال

5516 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

 باإلشماع اآلبار قياسات بواسطة
 النووي املغناطيلي

 ادةمح غريب. د

16/036 
 كي

 األمثلية لتحقي  تكاملية من هية
 داخل املائية الفض تالت ملماجلة
 و املادة ضبط شروط وف  املصنع

 اخلصائصية

 اهلل وقيع حمةد كامل.د
 احللوجي حمةود. د
 أورتيقا بونس. د

 ش ور6
11111 

16/036 
CERE

M 

-(أمينوفينيل-1)7 مركب تآثري
 تآكل مماجلة علس تيرتازول
 ٪,،٣ حماليل ىف النقس احلديد
 كةثبط الصوديوم كلوريد
 للتآكل

 امحد حمةد الليد. د
 ش ور 6 شريف

11111 

19/036 
 م

 حمليــــــــــاً  املتــــــــــوفرة األليــــــــــاف دمــــــــــج
 يف للخرســـــــانة املقويـــــــة باألليـــــــاف

 واخلرســانة الماديـة اخلرســانة حـاليت
ــــــــــــــة ــــــــــــــل وأداء القــــــــــــــوة عالي  التحلي

 باألليــــــــــــــاف املركبـــــــــــــة للخرســـــــــــــانة
 احلديدية

 حلني رضوان راجا. د
 ش ور 6 حلني فدا

11111 

16/036 
 كي

 م د يف الطبقي التكوين منط
 التكوين ثنائي و ممكوس مميع

 سائل - صلب

 - - عاصف حمةد. د.أ

17/036 
 كي

التحضري لأللياف النانو اليت 
حتتوي علس الشيتوزان بواسطة 

 –األكرتو سبننج الشيتوازن 
 اجلي تالتني اجملةع

 د. ساجاد حيدر
أ.د. وحيد عطية 

 املصري

 ش ر12
1521 

64/036 
 مي

 جلدران احلراري األداء حتلني
 األفضل التوزيع بأستخدام املباين

 المازل لطبقات املثلس واللةاكة

 علي بن سامي. د.أ
 الصانع

 زيدان فؤاد حمةد. د.أ

 ش ر12
10211 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

 احلرارية الكتلة لنفس
61/036 

 كي
 الديناميكية اخلصائص بمض
 احليوي ملخةرااليثانول املمقدة
 منحن اضطربات بواسطة املثار
 جييب

 األمني البشري حمةد.د.أ
 ش ر12 أبشر

- 

66/036 
PSATR

I 

 يف األداء تقييمو  االرتباط إنشاء
 IEEE 802.16 شبكات
 السلكية شبكة

 دين سراج حمةد. م
 حمةد

 بكر أبو النظام قةر. د

 ش ور6
11111 

63/036 
 مي

 املرن للتشوه الصحيح احلل
 من املركبة لألقواس احلراري
 وملختلف ليفيا متمامدة طبقات
 احلافة شروط

 امحد عادل أمحد. د
 - خضري

15122 

60/036 
 كي

 للذائب األطوار بتوازن التنبؤ
 أكليد ثاىن ىف ىف الصلب
 حالىت ىف احلرج فوق ما الكربون
 مذيب وجود عدم و  وجود

 شبكات باستخدام مشارك
 االصطناعية المصبية اخل تاليا

  البخبخي يوسف.د
 ش ر12 

21116 

66/036 
CERE

M 

تآكـــــــل احلديـــــــد النقـــــــس و تثبـــــــيط 
تآكلــــــــة ىف حماليــــــــل الكلوريــــــــدات 

-١'،١املتمادلــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــتخدام
 ثايوكربونيل ثنائس االميدازول

 

د. الليد حمةد 
 امحدشريف

 10171 ش ر12

66/036 
 ك

ذو  ياإل اه ياملقرن الشريط
 اخللل ىف البنية األرضية

 يد.أشرف شوق
 سيدامحد

 16162 ش ر12

69/036 
CERE

تآثريات زمن الغةس علس 
 ٤۰۰-الذوبان اآلنودى للةونيل

د. الليد حمةد أمحد 
 شريف

 0121 ش ر12
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

M  ىف حماليل كلوريد الصوديوم
 الراقدة
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 مشاريع البحوث الجارية في مركز البحوث  -3

يبلغ عدد مشاريع البحوث امللهلة يف مركز البحوث خ تالل المام اجلاممي 
مائة مشروع من ا أربمون مشروعًا جديدًا وفيةا يلي توزيع املشاريع  هـ ،1031/1036

 امللهلة يف املركز تبما للنة التلهيل:
 الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        
 6            هـ1066مشاريع حبوث ملهلة عام  -1
 6   هـ1069مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 16   هـ 1066مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -3
  14   هـ1067مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -0
 14   هـ1034مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 6   هـ1031مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 34  هـ1036مشاريع حبوث ملهلة يف النصف األول  -9

 

        ـــــــ
   01         المجموع     
 
 يل بمض اململومات عن هذه املشاريع البحثية .ويوضح اجلدول التا   

بمــــض املشــــاريع البحثيــــة مت متويل ــــا مــــن برنــــامج الشــــركة اللــــمودية للصــــناعات  مالحظــــة  
 األساسية )سابك( لتشهيع البحث الملةي يف اجملاالت الصناعية و التطبيقية. 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

11/066 
 ص

ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أداء إدارة النفاي تقي
 الصناعية بلابك

 د. حلني أمحد حلةي
 د. حمةد عبد الفتاح شرف

 6سنة و
 ش ور

04644 
 

36/066 
 مي

 

الـــــــــــتحكم يف شـــــــــــكل شـــــــــــفرات 
ـــــــــة باســـــــــتخدام  املكـــــــــائن التوربيني

 مصححات ك ربائية إج ادية

د. أســــــــــــامة بــــــــــــن جاســــــــــــم 
 الدري م

 640444 ش ور6سنة و

6/066 
 م
 
 

ـــــة  تـــــأليف كتـــــاب باللغـــــة المربي
بمنــــــوان )أســــــس نظــــــم حتديــــــد 
ــــــــــة باســــــــــتخدام  املواقــــــــــع الماملي

 األقةار الصناعية(

د. عبــــــــد اهلل بــــــــن ســــــــلةان 
 الللةان

 3سنة و
 ش ور

360044 

16/066 
 ص

 متويل سابك

حتلــــــــــــــــــني األداء املؤسلــــــــــــــــــي 
 باستخدام أسلوب كايزن

 د. حمةد عبد الفتاح شرف
 أمحد حلةيد. حلني 

 6سنة و
 ش ور

040466 

19/066 
 مي

 متويل سابك

دراســـــــة يف تـــــــدميج ملـــــــاحي  
 اللدائن علس البارد

 د. ماهر محدي الصاحب
  د. سامر عبد الرازق

 04466 سنة 

61/066 
 ص

 متويل سابك

منــوذج متكامــل لتخطــيط اإلنتــاج 
و الصـــــيانة التوقفيـــــة للصـــــناعات 

 ذات المةليات امللتةرة

 حمةد الشايعد. عادل بن 
أ.د. منصر عبد احلةيد 

 حريقه 

 04466 سنة

66/066 
 ك

 متويل سابك

توليــــد الطاقـــــة الك ربائيـــــة مـــــن 
الريــــــــاح بــــــــدون تلــــــــوث النــــــــوع 
الثــــــــاين: املولـــــــــد املمـــــــــزول ذا  

 املغنطة غري املتزامن

 أ.د. رزق حمةد محودة
أ.د. عبدالرمحن ابراهيم 

 الموله

 04466 سنة

36/066 
 كي

 متويل سابك

انتشـــــار احلــــــرارة وامللوحـــــة مــــــن 
حمطـــات حتليـــة امليـــاه اللـــاحلية 
الماملـــــــــة بـــــــــالتبخري الومضــــــــــي 

 متمدد املراحل

أ.د. إبـــــــــراهيم بـــــــــن صـــــــــاحل 
 املمتاز 

 أ.د. حمةد البشري األمني  

 04466 سنة

 34444 سنة د. عبد الفتاح أمحد شتامرشح صغري األبماد ثنائي  0/069
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 ميزانية ال
 )لاير( 

 النةوذج لرتددات امليكروويف ك

19/069 
 ب

 متويل سابك

دراســة بــوليةر جديــد ملــتخلص 
ذو فاعليـــــة عاليـــــة يف التطبيقـــــات 
اهلندســــية املختلفــــة عنــــد  ــــروف 

 املكامن النفطية

د. عةـــــــــــاد بـــــــــــن ســـــــــــليةان 
 احلةيضي 

 016644 سنة 

64/069 
 مي

 متويل سابك

 انتقال احلرارة من أنبوب مموج
 

 د. زياد اللحيباين
 د. س يل حمةود كيوان

 01096 سنة 

69/069 
 م

 متويل سابك

دراســـة األمثليـــة للةـــواد املمدلـــة 
ــــــة باســــــتخدام  ــــــاملواد البوليةري ب

 تقنية الشبكات المصبية 

 01096 ش ور3سنة و د. حمةد أقبال خان 

67/069 
 مي

 متويل سابك

حتليــــل منــــذجي خلصــــائص تــــدف  
املـــــــــادة واحلـــــــــرارة عـــــــــرب أنابيـــــــــب 

 متضايقة ذات تدرجات خلفية

 01096 سنة   د. خالد بن ناصر المةار 

69/069 
 مي

دراســــــة تـــــــأثري وضـــــــمية هـــــــواء 
اإلمـــداد واهلـــواء الراجـــع علــــس 
توزيــع اهلــواء ودرجــات احلــرارة 

 داخل حيز منطي مكيف

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

د.هــــــــــــــــــــاين عبـــــــــــــــــــــدالرمحن 
 األنصاري

 64444 ش ور 7

0/066 
 م

لألنلـهة أثـر اللصـ  اخلـارجي 
املركبــــــــــــة علــــــــــــس اجلــــــــــــزء مـــــــــــــن 
إج ـادات القــص الــذي حتةلــه 
اخلرســـــــــانة يف منطقـــــــــة إلتقـــــــــاء 

 المةود مع الب تالطة
 

أ.د. صـــــــــــاحل بـــــــــــن حامـــــــــــد 
 الليد

 36444 ش ر16

7/066 
 م

 المربيــــة باللغــــة كتــــاب تــــأليف
 اجليوماتيكــــا مبــــاديء:"بمنــــوان
 "األرض علوم لط تالب

 34444 ش ور14 علي الصادق اهلل عبد. د.أ
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11/066 
 ك

ــــــــأخري ألنظةــــــــة  ــــــــاس زمــــــــن الت قي
ــــــــــــــة   تصــــــــــــــوير اللــــــــــــــمة الك ربائي
باســـتخدام طريقـــة "أقـــل متوســـط 

 مربع" 

ـــــــــــــد اهلل  د. ســـــــــــــميد بـــــــــــــن عب
 الدوسري

 34444 ش ر 16

13/066 
 كي

إنتــــــــــــــــاج ســــــــــــــــبائك الفــــــــــــــــوالذ 
باســــــتخدام أنابيـــــــب الكربـــــــون 

 املتناهية الصغر

د. منصــــــــــور بــــــــــن إبــــــــــراهيم 
 اهلزاع

 37444 ش ر16

17/066 
 مي

 متويل سابك

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة وعددي دراســـــــــــــــة عةلي
لوصــــــــــــــ تالت حلــــــــــــــام ملــــــــــــــادتني 

 خمتلفتني يف النوع واللةاكة

د. عصام بن علي 
 الب كلي

 36444 ش ر16

66/066 
 مي

 متويل سابك
 

تــــأثري اســــتخدام طبقــــة  دراســــة
انتقـــــال احلـــــرارة ملـــــامية علـــــس 

ـــــادل حـــــراري  القلـــــري مـــــن مب
 مماكس

 د. خالد اللامل 
 د. س يل حمةود كيوان

 36144 ش ر21

 66/066 
 م

 متويل سابك

ـــــــأثري ارتفـــــــاع إج ـــــــاد خضـــــــوع  ت
احلديــــــــــــد اللــــــــــــمودي )حديــــــــــــد 
ســابك( علــس االســتهابة الزلزاليــة 

 للةباين اخلرسانية

 36444 ش ر21 د. حمةد بن شاذيل احلداد

33/066 
 م

 متويل سابك

ـــــــاملواد  أداء اخلرســـــــانة املقـــــــواة ب
املركبــــــة حتـــــــ  تـــــــأثري درجـــــــات 

 احلرارة المالية

بن عبد اهلل د. يوسف 
 الللوم

 06444 ش ر16

36/066 
 م

 متويل سابك

منذجـة باســتخدام طريقــة األجــزاء 
املتناهيــــــــــة لكةــــــــــرات خرســــــــــانية 
ملـــــــــلحة قبـــــــــل وبمـــــــــد تقويت ـــــــــا 

 لتحةل قوى القص

 36444 ش ر16 د. أمحد خبي  شرا

00/066 
 م

 متويل سابك

ســــــــلوك المــــــــوارض اخلرســــــــانية 
ــــــــة  ــــــــاف البوليةري املقــــــــواة باأللي
ــــــدرجات  الزجاجيــــــة املمرضــــــة ل

أ.د. طــــــــــــارق بــــــــــــن محــــــــــــود 
 املللم

 36444 ش ر16
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 احلرارة املرتفمة
06/066 

 م
دراســـــــــة ســــــــــلوك اخلوازيــــــــــ  يف 
ــــــاء حتةيل ــــــا  ــــــة أثن ــــــة الرملي الرتب
بنلــــــــــب خمتلفــــــــــة مــــــــــن محــــــــــل 

 الضغط 

أ.د. عبــــــــــــــــد اهلل إبــــــــــــــــراهيم 
 امل يدب

 03444 ش ر64

69/066 
 ك

محايـــــــــــة الصـــــــــــورة باســـــــــــتخدام 
 تقنية خمصصة للتشفري 

 34444 ش ور14 د. رضا اجلةل

61/066 
 م

التغــريات يف اخلـــواص امليكانيكيـــة 
حلديـــــــــــــد التلـــــــــــــليح املتـــــــــــــوفر يف 

 األسواق يف مدينة الرياض

د. حمةد بن شاذيل 
 احلداد

 36444 ش ر16

94/066 
 مي

 تقطري وحدة يف النقل  واهر
 باألغشية

 67444 ش ر16 د. مجال علي عريف

96/066 
 م

تــــأثري حهــــم المينــــة علــــس قــــوة 
حتةــــل اخلرســــانة املقــــواة بــــاملواد 

 البوليةرية املركبة

 36444 ش ر16 د. يوسف عبد اهلل الللوم 

0/067 
 م

 متويل سابك

تقويــــــــــــة اجللــــــــــــور اخلرســــــــــــانية 
باســـــــــــــتخدام نظـــــــــــــام املـــــــــــــ تالط 

 املللح بأنلهة املواد املركبة

 الللومد. يوسف أ.
 أ.د. طارق املللم
 أ.د. صاحل الليد

 94444 ش ر16

10/067 
 كي

 متويل سابك

دراســـــــــــــة التصـــــــــــــةيم األمثـــــــــــــل 
لشــــبكات اســــتخدام ومماجلــــة 
امليـــــــــــــــــــــــــــاه يف الصــــــــــــــــــــــــــــناعات 
البرتوكيةيائيــــــــــــــــة باســـــــــــــــــتخدام 

 اللوغرمتات التحولية 
 

 د. عبد المزيز املطل 
 أ.د. عبد احلةيد اجبار 

 34044 ش ر16

17/067 
 مي
 سابكمتويل 

نقــــل احلــــرارة والكتلــــة يف حتليــــة 
امليــــــــــــاه عــــــــــــن طريــــــــــــ  نظــــــــــــام 

 التهفيف -الرتطيب

 د. مجال علي عريف
 

 34444 ش ر16
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

31/067 
 مي

اإلنكةـــــــــــــــــــــــــــاش املناســـــــــــــــــــــــــــب 
لإلســـــــــطوانات ذات اجلـــــــــدران 

 اللةيكة 

د. عصام بن علي 
 الب كلي

 64444 ش ر21

33/067 
 مي

حلــاب التصــادم بــني أجلــام 
ملــــــــــــــتوية متحركــــــــــــــة حماطــــــــــــــة 

 NURBSمبنحنيات 

د. عبد احمللن بن أمحد 
 البداح

 67064 ش ر21

36/067 
 م

خــواص املــواد اإلةنتيــة البوليةريــة 
امللـــــــتخدمة مـــــــع املـــــــواد املركبــــــــة 

 لتقوية وإص تالح املنشآت 

 أ.د. طارق املللم
 أ.د. يوسف الللوم
 أ.د. صاحل ب الليد

 64444 ش ر21

39/067 
 م

مقارنــة بــني دقــة املــوازين البصـــرية 
والرقةيــة والليزريــة يف قيــاس فــروق 

 املناسيب وامللافات

أ.د. عصة  حمةد 
 احللن

 34444 ش ر 21

36/067 
 ك

مرشــــح مصــــغر جديــــد يف نطــــاق 
املـــايكرويف ألج ـــزة االتصـــاالت 

 ال تالسلكية احلديثة 

 الرمحن عبد جميد. د
 الكن ل

  سليم شوقي أشرف. د

 344444 ش ر 12

06/067 
 م

وصـــف للـــلوك الرتبـــة االنتفاخيـــة 
 لدن –بإطار رياضي مرن 

 أ.د. حمةد صديقي
 أ.د. مصلح الشةراين 

 07666 ش ر 12

64/067 
 مي

مقارنــــــــــــــة احللــــــــــــــول ا لرقةيــــــــــــــة 
لــــديناميكا الــــنظم امليكانيكيـــــة 

 متمددة األجلام 

 67444 ش ور14 د. أمحد اهلادي إبراهيم 

1/034 
 ك

مــوزع قــدرة مــا يكروفيــة يمةــل 
يف نطـــــــــــاقني مـــــــــــن الـــــــــــرتددات 
باســـتخدام قطـــاع علـــس شـــكل 

 Tحرف 

 د. أشرف شوقي سليم 
د. جميـــــــــــــد عبـــــــــــــد الـــــــــــــرمحن 

 الكن ل

 16444 ش ر 16

0/034 
 ك

تطــــوير دوائـــــر إلكرتونيــــة لتوســـــيع 
عــرض النطــاق الــرتددي لألج ــزة 

 اإللكرتونية عالية اللرعة

 16444 ش ر 16 د. أمحد عبد التواب تلبة
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

16/034 
 ص

تطــــــوير نظــــــام خــــــربة يف تقنيــــــة 
 امللاحي  : اجلزء األول

 د. إبراهيم بن حمةد احلركان
 د. ماهر محدي الصاحب

 94444 ش ر 16

67/034 
 ك

نظامــــــــــــا لــــــــــــتحكم اإلشـــــــــــــرايف 
جملةوعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن املصــــــــــــــــاعد 
باستخدم خوارزميات اجلينات 

 الوراثية 

د. وحيــد غريــب علــي عبــد 
 المال

 16444 ش ور14

34/034 
 ك

أثر التشهري الك ربائي علس 
البوليةرات المازلة املماجلة 

 حبشوة غري عضوية نانومرتية 

د. حمةــــد بــــن عبــــد الــــرمحن 
 آل الشيخ 

 د. حمةد إقبال قريشي 

 340444 ش ر16

31/034 
 ب

اســتحداث منــوذج جديــد للزوجــة 
الغــــــــــــــازات النقيــــــــــــــة واملخلطــــــــــــــة 

 باستخدام الربجمة اجلينية 

 د. عيلس حمةد شقري 
 د. حازم بن نايل الضةور

 16444 ش ور21

36/034 
 م

النةــــــــــــاذج اجلديـــــــــــــدة املقرتحـــــــــــــة 
 لب تالطات اإلقرتاب للهلور 

 13144 ش ور14 أ.د. جمدي عبد المزيز زهو 

33/034 
 ك

تنفيــــــذ املضــــــاعفات املقطوعــــــة 
واالســـــــــــــــــــــتخدام يف عةليـــــــــــــــــــــة 
اإلشــــارات الرقةيــــة باســــتخدام 

 احلديثةالدوائر املنطقية 

 17644 ش ر16 د. حمةد حامد الريس

36/034 
 كي

النةذجـــة الديناميكيـــة احلراريـــة 
لذوبانيــــــــــــــــــة البيكلوميثــــــــــــــــــازون 

دايربوبيونــــــــــــات يف  21-12
عــــدد مــــن املــــذيبات المضـــــوية 

 املنتقاة 
 

د. يوسف أبو القاسم 
 البخبخي 

 63644 ش ر16

36/034 
 ب

تقييم من هيات حتليل اإلنتاج 
لآلبــــــــــــار وبيانــــــــــــات الضــــــــــــغط 

املشققة هيدروليكياً يف حقـول 

 د. أمحد أمحد جاويش 
 د. حازم بن نايل الضةور

 16444 ش ر21
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 ميزانية ال
 )لاير( 

 الغاز ذات النفاذية الضميفة
 

6/031 
 مي

التصــنيع وقيــاس األداء ملــربد ميــاه 
أملنيــــــوم جمةـــــــع باللصـــــــ  ليخـــــــدم 

 حمركات االحرتاق الداخلي

أ.د. يوسف حمةد عبد 
 الرحيم

 درويش أ.د. سميد حمةد

 37444 ش ر21

13/031 
 ص

هندسة الموامل البشرية ملاكينة 
 الصراف اآليل

 د. خالد بن سمد الصاحل
 د. ص تالح الدين بنداق 

 17644 ش ور7
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 التقارير النهائية للبحوث    -5

قام عدد من الباحثني ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية( الذين انت   مشاريم م البحثية 
البحوث ، بإعداد التقارير الن ائية هلا ، وتقدمي ا إىل إدارة املركز . و ري امللهلة يف مركز 

مث تنشر بمد ذلك تبماً  -حلـب رغبة الباحثني -عةلية حتكيم لبمض هذه البحوث 
لقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أقرها اجمللس الملةي للهاممة . و توضح هذه 

إىل مراجمة للةصادر الملةية ذات الم تالقة ، كةا أهنا التقارير أهداف البحث ، باإلضافة 
حتوي أيضًا وصفًا تفصيليًا للطرق واألساليب اليت استخدم ا الباحثون يف إجراء البحث ، 
وكذلك النتائج اليت توصلوا إلي ا والتحلي تالت اليت قاموا هبا ، وأخريًا توصيات تلك 

ن ائية للبحوث اليت انت   يف هذا المام البحوث. واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير ال
 -هـ موزعة حلب األقلام بالكلية :1031/1036اجلاممي 
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الصناعية الهندسة  
 

 م رقم التقرير المنوان الباحثون
تقييم مفاضلة الطالب لنوعية اخلط واحلهم   د. حمةد زكي رمضان عثةان

وختطيط الصفحة وتناس   لون اخلط اىل لون خلفية 
 المربية للةواد التمليةية املكتوبةالكتابة 

-ص
69/31/31 

1 

 د. إبراهيم بن حمةد احلركان
 د. رايف قريشي

تأليف كتاب عن نظريات وخوارزميات ترتيب 
 وجدولة األعةال

-ص
66/67/36 

6 

 أ.د. سميد حمةد درويش
 م. عبد الناصر داوود

 

تأثر ا اه القنوات الدقيقة يف عةلية حقن باملرات شركة 
 علس امللء الكامل للقنواتسابك 

 3 6/31/36-ص
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 69/31/31-ص   رقم مشروع البحث
تقيــيم مفاضــلة الطالــب لنوعيــة اخلــط واحلهــم وختطــيط الصــفحة وتناســ   لــون اخلــط اىل لــون عنوووان البحووث   

  خلفية الكتابة المربية للةواد التمليةية املكتوبة

 عثةان رمضان زكي حمةد. د:  الباحث

 البحـــــث:ملخص 

أجري  الدراسة احلالية الستكشاف تفضيل الط تالب من املواد املكتوبة الكرتونياً كنةط اخلط المـريب ،وحهـم اخلـط 
، وتصفيف ا ، وتركيبات املقدمة / لون اخللفية.  حيث مت وضع مباديء إرشادية ملقدمي الكتابة االلكرتونية للغات 

لفات للقراء الغربيني ، ولكن ما هي التوصيات اليت ينبغي اتباع ا يف كتابة الغربية مكتوبة واضحة ، ووصف ا يف املؤ 
اللغــة المربيــة اإللكرتونيــة. ال توجــد حلــب علــم املؤلــف مثــل هــذه التوصــيات يف امللــح األديب.  ولــذا قــام املؤلــف 

املفضــل مــن شاشــة بــإجراء ثــ تالث  ــارب ممةليــة أوالً : أكةــل املشــاركون املفاضــلة علــس اختيــار منــط اخلــط المــريب 
منــط(. ثانيــاً " طلــب بمــد ذلــك مفاضــلة  699احلاســب اآليل بــني مجيــع أمنــاط اخلطــوط المربيــة املتــوفرة يف وينــدوز )

نقطـة( عنـد القـراءة.  وأخـرياً   16،19، 14منط اخلط )البليط والتقليدي والكويف والنلـخ( وحهـم اخلـط املرافـ  )
اخلـط وحهـم اخلـط وكـان اختيـارهم يف أنظةـة أعةـدة واحـد واثنـني  كان  قراءة جمةوعة أخرى من الفقـرات يف منـط

وأربمــة أعةــدة مــع جمةوعــة تركيبــات لــون اخلط/لــون اخللفيــة. لتقيــيم ســرعة القــراءة والف ــم ، وكــذلك مــا يفضــلونه.  
ربيــة وكــان املشــاركون قــادرون علــس قــراءة الفقــرات اإللكرتونيــة بشــكل أســرع وأفضــل مــع الف ــم عنــدما مثلــوا اللغــة الم

 نقطة مبلطة أو تقليدي مع الكتابة يف عةود واحد مع خط أبيض / ولون اخللفية أسود. 10

 

 66/67/36-ص   رقم مشروع البحث
 تأليف كتاب عن نظريات وخوارزميات ترتيب وجدولة األعةالعنوان البحث   

 د. إبراهيم بن حمةد احلركان    د. رايف قريشي : الباحثون

 ملخص البحـــــث:

احلاجة لدعم المةلية التمليةية يف تدريس مثل هذه النظريات واخلوارزميات وجمل ا بليطة الف م لدى طلبة أقلـام 
 اهلندسة الصناعية وأقلام حبوث المةليات وأقلام األساليب الكةية وأقلام إدارة المةليات.

 ت ترتيب وجدولة األعةال.ي دف هذا البحث إىل : تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية عن نظريات وخوارزميا

 

 

 

 

 

 

 

 6/31/36-ص   رقم مشروع البحث
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  تأثر ا اه القنوات الدقيقة يف عةلية حقن باملرات شركة سابك علس امللء الكامل للقنواتعنوان البحث   

 أ.د. سميد حمةد حلن درويش    م. عبد الناصر داوود : الباحثون

 ملخص البحـــــث:

 القنوات و األشكال حقن عةلية لكن. استخداما الب تالستيك تصنيع عةليات أكثر من الب تالستيك حقن عةلية
 و الب تالستيك مص ور يربد الدقيقة القنوات حقن يف أنه حيث, صموبة و حتدي ميثل بالكامل ملؤها و الدقيقة
. الدقيقة القنوات يف المالية التربيد نلبة بلبب القنوات هلذه الكامل امللء قبل القنوات يف التدف  عن يتوقف
 يف واختبارات حتاليل عةل ميكن ا شرائح شكل علس دقيقة و صغرية أدوات و أج زة عةل علس متزايد طلب هناك

 و . الشرائح هذه صناعة يف املةيزة مواصفاهتا بلبب الب تالستيكية املواد تلتخدم. البيولوجية و الكيةيائية اجملاالت
 امللء علس ب تالستيكية لشرحية الب تالستيك حقن عةلية يف الدقيقة القنوات ا اه تأثري دراسة البحث هذا هدف
 تأثري له الدقيقة القنوات ا اه أن التهارب من تبني وقد. املختلفة احلقن عةلية شروط يف القنوات هلذه الكامل
 حركة ا اه علس عةودي با اه القنوات تكون عندما بقليل افضل هي و للقنوات الكامل امللء علس حمدود

 اكرب تأثري هلا القالب داخل الضغط مع احلقن طريقة استخدام و الب تالستيكية الشرحية ةاكة تقليل. الب تالستيك
 .الدقيقة القنوات ملء بزيادة
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 الهندسة الكهربائية
 

 الباحثون المنوان رقم التقرير م

 خزانات واختبار فحص يف امللاعد الروبوت نظام 10/25/11-ك 1
 اخلدمة أثناء البرتوكيةاويات

 علي غريب وحيد. د

 األداء متةيز الصغرية الصناعية األقةار حمطات مرسل 10/25/11-ك 6
 الصناعية للتطبيقات

  شتا الفتاح عبد. د

 املتقادمة الطائرات علس للكشف نظام تطوير 72/25/11-ك 3
 الدوامية التيارات تقنيات باستخدام

 الشافمي إبراهيم. د

 علس يمتةد اللليكون عةلية لتقنية حماكي تطوير 12/20/11-ك 0
 (MATLAB) مات تالب

 المةود حمةد الرمحن عبد. د.أ
 عباسي أمحد شهاع. د.أ

 وتقنية هندسة:  بمنوان المربية باللغة كتاب تأليف 20/20/11-ك 6
 النووية احملطات

  كداشي نصر بن أمحد. م

 يف النانومرتية الكربون أنابيب تطبيقات استقصاء 12/11/11-ك 6
 امليكروويف ترددات

  الكن ل الرمحن عبد جميد. د
 سامل عطية حمةد أمحد. د

 تصةيم باستخدام الك روميكانيكية االهتزازات امخاد 16/11/11-ك 9
 الثايرستور حتكم حت  كوابح ملقاومات متناس 

  محودة حمةد رزق. د
  الزيد زيد. د
 احلةيد عبد حمةود. د

 مصطفس
 تقنيات باستخدام املقاطع تصةيم يف تطبيقات 10/11/11-ك 6

 اخلوارزميات
  الريس حامد حمةد. د

 حتةيل  روف حت  املمزول احلثس للةولد المابر اآلداء 21/11/11-ك 7
 متوازنة غري

    محودة حمةد رزق. د
      الللوم حمةد أمحد.م
   الموله إبراهيم الرمحن عبد.د
 التةلي حمةد علي. د 

 مثل خلطوات منفردة وحدة عةلية سري حماكي 21/11/11-ك 14
 مات تالب بأستخدام واألكلدة واألنتشار األيونات زرع

 حمةد الرمحن عبد. د.أ
  المةود

 عباسي سميد. د
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 الباحثون المنوان رقم التقرير م

 لتوليد جديد لنظام بدئي ومنوذج وحماكاه منذجة 20/11/11-ك 11
 متكررة اعتباطية موجات

  عباسي شهاع. دأ.
  المةود الرمحن عبد. د.أ

 ج.م. الش راين
 د. ص تالح جاد حمةد فودة التحكم الذكي يف نظم تملي  املركبات. 2/21/12-ك 16
 لشبكات مركزية مراقبة ألدات حماكاة برنامج اجناز 11/11/12-ك 13

 األخري امليل
 اهلل فتح حبيب. د

 حملياً  املطورة الصغرية املقاومية ذات املواد أداء 1/11/12-ك 10
 صاعقي نبضي تيار حت 

 علـــــي بـــــن الـــــرمحن عبـــــد. د.أ
 المريين

  مالك حلني نذر. د.أ
 قريشي إقبال حمةد. د

 الدقة ذات التكرارية املتكيفة اخلوارزميات حتليل 0/11/12-ك 16
 الثابتة

 اهلل عبد بن صاحل. د.أ
 الشبيلي

 Compact size hybrid junctions 12/11/12-ك 16
using defected grounded 
structures 

  الكن ل جميد. د.أ
  م ره شوقي أشرف. د
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 17/69/31-ك   قم مشروع البحثر
  اخلدمة أثناء البرتوكيةاويات خزانات واختبار فحص يف امللاعد الروبوت نظامعنوان البحث   

 علي غريب وحيد. دالباحث   
  ملخص البحـــــث:

خــ تالل اللــنوات األخــرية مت تطــوير عــدة منــاذج الســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة ممثلــة يف روبوتــات ميكــن الــتحكم يف 
 حركت ا عن بمد داخل اخلزان وخارجه دون التوقف عن اإلنتاج.  

وإصـدار تقريـر ويف هذه احلالة يقوم الروبوت بإرسـال مجيـع البيانـات بصـورة آليـة إىل وحـدة املتابمـة واملراقبـة لتحليل ـا 
 حتليلي عن حالة اخلزان وحفظ هذه النتائج علس ملف خاص باحلاسب. 

 وتتةثل القيةة املضافة يف استخدام الروبوت يف النقاط التالية: 
 تقليل اآلثار الللبية علس البيئة.-زيادة عوامل أمان. -
 تقليل التكاليف والفاقد االقتصادي.-حتلني جودة ودقة االختبارات. -

ا يف هذا البحث سيتم حماولة توطني هذه التكنولوجيا والبحث فيةا وراءها من عائد اقتصادي من خ تالل وهلذ
تصنيع روبوت ميكن التحكم فيه عن بمد للقيام بامل ام املطلوبة بغرض اختبارات اخلزانات ذات اللمة الكبرية يف 

 جمال البرتول دون احلاجة إىل توقف ا أو فصل ا عن أداء عةل ا.

  

 37/69/31-ك   رقم مشروع البحث

 الصناعية للتطبيقات األداء متةيز الصغرية الصناعية األقةار حمطات مرسلعنوان البحث   

 شتا الفتاح عبد. دالباحث   

 
  ملخص البحـــــث:

 الغاز و البرتول عن التنقيب مثل االتصال شبكات إلي ا تصل ال اليت النائية املناط  يف الصناعية النشاطات تمترب
 زمن يف املختلفة االتصال خدمات بتقدا الشبكة هذه تقوم حيث VSATال شبكات ملتخدمي أهم من

 يف املوجودة الصناعية األقةار عرب ل تالتصال تكفي قدرة مكربات احملطات هذه وتتطلب.  مناسبة وأسمار قياسي
 هذه تصةيم شأن ومن. احملطة يف الثةن املرتفمة املكونات من املكربات هذه وتمترب. جغرافيا الثاب  املدار

 . في ا الدورية الصيانة وأعةال االتصال خدمات تكلفة خفض علي يلاعد أن حمليا املكربات
 60/69/31-ك   رقم مشروع البحث

 تطوير نظام للكشف علس الطائرات املتقادمة باستخدام تقنيات التيارات الدواميةعنوان البحث   

 الشافمي إبراهيم. د الباحث  
 ملخص البحـــــث:
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 اإلق تالع عةليات أثناء المالية اإلج ادات نتيهة عيوب   ور إىل الطائرات عه تالت و أجنحة و جلم يتمرض  
   الميوب هذه الكتشاف دورية فحوص إجراء يلتلزم مما التآكل  اهرة نتيهة وأيضاً  اهلبوط و
 طرق أن إال االختبار ىف استخدام ا ميكن اليت التقنيات من عديد هناك أن رغم و   ورها، فور مماجلت ا و

 ذات إشماعات مع تتمامل ال كوهنا و أنظةت ا ببلاطة األخرى الطرق عن تتةيز الدوامية بالتيارات االختبار
 فنية حتديات هناك فإن باملقابل و. امللح سرعة من ميكن مما اللطح مع اجملس ت تالمس يلزم ال أنه كةا خطورة
 أكرب أعةاق علس و أصغر عيوب الكتشاف النظم هذه دفع ىف الرغبة نتيهة الدوامية بالتيارات االختبار لطرق
 يناقش كةا الدوامية التيارات تقنيات البحث يناقش و النظم هذه لتمزيز البحوث توجيه يلتدعس مما املمدن داخل

 .الواعدة املغنوضوئي التصوير طرق في ا مبا احلديثة احللاسات
 بني مقارنة ويقدم. الدوامية بالتيارات  املتملقة ماكلويل ممادالت حلل احلاسوبية النةاذج أيضاً  التقرير ويقدم
  احملدودة المناصر باستخدام التوافقي التحليل علس يمتةد األول. واسع نطاق علس امللتخدمة للنةذجة هنهني
 . الزمين النطاق يف احملدودة الفروق تقنية علس يمتةد والثاين
 حت   للهلم سطح علس وملح واحد تردد باستخدام اإلثارة علس تمتةد احلالية التقليدية الدوامية التيارات وطرق

 . االختبار
 
 

 30/67/31-ك   رقم مشروع البحث
 (MATLAB) مات تالب علس يمتةد اللليكون عةلية لتقنية حماكي تطويرعنوان البحث   

 حمةد المةود  أ.د. شهاع أمحد عباسيأ.د. عبد الرمحن الباحث    

 ملخص البحـــــث:

أكتلــب جمــال   يــز الــدوائر املتكاملــة اللــليكونية أمهيــة كبــرية خاصــة مــع انتشــار االســتخدام الواســع لتقنيــة الــدوائر 
 .  إن حمــــاكي عةليــــة الــــدوائر املتكاملــــة هــــو أداةASICاملتكاملــــة ذات التطبيقــــات النوعيــــة )املمينــــة أو احملــــددة( 

ضــرورية لتصــةيم المةليــة.  األدوات املتاحــة حاليــاً هــي قائةــة بــذاهتا ، وبالتــايل ف ــي ممقــدة جــداً ومكلفــة بفداحــة.  
 سيؤدي إىل حماكي أكثر تقدماً وأقل تكلفة. MATLABإن الربامج احللابية مثل 

هـــم لـــبمض أ MATLABي ـــدف هـــذا البحـــث إىل : تطـــوير حمـــاكي متقـــدم ومـــنخفض التكلفـــة ، يمتةـــد علـــس 
   خطوات تقنية عةلية الليلكون مع مراعاة آخر النتائج.

 
 
 

 07/67/31-ك   رقم مشروع البحث
 تأليف كتاب باللغة المربية بمنوان : هندسة وتقنية احملطات النوويةعنوان البحث   

 م. أمحد بن نصر كداشيالباحث   
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   ملخص البحـــــث:
 وتكاليف عالية تقنيات إىل حتتاج ألهنا الوقود دورة حلقات وأصمب أهم من اليورانيوم ختصيب مرحلة تُمد     

 واملةتلكات للحياة الفتاك وتدمريها النووية باألسلحة املاضي القرن يف اليورانيوم ختصيب تارخيياً  ارتبط ولقد. باهظة
 نشاط أصبح وهكذا. النشاط هذا من حتد دولية واتفاقيات قوانني فُهمل  انتشارها خماوف من زاد مما والبيئة

 نشاط إىل بالنلبة احلال وكذلك. المامل يف تقنياً  واملتقدمة الكربى الدول لبمض فقط حكراً  اليورانيوم ختصيب
 إلنتاج تمةاالً اس األكثر حالياً  أصبح  اليت البلوتونيوم مادة علس حيتوي ألنه امللت لك النووي الوقود مماجلة

 .اهلل شاء إن املوضوع هذا لدراسة الكتاب هذا يف كام تالً  فص تالً  وسنخصص النووية األسلحة
 ليصبح كيةيائياً  مماجلته مث وتكريره األرض باطن من اليورانيوم ممدن استخراج عةليات الفصل هذا يف سنتناول   

 .اليورانيوم لتخصيب وكفاءةً  استمةاالً  التقنيات أكثر شرح إىل سنتطرق ذلك بمد. للتخصيب جاهزاً 
 أو الطبيمي، اليورانيوم خامات من كان سواء النووي الوقود لتصنيع املختلفة الطرق بتناول الفصل هذا وخنتم 

 .امللت لك الوقود تكرير عةليات عن الناتج والبلوتونيوم اليورانيوم، أكليد خليط أو املخصب،
 

 30/34/31-ك   رقم مشروع البحث
 امليكروويف ترددات يف النانومرتية الكربون أنابيب تطبيقات استقصاءعنوان البحث   

 د. جميد عبد الرمحن الكن ل  د. أمحد حمةد عطية ساملالباحث   

 ملخص البحـــــث:
 والرتددات الراديو ترددات تطبيقات ىف النانومرتية الكربون أنابيب لتطبيقات تفصيلية دراسة البحث هذا يتناول
 ىف الطاقة مللتويات األساسية النظرية تناول األول اجلزء. رئيلية أجزاء ث تالثة من الدراسة هذه وتتكون. المالية
 الدراسة هذه علس وبناءا. المالية الرتددات ىف الديناميكية الك ربية بالتوصيلية وع تالقت ا النانومرتية الكربون أنابيب
 النقل خطوط خ تالل الك رومغناطيلية املوجات إلنتشار املكافئة الدائرة البحث هذا من الثاىن اجلزء ىف قدمنا

 مغناطيلس حث علس حتتوى املكافئة الدائرة هذه أن وجدنا وقد. النانومرتية الكربون أنابيب من املصنوعة الك رىب
 هذه أن وجد وقد. المادية الك رىب النقل خلطوط املكافئة رةللدائ بالنلبة أضافيني كةية ك ربية وسمة حركس

 من املصنوعة الك رىب النقل خطوط خ تالل املوجات انتشار سرعة تقليل علس واضح تأثري هلا اإلضافية املكونات
 ىف الك ربية الدوائر حهم لتصغري كبرية فائدة ذو املوجات انتشار سرعة تقليل ويمترب. النانومرتية الكربون أنابيب
 املماوقة من يزيد احلركس املغناطيلي احلث فإن األخر اجلانب علس ولكن. المالية والرتددات الراديو ترددات
 الك ربية للدوائر مناسبة غري جيمل ا قد مما النانومرتية الكربون أنابيب من املصنوعة الك رىب النقل خلطوط اخلاصية

 أنابيب من متوازية جمةوعة استخدام اقرتحنا لذلك. اخلاصية املماوقة وج ة من المالية والرتددات الراديو ترددات ىف
 املماوقة قيةة وتقليل املواجات انتشار سرعة تقليل علس للحفاظ الك رىب النقل خطوط لتكوين النانومرتية الكربون
 خلطوط جديدة مكافئة دائرة قدمنا أخرون باحثون نشرها سب  عةلية نتائج علس وبناءا. اخلطوط هلذه اخلاصية
 املكافئة الدائرة هذه استخدمنا وقد. النانومرتية الكربون أنابيب من متوازية جمةوعة من املصنوعة الك رىب النقل
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 احملكاة نتائج علس وبناءا. الراديو ترددات ىف تمةل ك ربية لدائرة كةثال امليكروويف ترددات ىف يمةل رابط حملكاة
 تأثري هلا النانومرتية الكربون أنابيب من متوازية جمةوعة من املصنوعة الك رىب النقل خطوط استخدام أن وجدنا فقد
 األنابيب لتلك األومس الفقد تأثري اإلعتبار ىف يؤخذ أن جيب ولكن. الك ربية الدوائر حهم تصغري علس كبري

 .املطلوب األداء علس للحصول
 ىف النانومرتية الكربون أنابيب استخدام إلمكانية تفصيلية دراسة فيتناول البحث هذا من الثالث اجلزء أما

 التكاملية املمادالت علس تمتةد األوىل الطريقة امللألة، هذه لتوصيف طريقتني قدمنا اجلزء هذا وىف. اهلوائيات
 مت وقد. النانومرتية الكربون أنابيب علس اللطحس املوجات انتشار علس تمتةد الثانية والطريقة الك رىب للةهال
 من األول اجلزء ىف تناولناها الىت النانومرتية الكربون ألنابيب الك ربية التوصيلية علس بناءا الطريقتني هاتني صياغة

 املصنوعة الك رىب النقل خلطوط املكافئة الدائرة علس يمتةد امللألة هلذه أخر توصيف يوجد أنه كةا. البحث هذا
 الطريقة أن وجدنا املختلفة احملاكاة نتائج ومبقارنة. أيضا التوصيف هذا ناقشنا وقد. النانومرتية الكربون أنابيب من

 علس الك رومغناطيلية املوجات انتشار أصل أن وجدنا وقد. ذكرمها اللاب  الطريقتني مع تتف  ال األخرية
 تزيد اللطحية املوجات لتلك التوهني ممامل ألن ونظرا. سطحية موجات هس النانومرتية الكربون أنابيب هوائيات

 إلستخدام املصاحبة احلهم تقليل خاصية أن احملاكاة نتائج خ تالل من أثبتنا فقد املنخفضة الرتددات ىف قيةته
 .جيهاهريتز 111 من األكرب الرتددات ىف فقط من ا اإلستفادة ميكن اهلوائيات ىف النانومرتية الكربون أنابيب

  

 16/31/31-ك   رقم مشروع البحث
 الثايرستور حتكم حت  كوابح ملقاومات متناس  تصةيم باستخدام الك روميكانيكية االهتزازات امخاد عنوان البحث  

 مصطفس احلةيد عبد حمةود. د الزيد زيد. د محودة حمةد رزق. دالباحث   

 ملخص البحـــــث:
يقدم هذا البحـث طريقـة إلمخـاد االهتـزازت الك روميكانيكيـة يف مولـدات القـدرة التوربينيـة الكبـرية.  تمتةـد الطريقـة 
علس التنلي  بني مقاومة مكابح ديناميكية ومثب  نظام القوى الك ربائية.  هذا التنلي  سوف يزيد من اسـتقرارية 

الــذا  للنظــام امليكــانيكي اعتةــدت الدراســة النظــام األول مــن  االهتــزازات اإللتونيــة وكــذلك تلــك املرتبطــة بالقصــور
النظام القياسي الثاين جلةمية م ندسي الك رباء وااللكرتونيات األمريكية لدراسة االهتزازات اللابقة لـرتدد التوافـ .  

ينـاميكي خـاص واستخدم  يف الدراسة ك تالً من طريقـة إجيـاد اجلـذور وكـذلك احملاكـاة يف الـزمن.  ومت عةـل منـوذج د
بــرتدد التوافــ  ملقومــات املكــابح والــيت تلــتخدم الثايريلــتور يف عةل ــا.  اســتخدم  طريقــة وضــع اجلــذور يف ضــبط 

 .أج زة التحكم والتنلي .  أثبت  الطريقة جدواها يف زيادة استقرارية النظام

 

 17/31/31-ك   رقم مشروع البحث
 باستخدام تقنيات اخلوارزمياتتطبيقات يف تصةيم املقاطع عنوان البحث   

 د. حمةد حامد الريسالباحث   
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 ملخص البحـــــث:

 – Bough)ووويل  –تنفيذ املمايري بوف  (FPGA)يمرض هذا املشروع اجملال للربجمة بوابة جمةوعة 

wooley)  مضاعفات سرعة عالية جدًا باستخدام الدوائر املتكاملة(VHDL) يز المديد من     .
ت مبا يف ذلك إشارة وبمد امللافة التقليدية مع حلاب اخلوارزميات امللتخدمة يف مماجلة اإلشارات اخلوارزميا
قد ش دت زيادة مطردة.  نتيهة سريمة وفمالة مضاعفات متوازية مطلوبة من أجل مماجلات  (DSP)الرقةية 

 .قيقي.عامة وال سيةا إذا كان  املماجلة قد يتمني القيام هبا يف  ل  روف الزمن احل

 

 63/31/31-: ك رقم مشروع البحث

 متوازنة غري حتةيل  روف حت  املمزول احلثس للةولد المابر اآلداءعنوان البحث   

 التةلس حمةد علي. د   الموله إبراهيم الرمحن عبد.د    الللوم حمةد أمحد.م   محودة حمةد رزق. دالباحث    

  ملخص البحـــــث:
 بالشـبكة موصـل الغـري اإلسـتثاره ذا  الطور ث تالثي احلثي للةولد المابرة للحالة جديد منوذج هذه البحث ورقة تقدم

 ث تالثـي احلثـي املولـد أداء لدراسة مناسب هو و املباشره الكةيات علس إستنتاجه يف يمتةد النةوذج هذا. الك ربائية
 عـــام منـــوذج و لألمحـــال عـــام منـــوذج يتضـــةن كةـــا متوازنـــه غـــري و متوازنـــه تشـــغيل  ـــروف يف اإلســـتثاره ذا  الطـــور

 الطــور ث تالثـي احلثــي للولـد الك ربائيـه التمــادل نقطـة توصــيل بإمكانيـة النةـوذج هــذا يتةتـع كةــا. اإلسـتثاره ملكثفـات
 منحـن إسـتخدام مت قـد فإنـه ذلـك، إىل باإلضـافة. اإلسـتثارة مكثفـات و احلةل مع توصيل ا عدم أو اإلستثاره ذا 

 .المةلية بالنتائج النظرية النتائج مقارنة مع البحث هذا يف دقة أكثر مغنطه

 

 

 

 66/31/31-: ك رقم مشروع البحث

واألنتشـار واألكلـدة بأسـتخدام حمـاكي سـري عةليـة وحـدة منفـردة خلطـوات مثـل زرع األيونـات عنوان البحث   
 مات تالب

 أ.د. شهاع عباسي ،   أ.د. عبد الرمحن حمةد المةودالباحث   

 البحـــــث:ملخص 
نانو مرت أو  06)تقلص األبماد اىل  الدوائر األلكرتونية ذات التكامل المايلنظرا للتقدم اللريع يف جمال تقنية 

أقل(، فأن احلاجة اىل ف م أفضل وحماكاة مناسبة وحتقي  األمثلية خلطوات طريقة التصنيع أصبح  ضرورية جدا. 
هذا اجملال الذي مت عةله هو "سري المةلية لوحدة منفردة" لباحثني يف واجلزء األكرب من األهتةامات البحثية يف 

األوساط األكادميية. احملاكيات التهارية املتوفرة حاليا عادة ماتمن يف طريقة التصنيع جمتةمة وهي بذلك ممقدة 
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قوية مثل مات تالب الربجميات احلاسوبية الجدا وباهظة التكلفه وليل  مبتناول كثري من أوساط البحث األكادميي. 
ولذلك ميكن استخدام االمكانات شائمة جدا ومتوفرة تقريبا يف كل بيئة من البحث والتنةية األكادميي/ البحثي. 

اهلائلة للةات تالب لتطوير املزيد من حماكيات متقدمة ومنخفضة التكلفة للري المةلية. لذا نقرتح تطوير حماكي سري 
 رع األيونات واألنتشار واألكلدة بأستخدام مات تالب.ز المةلية لوحده منفرده خلطوات مثل 

 

 67/31/31-: ك رقم مشروع البحث

 منذجة وحماكاه ومنوذج بدئي لنظام جديد لتوليد موجات اعتباطية متكررة عنوان البحث  

 ج.م. الش راين ، , أ.د. شهاع عباسي أ.د. عبد الرمحن حمةد المةودالباحث   

 ملخص البحـــــث:
يمترب توليد املوجات األعتباطية املتكررة مشكلة عامة تواجه م ندسي الفحص والتصةيم. املقدرة  علس توليد 
موجات اعتباطية امر مركزي يف المديد من التطبيقات التهارية والملكرية. وبأستخدام املوجات األعتباطية 

ويف الغالب فأن املوجات األعتباطية تصةم  يلتطيع امل ندسون والملةاء توليد موجات فريدة خاصة بتطبيقاهتم.
لتحفيز إشارات "عامل حقيقي". ومن املةكن دمج األخطاء واألجنراف والضوضاء والميوب األخرى يف موجه 
اعتباطية ممكن ان تواج  ا نبيطة حت  الفحص بمد ترك ا املمةل أو املصنع. وتلتخدم يف الوق  احلاضر عدة 

لتوليد اشارات الذبذبات   DACذبات المالية اىل الربجمة الديناميكية لـلتأليف الذب PLLتقنيات )من 
املنخفضه( تلتمةل ك تال الن هني النظري والرقةي لتوليد موجات اعتباطيه.  نقرتح تقدا منذجة وحماكاه ومنوذج 

 " يب جي أي بدئي لنظام جديد، يلتخدم الداالت املتمامده، لتوليد موجات اعتباطية متكرره بأستخدام الـ "اف
(FPGA) .من أهم ميزات النظام املقرتح احتوائه علس طريقة داخلية حللاب أي بيانات .     

 6/61/36-: ك رقم مشروع البحث

 التحكم الذكي يف نظم تملي  املركبات.عنوان البحث   

 د. ص تالح جاد حمةد فودةالباحث   

 ملخص البحـــــث:
متكاملة يف التحكم بنظم تملي  املركبات واملقرتح يف هذا املشروع هو  نظم التحكم الذكية مل تطب  بمد بصورة

تصةيم نظام حتكم ذكس متكامل يلتخدم الشبكات احلاسوبية المصبية واملنط  الزغيب وقابل للتنفيذ باستخدام 
حاليا مث املماجلات الصغرى وسيقارن أداء التصةيةني احلاسويب المصيب والزغيب مع أداء التصةيةات امللتخدمة 

سيصةم متحكم ذكس جيةع بني آلة االستنباط الزغبية وقواعد استنباط مدركة باستخدام الشبكات احلاسوبية 
 المصبية هذا وستةثل النتائج علس برامج احلاسوب الشخصي.

 
 16/34/36-: ك رقم مشروع البحث
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 خرياجناز برنامج حماكاة ألدات مراقبة مركزية لشبكات امليل األعنوان البحث   

 د. حبيب فتح اهللالباحث   

 ملخص البحـــــث:
هذا البحث ي دف إىل إجناز برنامج ميكن من حماكاة جمةوعة من عةليات حتليل اململومات املتأتية من الشبكة 
قصد دراست ا وحماولة استنباط والتمرف علس احلالة احلقيقية للشبكة.  من امل م جدًا ألي شركة اتصاالت أن 

يف أي وق  علس احلصول علس كل اململومات اخلاصة بالشبكة ألهنا تتكبد خلارة فادحة يف حالة  تكون قادرة
 انقطاع اخلدمة.  وع تالوة علس هذه اخللارة ختلر الشركة ثقة امللت لك.

ي دف هذا البحث إىل : إجناز ج از متكامل إلدارة الشبكة يتهاوز بكثري إمكانيات هذا البحث ولكن يف إطار 
 ف إىل إجناز برنامج حاسب آيل حملاكاة جمةوعة من عةليات حتليل اململومات املتأتية من الشبكة.هذا هند

 
 3/31/36-: ك رقم مشروع البحث

 صاعقي نبضي تيار حت  حملياً  املطورة الصغرية املقاومية ذات املواد أداء  عنوان البحث 

 مالك  د. حمةد إقبال قريشيأ.د. عبد الرمحن بن علي المريين  أ.د. نذر حلني الباحث   

 ملخص البحـــــث:
 مـابني املقاومـة تمرف. وأقطاب أس تالك بواسطة األرض إىل واإللكرتونيات القوى أج زة توصيل عةلية هي التأريض
 تيـار مـرور بلـبب األرضـي اجل ـد يرتفـع عندما كثرية مشاكل حتدث قد. التأريض مبقاومة واألرض املورضة املمدات

 ســ تالمة ناحيــة مــن أحلــن الوضــع كــان قليلــة األرضــية املقاومــة ماكانــ  كــل وعةومــا.  األرضــية املقاومــة يف عــايل
 حــول منخفضــة مقاوميــة ذات مــواد توضــع األرضــية املقاومــة قيةــة ارتفــاع مشــكلة علــس وللتغلــب.  واملمــدات األفــراد

 احلـــرارة تـــأثري ودرس املقاوميـــة املنخفضـــة املـــواد تلـــك مـــن عـــدد طـــور ســـاب  حبـــث يف.   األرضـــية األشـــباك األقطـــاب
 عنـدما املـواد تلـك مـن أنواع ث تالثة آداء درس البحث هذا يف.  ممينة إختبارية  روف حت  الرطوبة وتبخر واملقاومية
.  الصـواع  مـن كبـري لمـدد تتمـرض الـيت املنـاط  يف املواد تلك تلتمةل عندما م ةة وهذه.  صاعقية جل ود تمرض

 1.6 طولة قضيب أن وجد وقد.  القياسية للةواصفات مطاب  نبضي تيار مولد وبين صةم اهلدف ذلك ولتحقي 
 احلــرارة درجــة يف بارتفــاع الربقيــة الصــواع  ميــتص أن ميكنــه املقاوميــة املنخفضــة املــواد بتلــك حمــاط مــم 15 وقطــره مــرت
 بلـبب بالقضيب احمليطة املناط  جفاف من خطورة اليوجد أنه يلتنتج وهبذا.  القضيب حميط يف س 2 من أقل

 . الصناعية املناط  يف وكذلك املةلكة يف الك ربائية القوى أنظةة يف املواد تلك استخدام ميكن ولذلك الصواع 

 7/31/36-:ك رقم مشروع البحث

 حتليل اخلوارزميات املتكيفة التكرارية ذات الدقة الثابتةعنوان البحث   

 الشبيلي د. صاحل بن عبد اهللالباحث   

 ملخص البحـــــث:
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بتكلفت ــا املنخفضــة ، وتقارهبــا اللــريع و أدائ ــا  FQRD-RLSتتةيــز اخلوارزميــات التكيفيــة الــيت تمتةــد علــس 
امللتقر يف بيئات الدقة ال تالهنائية يف التطبيقات المةلية ، تنفذ اخلوارزميات التكيفية باستخدام مماجلات اإلشارات 

-FQRDدقــة احملــدودة.  يف هــذا البحــث ســنقوم بإثبــات األداء امللــتقر خلوارزميــات الرقةيــة الــيت تمتةــد علــس ال

RLS  يف بيئـــات الدقـــة احملـــدودة مـــن أجـــل تفميل ـــا يف بمـــض اجملـــاالت مثـــل االتصـــاالت الرقةيـــة والتصـــوير الطـــيب
 والتنقيب عن النفط.

 
 30/31/36-: ك رقم مشروع البحث

 Compact size hybrid junctions using defected grounded structures   البحث عنوان
 م ره شوقي أشرف. د  الكن ل جميد. د.أالباحث   

 ملخص البحـــــث:
 ذلك تلس. الدقي  الشريطس للخط املماوقة علس األرضية البنية ىف اخللل تأثري حلاب اىل  املشروع هذا ي دف
 علس ذلك وتأثري اخللل ملاحة تغري حللاب احملاكات من كبري عدد من ملتخلصة ممادالت علس احلصول
 وةك 2.2 عزل ممامل) المازلة التيفلون مادة علس ذلك ومت  المامل الرتدد ىف األزاحة وكذلك املماوقة

 البنية ىف اخللل حبهم والرتدد املماوقة تغري تربط الىت املمادالت من جمةوعة علس احلصول مت(. مم 1.5152
 احلصول يتحق  مث ومن أقل قيةة اىل المامل الرتدد ازاحة إىل يؤدى األرضية البنية ىف اخللل أن وجد.  األرضية

 .التقنية هذه علس املمتةده للدوائر أصغر حهم علس
 احللقية املقرنات أن.  األرضية البنية ىف مماب شريطس حلقس مقرن  تصةيم مت  التقنية هذه مباشرعلس كتطبي 
 تتطلب احلديثة التص تالت أج زة كان  وملا القدرة لتوزيع ويلتخدم احلديثة األتصاالت أج زة ىف م م عنصر
 .التقنية هبذه الدوائر لتصةيم اجملال األرضية البنية ىف اخللل تقنية وجدت أصغر حهةا

 الرقيقة األف تالم تقنية بإستخدام تصنيمه ذلك تلس. األرضية البنية ىف املماب احللقس املقرن حماكاة مت البداية ىف
 .احلديثة التقنيات ألحباث سلطان األمري مبم د الشريطية الدوائر مبمةل الضوئس احلفر وتكنولوجيا

 مــع متوافقــة القيــاس نتــائج وكانــ  الشــبكس احمللــل باســتخدام األرضــية البنيــة ىف املمــاب احللقــس املقــرن اداء قيــاس مت
 0النظرية مثي تالهتا
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 الهندسة الكيميائية
 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير م

تأليف كتاب باللغة المربية بمنوان: مقدمة يف  19/34/31-كي 1
 هندسة الطاقة املتهددة

 أ.د. وحيد عطية املصري

 

احلد األدين للرعات التةيع ملخاليط صلبة ثنائية :  16/31/31-كي  6
 منوذج للةقارنة

أ.د. حمةد عاصف قةر 
 الدين

 د. مراد حمةد بوممزة  باملاء مشبع هوائي تيار يلتخدم تربيد برج أداء دراسة 64/31/31-كي  3

التحكم املتني املبين علس النةوذج لوحدة أنبوبة  61/31/31-كي  0
 لتحلية بالتناضح المكلي

 د. حمةد حاج علي 
 أ.د. عبد احلةيد إجبار 
 أ.د. عةاد الدين علي

 أ.د. خالد إبراهيم احلةيزي

 د. إيناس الناشف  إلنتاج األميازولون طريقة مبتكرة 66/31/31-كي  6
 د. حمةد علي هاشم 

 د. فاروق جملي 
 د. حمةد احلاج علي 

 د. ممن حيان

خصائص اللزوجة خلليط البويل بروبلني مع جزيئات  66/31/31-كي  6
الصلصال متناهية الصغر احملضر باستخدام باثقة 

 خمربية

 د. حمةد احلاج علي 
  د. رابح حلين الليثي

البحث عن تواف  أمثل من  روف االنتاج ونلبة اخللط  16/67/36-كي  9
 يف خماليط االثيلني فينايل اسيتي  والبويل بروبولني

د. عثةان بن حمةد 
 المثةان

منذجة وحماكاة أكلدة البيوتان إىل املليك اهنيدريد  64/67/36-كي  6
 يف مفاعل كيةيائي متمامد التدف 

 احلةيزيأ.د. خالد إبراهيم 
  د. حمةد احلاج علي

تطوير منوذج خلط متفرق للتنبؤ مبمدالت اللرعة  39/34/36-كي  7
  beds الدنيا ألم دة مميمة ثنائية املواد الصلبة

أ.د. حمةد عاصف قةر 
 الدين

1

4 
 إجبار احلةيد عبد. د.أ  روف حت  حيوي مفاعل مكونات بني التنافس دراسة 0/31/36-كي 
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 الباحثون المنوان  رقم التقرير م

 للةدخ تالت زمين تغري
1

1 
 احلةيزي خالد. د.أ رقيقة طبقة هيئة علس ط تالء سريان ديناميكية 6/31/36-كي 

 . مصطفس سليةانأ.د
1

6 
 بالدفمة التغذية ملفاع تالت املتقدم التحكم يف دراسة 9/31/36-كي 

 اإليثانول النتاج
  مصطفس الدين عةاد. د
 إجبار احلةيد عبد. د.أ

1

3 
 د. مالك إبراهيم األمحد احلث الدوري للةفاع تالت احليويةدراسة لدينامية  6/31/36-كي 

 أ.د. عبد احلةيد إجبار

1

0 
إدارة املوارد املائية يف البيئات اجلافة : التوجه حنو  66/31/36-كي 

 االستدامة

 د. يوسف البخبخي 
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 19/34/31-كي   رقم مشروع البحث

 مقدمة يف هندسة الطاقة املتهددةتأليف كتاب باللغة المربية بمنوان: عنوان البحث   

 أ.د. وحيد عطية املصريالباحث   

 ملخص البحـــــث:
الطاقة املتهددة موضوع جديد علس البيئة المربية ، وحيتاج إىل توعية وتثقيف كبرية ، نظرًا ألمهيته كبديل للطاقة 

كل ذلك يدفع با اه الرتكيز علس التقليدية ونظرًا ألمهيته من اجلانب البيئي والصحي والنفلي واالقتصادي.   
 التوعية الشةولية ليكون املواطن المريب علس وعي مبا ينظره يف امللتقبل.

ي دف هذا البحث إىل : تقدا مادة س لة التناول ومبلطة يلتوعب ا القاريء المريب ، ليكون علس وعي بالبـدائل 
أوىل علـس طريـ  التة يـد ملشـاريع كبـرية يف جمـال  اجلديدة للطاقة.  كةـا ي ـدف الكتـاب ليكـون لبنـة وأسـاس وخطـوة

 الطاقة املتهددة.
 

 16/31/31-كي    رقم مشروع البحث
 احلد األدين للرعات التةيع ملخاليط صلبة ثنائية : منوذج للةقارنةعنوان البحث   

 أ.د. حمةد عاصف قةر الدينالباحث   

 ملخص البحـــــث:
مفاع تالت امل د املةيمة هو الذي ميثل جانباً هاماً من القوى املائية ، وتصةيم إن التنبؤ الدقي  للحد األدىن للرعة 

املفاع تالت ذات القيمان املةيمة.  والن ج املشرتكة للتنبؤ علس سرعات احلد األدىن للة د املةيمة ثنائية حتكم 
ة تنطوي علس ثنائية يف تزاوج والصلبة تتم مناقشت ا هنا أواًل.  البيانات اخلاصة بنا وهي قد حتقق  يف  ارب دقيق

بني امل د املةيمة واملاء.  إن أثر التكوين النليب هلذين النوعني الصلبني اليت تتألف من ا امل د املةيمة ذات القيمان 
املةيمة علس كلر ا مل د يف حالة متيع وليدة وتأثريها من اللرعة الدنيا للتةيع مت  مناقشت ا.  يف هذا الصدد مت  

 رات النةاذج احملشوة املتاحة للتنبؤ بكلر امل د قد مت  دراست ا أيضاً.دراسة قد
 64/31/31-كي رقم مشروع البحث

 باملاء مشبع هوائي تيار يلتخدم تربيد برج أداء دراسةعنوان البحث   

 د. مراد حمةد بوممزةالباحث   

 ملخص البحـــــث:
يمترب املاء عنصر أساسي يف عدة ميادين وخاصة يف القطاع الصناعي حيث يلتمةل كواسطة للتربيد.  هذه 
المةلية تتطلب كةية هائلة من املاء مما جيمل إعادة استةمال هذه الكةية م ةة وضرورية حىت تقلل من خلارة 

المةلية حيث يتم تربيد املاء امللتمةل بواسطة املاء ولكي حنافظ علس البيئة باستخدام برج التربيد ميكن حتقي  هذه 
اهلواء وإرساله إىل الوحدة التالية الستمةاله مرة أخرى.  لكن هذه المةلية تمترب صمبة وممقدة ألهنا تشةل مباديء 
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انتقال احلرارة والكتلة واحلركة.  أحد مشاكل برج التربيد هو قلة اململومات اليت تؤدي إىل ضمف تصةيم الربج 
د كةية ممتربة من املاء واضماف الوحدة.  كل هذه األسباب أدت إىل حبث متوصل يف هذا املوضوع لكي وفق

 تقرتح قوانني جديدة ومتطورة تصدح تصةيم الربج بأحلن وجه وترتفع مرودية التربيد وبالتايل اخنفاض فقد املاء.

 
 61/31/31-كي    رقم مشروع البحث

 املبين علس النةوذج لوحدة أنبوبة لتحلية بالتناضح المكليالتحكم املتني عنوان البحث   

 د. حمةد حاج علي  أ.د. عبد احلةيد إجبار  أ.د. عةاد الدين مصطفس علي  أ.د. خالد احلةيزيالباحث   

 ملخص البحـــــث:
ملبـن علـس  حت  دراسة التحكم يف وحـدة خمربيـة جل ـاز التناضـح المكلـي لتحليـة ميـاه البحـر.  ومث اعتةـاد الـتحكم

النةذجــة والقيــام باحملاكــاة حاســوبية.  لدراســة كفــاءة هــذا الــتحكم وأثبتــ  الدراســة تفــوق هــذا النــوع مــن الــتحكم 
املتطــور علــس الــتحكم التقليــدي مــن خــ تالل تثبتيــ  كةيــة ونوعيــة امليــاه احملــ تالة يف درجــة االضــطرابات وأيضــاً بوجــود 

  تغريات يف عوامل النظام.

  
 66/31/31-كي    رقم مشروع البحث

 طريقة مبتكرة إلنتاج األميازولونعنوان البحث   

 د. إيناس الناشف  د. حمةد علي هاشم  د. فاروق جملي  د. حمةد احلاج علي  د. ممن حيانالباحث   

 ملخص البحـــــث:
م يتفاعل مع إن أيون اللوبر أوكلايد املنتج عنطري  ك روكيةيائية أو عن طري  إذابة سوبر أوكلايد البوتاسيو 

األيون املوجب لللوائل األيونية احملتوية علس األميادازوليوم يف درجات احلرارة المادية والضغط اجلوي المادي ليمطي 
 مادة األميادازولون بنقاوة عالية.

 

 

 

 

 66/31/31-كي   رقم مشروع البحث

متناهيــــة الصـــغر احملضــــر خصـــائص اللزوجــــة خللـــيط البـــويل بــــروبلني مـــع جزيئــــات الصلصـــال عنوووووان البحووووث   
 باستخدام باثقة خمربية

 د. حمةد احلاج علي د. رابح حلين الليثيالباحث    

 ملخص البحـــــث:
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يف هذا المةل حضر خليط من البويل بروبلني مع جزيئات متناهية الصغر من الصلصال بنلب خمتلفة باستمةال 
باستخدام اختبارين مها امللح الرتدد عند درجة حرارة باثقة خمربية.  ودرس  خصائص اللزوجة للخليط الناتج 

ثابتة وكذلك امللح احلراري عند تردد ثاب .  أ  رت النتائج زيادة يف كل من ممامل اخلزن واملقاومة احلرارية 
للةادة بزيادة تركيز الصلصال.  وقد أ  رت النتائج كذلك أن ممامل التخزين الرتكييب ميكن متثيله رياضياً 

ةال منوذج يتكرر فيه منوذج ماكلويل ث تالث مرات.  كةا لوحظ أن هناك ع تالقة بني تغري تركيز اجلزيئات باستم
متناهية الصغر ونلبة املمامل الرتكييب ملمامل خزن املادة املقابل.  وقد وصف  هذه الم تالقة بنهاح باستمةال صيغة 

  16.1ممدلة من منوذج جوث باستمةال ممامل جليم = 

 

 

 16/67/36-كي   ع البحثرقم مشرو

البحــث عـن توافــ  أمثــل مـن  ــروف االنتـاج ونلــبة اخللـط يف خمــاليط االثيلـني فينايــل اســيتي  عنوووان البحووث   
 والبويل بروبولني

 د. عثةان بن حمةد المثةانالباحث   
 ملخص البحـــــث:

لتحلــني اخلــواص امليكانيكيــة واحلراريــة.  يضــاف االثيلــني فينايــل اســيتي  إىل البــويل أوليفينــات مثــل البــويل بروبــولني 
غـــري أنـــه خواصـــاً قـــد تلـــوء مثـــل درجـــة حـــرارة التفكـــك.  هـــذه الدراســـة هتـــدف إىل إجيـــاد حالـــة مثلـــس مـــن  ـــروف 

 التشكيل ونلبة اخللط لتمطي خواصاً ميكانيكية وحرارية أفضل.
ذكورة بصـفات ميكانيكيـة وحراريـة تكةن أمهية هذا البحث يف الطلب امللتةر للحصول علس خماليط البوليةرات امل

حملــنة ، احلصــول علــس حالــة مثاليــة مــن نلــبة اخللـــط و ــروف التشــغيل الــيت تمطــي خملوطــاً ذا خــواص ميكانيكيـــة 
 وحرارة فضلس.

 
 
 

 64/67/36-كي   رقم مشروع البحث

 مد التدف منذجة وحماكاة أكلدة البيوتان إىل املليك اهنيدريد يف مفاعل كيةيائي متماعنوان البحث   

 أ.د. خالد إبراهيم احلةيزي  د. حمةد احلاج عليالباحث   

 ملخص البحـــــث:

    (Cross-flow reactors) التدف  متمددة املفاع تالت استخدام امكانية علس النظرية الدراسة هذه تركز
 امل د ذات  املفاع تالت من مبهةوعة املفاعل هذا مثل .للبيوتان اجلزئية األكلدة طري  عن أهنيدريد املالك النتاج
. منفرد بشكل باألكلهني جزء كل ويغذى متلللل بشكل املرتبطة( Packed-bed reactor) الثاب 
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 مقارنة% 35 تقارب بنلبة أهنيدريد املالك انتاجية من يزيد املفرتض املفاعل استمةال أن الدراسة أ  رت
 إن. املدروس املفاعل كفاءة علس حمدود تأثري ذو باألكلهني التغذية نقاط عدد أن   ر كةا. التقليدي باملفاعل

 تأثريها بينةا التقليدي املفاعل داخل احلرارة درجة علس كبري تأثري ذو للةفاعل املربد اللائل حرارة درجة زيادة
 األكلهني توزيع يتم اليت االسرتاتيهية أن الدراسة أ  رت كةا. املدروس املفاعل داخل احلرارة درجة علس حمدود
 ميثل. املنتج كةية علس حمدود تأثري هلا متناقصة أو متزايدة أو متلاوية لكةيات بتقليةه سواء للةفاعل في ا

 استمةاله أمكانية ممايتيح  أمنا أكثر أنه كةا أعلس انتاجيته أن حيث التقليدس للةفاعل بديل املدروس املفاعل
 .املفاعل انتاجية من أيضا يزيد مما أعلس حرارة درجات عند
 

 39/34/36-كي   رقم مشروع البحث

 الصلبة املواد ثنائية مميمة ألم دة الدنيا اللرعة مبمدالت للتنبؤ متفرق خلط منوذج تطويرعنوان البحث   

 قةر الدين عاصف حمةد. د.أ  الباحث 
 ملخص البحـــــث:

 نقطة   اللرعة هذه حتدد و.  املةيمة لألم دة الدينامية  اخلصائص أهم من تمترب  للتةيع الدنيا اللرعة  ان
  عام تال  اللرعة هذه تمترب   بالتايل و مميع م د  اىل الصلبة باجلليةات  حمشو م د من الللوك ىف   التحول
 ان.  املةيع امل د تكنولوجيا  علس و الت تالمس  علس املمتةدة  االخرى االج زة  و  املفاع تالت تصةيم ىف  أساسيا

 من كثري  اىل  املرجمس امللح يشري و.  االخرية المقود طوال للبحث نشطا موضوعا زال ما  املوضوع هذا
.   ريبية ممظة ا ىف  هس  املمادالت هذه و. للتةيع الدنيا باللرعة للتنبؤ متنوعة ممادالت  تقرتح الىت الدراسات

 من نوعني  ىف التفرقة و اخللط ميكانيزمات  االعتبار ىف تاخذ  منذجة باسرتاتيهية القيام  مت  الدراسة هذه ىف و
  االنتشار عامل  مبلاعدة االجلام بني اخللط  لنةذجة بريتون و كيندى طريقة استخدام ومت.   الصلبة املواد
.  املنفردة  ل تالجلام  التفرق  سرعة  وصف اجل من  زكي و لريتشاردسون  املش ورة الم تالقة  استخدام مت  بينةا

  النةوذج ان.   مات تالب  برنامج  باستخدام  اجلزئيتني الم تالقتني  حل مت  مناسبة حدية  روف ستخدامبا و
  بالنلبة حىت و الزمن مع تتغري ال  النظام داخل  الكتلة  كةية ان  ذلك يمن و  الكتلة علس حمافظ  هو املقرتح

 .صغرية  كان  الفروقات فان  الصلبة املواد  من اكرب كةية علس  حتتوى الىت  الطويلة ل تالم دة
 ىف  خمتلفتني صلبتني  مادتني  من خليط  علس  مت  التهارب فان  النةوذج ص تالحية  الختبار  بالنلبة اما

.   حهةا االكرب كاملادة  الب تالستيك  استخدام مت بينةا ثقيلة  كةادة الرمل  استخدام مت و.  احلهم و الكثافة
 مدى  استكشاف مت  بالتاىل و 1.16 اىل  1.16 من تغيريه  مت الكلس احلهم من  الب تالستيك   حهم نلبة ان

  ان.  التةييع كلائل مئوية 21 حرارة  درجة عند املياه استخدام مت و.  الصلبني اجللةني بني اخللط من كبري
 ىف حاليا  امللتخدمة الطرق  علس  النةوذج تفوق ا  رت  التهارب ممطيات   و النةوذج تنبؤات  بني املقارنة
 .املراجع
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 0/31/36-كي   رقم مشروع البحث

 للةدخ تالت زمين تغري  روف حت  حيوي مفاعل مكونات بني التنافس دراسةعنوان البحث   

 أ.د. عبد احلةيد إجبارالباحث   

 ملخص البحـــــث:

األساســية الــيت يــتم اســتخدام ا يف عةليــة التحلــل تمتــرب التــداخ تالت بــني مكونــات املفــاع تالت احليويــة مــن الظــواهر 
احليــوي ملماجلــة املخلفــات مــن الصــناعات الكيةيائيــة والبرتوكيةيائيــة.  ففــي املفاعــل ذو احلةــاة النشــطة مــث تالً تلمــب 
التـــداخ تالت بـــني خمتلـــف المناصـــر البكترييـــة الـــدور احملـــوري يف عةليـــة املماجلـــة احليويـــة.  وتمتـــرب فكـــرة التغيـــري الـــزمين 

 إلحدى مدخ تالت املفاعل إحدى الطرق املثرية ل تالهتةام من أجل تشغيل أحلن للةفاعل.
 ي دف هذا البحث إىل : 

تطــوير منــوذج رياضــي ملفاعــل حيــوي حيتــوي علــس المناصــر البيولوجيــة التاليــة : مــادة متثــل دور الطريــدة ومــادة متثــل -
 دور املفرتس واملادة اليت متثل الغذاء.

 فاعل دون تأثريات خارجية.دراسة دينامية امل-
 دراسة دينامية املفاعل مع وجود تغيري يف إحدى املدخ تالت )الرتاكيز إلحدى املكونات أو وق  املكوث(.-
 دراسة تأثري األنظةة الدينامية امللتحدثة علس التداخل بني مكونات املفاعل احليوي.-

 

 6/31/36-كي   رقم مشروع البحث

 ريان ط تالء علس هيئة طبقة رقيقةديناميكية سعنوان البحث   

 أ.د. خالد إبراهيم احلةيزيالباحث   

 
 

 ملخص البحـــــث:

 فإن لذا الصناعية المةليات من المديد علس صلبة مواد علس اللوائل من الرقيقة األغشية استقرارية عدم يؤثر
 يف التغري ان كةا المةليات هلذه عالية كفاءات علس للحصول جدا ضروري الطبقات هذه استقرارية علس احملافظة
 الطاقة او املادة إلنتقال املقاومة يقلل اللةاكة ونقص  املمرضة امللاحة زيادة يف مفيدا يكون قد الطبقة شكل
 .  الصناعية الوحدة اداء حيلن بدوره والذي

 الطبقات لديناميكيات النظري التحليل  لتبليط  LUBRICATION نظرية استخدم  المةل هذا يف
  روف عند الدراسة مت . الطولية األبماد عن المرضية األبماد فصل علس واملبنية ممقدة خمتلفة  روف حت  الواقمة
 حاسويب برنامج بناء مت.  واضح بشكل مؤثرة van der Waal قوى  تكون عندما الدوران حت  ثابتة

 افقية اسطوانات علس املتحركة اللوائل من الرقيقة الطبقات استقرارية عدم لدراسة  املنظم التمامد طريقة باستخدام
 علس املنظم التمامد طريقة ان و متنا رة كان  املمادالت ان وجد الثابتة لألسطوانات.  اإلستقرار  روف لتحديد
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 حتويل ا ومت متنا رة غري املمادالت  ان وجد املتحركة لألسطوانات بينةا األفضل هي  الثانية الدرجة من جزئني
 . عدة اجزاء علس املتمامد التنظيم طريقة باستخدام حل ا مت واليت األوىل الدرجة من تفاضلية ملمادالت
 الطبقـات كلـر يف الـرئيس اللـبب واهنا van der Waal قوى  امهية مدى احلاالت مجيع يف النتائج ا  رت

 األرضــية اجلاذبيــة ان وجــد اخــرى ج ــة مــن. van der Waal قــوى زيــادة مــع يقــل الطبقــة كلــر وقــ  وان
 .الطبقة لكلر ال تالزمة املدة وتزيد الطبقة إلستقرارية وم م رئيس عامل

 

 9/31/36-كي   رقم مشروع البحث

 دراسة يف التحكم املتقدم ملفاع تالت التغذية بالدفمة النتاج اإليثانولعنوان البحث   

 إجبار احلةيد عبد. د.أ  كةال مصطفس الدين عةاد. دالباحث : 

 ملخص البحـــــث:

  سلوك   حتليل أ  ر.  احليوي االيثانول وقود   النتاج  مفاعل يف  املتني التحكم دراسة  املشروع هذا يف مت 
 لقد و.  ملتقرة غري متوج  نقطة  عند  حتدث  القصوى املفاعل  انتاجية   ان   املفتوحة الدائرة حالة يف  النظام

  احملاكاة  اثبت  لقد و.  املفاعل يف املتني التحكم اجل من   النةوذج  علس  املبين  التحكم نظام   استخدام  مت
   ايضا  النتائج   أثبت  و.  التتبع  او  التنظيم مشاكل حل  حيث من سواء  التحكم نظام   كفاءة  احللابية

  تغريات  حدوث مع حىت  القصوى التشغيل نقطة عند النظام تشغيل تثبي   علس  املتطور التحكم نظام   قدرة
-الطردي   التقليدي التحكم بنظام  املتطور  التحكم نظام  اداء  مقارنة ايضا  مت   و. النظام عوامل يف

 ان  حبيث  التقليدي التحكم نظام علس  املتطور التحكم  نظام  تفوق   احللابية احملاكاة  اثبت  و.  التكاملي
  لتلريع  حماولة  أي و  بطيئة  بدينامية  يتةيز   التقليدي بالتحكم املغلقة  الدائرة  لةحا يف  النظام  سلوك

 . ملتقر غري  سلوك  اىل  تؤدي   النظام استهابة
 6/31/36-كي   رقم مشروع البحث

 دراسة لدينامية احلث الدوري للةفاع تالت احليويةعنوان البحث   

 أ.د. عبد احلةيد إجبارد. مالك إبراهيم األمحد  الباحث   

 ملخص البحـــــث:

 البيولوجية املماجلة عةلية  دينامية ف م إن املائية للةخلفات األساسية  احليوية  المةليات من التنروجني  ازالة تمترب
  حيوي ملفاعل  رياضي منوذج  دينامية   دراسة مت  املشروع هذا يف و.  املثلس املماجلة حنو م ةة خطوة تمترب

 داخل البيولوجية المناصر وتتكون.  قبل من  ريبيا تصديقه مت  بكونه النةوذج يتةيز  و.  االمونيوم   ملماجلة
 يف مت  و. للنرتي  املؤكلدة المناصر و ل تالمونيوم املؤكلدة  المناصر  و النرتي  و االمونيوم  من كل من املفاعل
 اليت   التشغيلية ل تالشكال  حلايب حتديد  مت و للةفاعل  االستقراري الللوك  دراسة البحث من االوىل املرحلة
 .  النظام كفاءة   علس  التشغيلية و التفاعلية الموامل من كل تأثري  توضح
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 تأكلد متنع  الوق  نفس يف و النرتي   اىل االمونيوم بتحويل  تلةح اليت  التشغيلية املنطقة علس الرتكيز مت و 
  علس املكوث لزمن  الدوري التغري   تأثري  دراسة مت  املشروع من الثانية املرحلة يف و.  النيرتات اىل النيرتي 
 يف  تقع أخرى و  املكونات  تواجد  منطقة يف  تقع  أحدامها للحث  نقطتني  اختيار مت و.  النظام كفاءة
  قد الدوري احلث حت  املفاعل كفاءة أن الدراسة  أ  رت قد و. للنيرتات املؤكلدة الموامل  انمدام  منطقة

 .الدوري احلث وتردد نطاق من لكل  املناسب االختيار  خ تالل من تتحلن
 66/31/36-كي   رقم مشروع البحث

 إدارة املوارد املائية يف البيئات اجلافة : التوجه حنو االستدامةعنوان البحث   

 د. يوسف أبو القاسم البخبخيالباحث   

 البحـــــث:ملخص 

نزع  إدارة اإلنلان للةوارد املائية خ تالل القرن الفائ  حنو االستهابة للحاجات البشرية اآلنية ملقطة من حلاهبا األجيال 
القادمة والكائنات احلية األخرى واألنظةة البيئية.  وإنط تالقًا من احلقيقة البدي ية أن املاء أساسي للحياة ، وأن إدارة املوارد 

هي من الضرورة القصوى.  مما يلتدعي وبإحلاح إىل األخذ يف االعتبار البمد األخ تالقي يف كل قرار يتمل  باستمةال املائية 
املياه.  فةن خ تالل الطرح املباشر لألبماد األخ تالقية للقرارات املتملقة باستمةال املياه ، فإن ع تالقة اجملتةع البشري باملاء 

جزء من ا ، تضحس قابلة للنقاش أو الرفض أو حىت القبول ولكن علس أساس من وعي  وباألنظةة الطبيمية اليت يمد املاء
أخ تالقي ملب  من قبل هذا اجملتةع.  إن هذا البحث النوعي ي دف إىل استكشاف األبماد األخ تالقية املتملقة بالتمامل مع 

إن املباديء األخ تالقية املطروحة ستكون أقرب املاء ومن مث مماجلة املضامني األخ تالقية لبمض النةاذج من اللياسات املائية. 
 إىل نظام ممياري ميكن أن تقارن من خ تالله اللياسات املائية.

 الهندسة المدنية
 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

"الطرق هندسة"  المربية باللغة كتاب تأليف 70/25/11-م 1  املنصور إبراهيم بن اهلل عبد. د.أ 
 الشورجبي الباز ف ةي حمةود. د.أ املرور هندسة كتاب تأليف 21/20/11-م 6
 وطور اهلطول وزمن األمطار شدة منحنيات تطوير 16/11/11-م 3

 وجازان جنران ملنطقة (IDF Curves) التكرار
 اللباعي محودة إبراهيم. د

 اللباعي محودة إبراهيم. د املةوجة القيمان علس اهليدروليكية القفزات تكون 15/11/11-م 0
 شبايك شاذى. د

 اخلرسانة:  الكلوريدات لنفاذية ملقاومة ا اخلرسانة 11/11/11-م 6
 مركبات علس احملتوية األداء عالية

 خان إقبال حمةد. د

 شرا خبي  أمحد. د الكةرات يف للقص اخلرسانة مقاومة دراسة 7/21/12-م 6
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 الكانات من اخلالية املللحة

 املفقــــــودة القــــــيم لتقــــــدير رقةــــــي منــــــوذج اســــــتنتاج  1/11/12-م 9
 اللمودية المربية املةلكة يف املطرية لل طوالت

 احللون اهلل عبد بن صاحل. د
 بي تالين حمةد حلن. د.أ
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 67/69/31-م   رقم مشروع البحث
 تأليف كتاب باللغة المربية  "هندسة الطرق تأليف كتاب باللغة المربية  هندسة الطرق عنوان البحث  

 أ.د. عبد اهلل بن إبراهيم املنصورالباحث   

 ملخص البحـــــث:
هناك المديد من الكتب واملراجع املتخصصة يف جمال هندسة الطرق إال أن غالبية هذه الكتب واملراجع بلغات 

المريب.  غري المربية وبالتايل ف ي تمكس وبدرجة كبرية  روف وأوضاع قد ختتلف عن الظروف اليت يميش ا المامل 
يمترب قطاع الطرق عنصراً رئيلياً لتطوير اجملتةمات وتقدم ا ، حيث أنه الوسيلة اهلامة النتقال الللع واليد الماملة 
إىل األماكن املختلفة ويلاعد املشروعات واألشخاص علس التوطن يف األماكن األكثر م تالئةة ف و يزيل عدم 

 املنفمة اليت قد تفرض ا بمد امللافة.
 دف الرئيلي من إعداد هذا الكتاب:إن اهل

 وضع لبنة جديدة يف صرح الملم إىل امل ندسني والماملني يف جمال هندسة الطرق.-
امللامهة يف تطوير المةلية التمليةية من خ تالل مماجلة املوضوعات اليت سوف يشةل ا هذا الكتاب يف س ولة -

 ويلر.
 ت اهلامة هلندسة النقل.إثراء املكتبة الملةية باجلاممة بإحدى التخصصا-
 

 04/67/31-م   رقم مشروع البحث
 تأليف كتاب هندسة املرور عنوان البحث  

 أ.د. حمةود ف ةي الباز الشورجبي الباحث  

 ملخص البحـــــث:
 مع والم تالقات الطرق علي املطلة واألراضي املركزية واحملطات والشوارع الطرق لشبكات املرور تشغيل عةليات إن

 .والبضائع لألفراد ومرحية وفمالة آمنة حركة حتقي  إيل هتدف النقل، وسائل باقي
 الطرق ىف املشاه ومرور المربات مرور ىف احلركة وحتكم وتوجيه تنظيم هو املرور هندسة من األساسس الغرض إن

 والوحدة( ومشاه سائ ) البشرى المنصر هس أساسية عناصر ث تالثة مع تتمامل املرور هندسة أن أى والشوارع
 .والطري  املتحركة
 عناصر قياس وهي ، املرور تشغيل بمةليات يتمل  فيةا املرور هندسة لملم األساسية املبادئ يمرض الكتاب وهذا
 املرور ألنظةة والتشغيل والتصةيم التخطيط جماالت يف الم تالقات هذه وتطبي  بي ا الم تالقات دراسة مث املرور حركة

 والتلوث احلوادث:  للةركبات التقليدية الميوب وت تاليف والبضائع لألفراد وفمالة آمنة حركة حتقي  يكفل مبا
 خواص – واملركبات األفراد خصائص مشل  ، رئيلية أبواب عشرة علي الكتاب هذا حيتوي .املرورية واإلختناقات

 التأثري دراسات – املرور إشارات – املروري التحكم وسائل – االنتظار أماكن – التقاطمات – املرور وسلوك
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 يف موضوعاهتا عوجل  ،وقد املرور مشروعات إقتصاديات وأخريا املرورية الل تالمة – الذكية النقل أنظةة – املروري
 .هلا لزوم ال تمقيدات يف الدخول بدون ويلر س ولة

 

 16/34/31-م   رقم مشروع البحث
ملنطقـة جنـران  (IDF Curves)تطوير منحنيات شدة األمطار وزمن اهلطـول وطـور التكـرار  عنوان البحث  

 وجازان

 د. إبراهيم محودة اللباعي الباحث  

 ملخص البحـــــث:
 املياه مصادر هندسة يف استخدام ا الشائع األدوات أهم من التكرار  وطور اهلطول وزمن األمطار شدة ع تالقة تمد
 ، الليول مياه تصريف مشروعات وكذلك املياه مصادر مشروعات تشغيل ، للتصةيم ، للتخطيط كان سواء
 للتدف  تصةيةي تصرف أقصي لتقدير تلتخدم التكرار وطور اهلطول زمن ، األمطار شدة بني رياضية ع تالقة وهي

 .ممينة عودة لفرتة وذلك املختلفة التصريف مناط  من واملتوقع األمطار ملياه اللطحي
 تنةية بادارة واملتاحة( والوسطس الشرقية وللةنطقة جنران) الدراسة قيد للةناط  األمطار بيانات علي احلصول مت

 وحىت 1/1/1062من للفرتة وذلك( اللمودية المربية املةلكة) والك رباء املياه لوزارة التابمة املياه موارد
( . دقيقة 1221 وحىت, 11, 21, 11) خمتلفة هطول ولفرتات اليومي امللتوي علي   م11/12/2116
 اليت احملطة تلك علي االعتةاد مت فقد ، جنران منطقة من بالقرب أخرى أمطار حملطات بيانات توافر لمدم ونظرا
 طور – اهلطول زمن - األمطار شدة منحنيات تطوير يف وذلك"  طويلة لفرتة بيانات"  جيد زمين بلهل تتلم

 بيانات في ا يتوافر والىت والوسطس الشرقية املنطقة ىف احملطات بمض علس االعتةاد مت كةا.  جنران ملنطقة التكرار
 .املنطقة لتلك األمطار شدة منحنيات تطوير يف خمتلفة هطول لفرتات االمطار

 تطبيق ا مت واليت اجملال هذا يف استخدام ا الشائع التقنيات ببمض باالستمانة املنحنيات تلك اعداد مت
 Gumbel Distribution) Log &    وهي  بالمامل خمتلفة مبناط  واسع نطاق علي واستخدام ا

Pearson type III ( .فرتات – األمطار شدة منحنيات تطوير يف ذكرها اللاب  األساليب تطبي  مت لقد 
 استخ تالص مت حيث سابقا، الي ا املشار الفرتة يف املتاحة األرصاد حمطات بيانات باستخدام  التكرار وطور اهلطول
 .خمتلفة هطول لفرتات اإلحصائية املتغريات وحتديد احللاب لطرق ال تالزمة البيانات و  يز

 

 

 19/31/31-م   رقم مشروع البحث
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 تكون القفزات اهليدروليكية علس القيمان املةوجة عنوان البحث  

 د. إبراهيم محودة اللباعي  د. شاذى شبايك الباحث :

 البحـــــث:ملخص 

أجري  هذه الدراسة يف ممةل اهليدروليكا بقلم اهلندسة املدينة جباممة امللك سمود ومت يف هذه الدراسة أجراء 
المديد من التهارب املمةلية لدراسة تأثري األشكال املختلفة للقيمان املةوجة علس خصائص القفزة اهليدروليكية.  

مت اختبار مخلة أشكال للقيمان املةوجة وهي شكل منحين  906-3 تراوح رقم فرود يف التهارب املمةلية بني
درجة.  مت دراسة قيةتني للخشونة  64و 06اجليب واملثلث وامللتطيل وشكلني لشبه املنحرف بزاوية جانبية 

. ووجد أيضًا أن لكل أشكال متوجات القاع فإن عة  املياه اخللفي  ال تالزم لتكوين 96، و  36النلبية وهي 
زة اهليدروليكية اقل بشكل ملحوظ عنه يف حالة القفزة اهليدروليكية علس القيمان املللاء.  ووجد أيضًا أن القف

طول القفزة اهليدروليكية يف حالة القيمان املةوجة أقل من نصف قيةت ا يف حالة القيمان املللاء.  ووجد أيضاً أن 
عشرة ضمف قيةته يف حالة القيمان املللاء ومت استنتاج أج اد القص اجملةع علس القيمان املةوجة أكرب من مخلة 

أن تأثري شكل القيمان املةوجة واليت هلا نفس املدى والطول املوجي قليل نلبياً.  نتائج هذه الدراسة تؤكد كفاءة 
 القيمان املةوجة يف تشتي  الطاقة خلف املنشآت اهليدروليكية.

 

 34/31/31-م   رقم مشروع البحث
 اخلرسانة ا ملقاومة لنفاذية الكلوريدات : اخلرسانة عالية األداء احملتوية علس مركبات   عنوان البحث

 د. حمةد إقبال خان الباحث  

 ملخص البحـــــث:
تمترب نفاذية آيون الكلورايد للةنشآت اخلرسانية املللحة من أهم أسباب تآكل حديد التلليح.  وحيث أن 

منع نفاذ الرطوبة واأليونات المدوانية الضارة بكفاءة.  لذا يف هذا البحث قد مت  اخلرسانة التقليدية غري قادرة علس
حتضري عدة خلطات من األةن  احملتوي جزئياً علس نلب خمتلفة من الرماد املتطاير وغبار الليليكا لدراسة 

ييم مقاومة هذه األنواع من األنظةة األةنتية احملتوية علس املركبات املكةلة لصناعة خرسانات عالية األداء.  لتق
املخصصة هلذا  ASTM C 1202اخلرسانات لنفاذية آيون الكلورايد قد مت استخدام املواصفات األمريكية 

الغرض.  كةا أنه قد مت يف هذا البحث أيضاً تطوير مناذج تنوئية تمتةد علس النتائهاملمةلية واليت بدورها قد 
بيانية لتوضيح كيفية التفاعل بني الموامل البحثية ومدى م تالئةت ا ساعدت علس تأسيس منحنيات األستهابة ال

 للواقع.

  6/66/36-م   رقم مشروع البحث
 الكانات من اخلالية املللحة الكةرات يف للقص اخلرسانة مقاومة دراسة  عنوان البحث 
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 د. أمحد خبي  شرا الباحث  

 ملخص البحـــــث:

 يف (الكانات) القص تلليح علس حتتوي ال اليت املللحة اخلرسانية الموارض  يف القص تصةيم التقرير هذا يتناول
 أو االختبارات نتائج يف المشوائية عن ناشئة كان  سواء القص مبقاومة التنبؤ عةلية يلف الذي الغةوض ضوء
 و املللحة اخلرسانة اهلياكل س تالمة علس كبرية عواقب له اليقني عدم حالة إن  . التنبؤ ممادالت كفاءة عدم من

 ملتغريين من هي بشكل مصةةة ، األبماد مكتةلة  عينة عشر اثين اختبار خ تالل من الدراسة مت  وقد  .تكلفت ا
  خ تالل من النتائج صحةا من التحق  مت  وقد الطويل التلليح ونلبة المة  إىل القص امتداد نلبة : مها أساسيني
 plasticity-damage نظرية إطار يف (NLFE) اخلطية غري  و األبماد ث تالثية المددية احملاكاة

approach and Hillerborg Fictitious Crack Model (HFCM)  برنامج باستخدام   
ABAQUS  التصةيم ممادالت من عدد مع التهارب لنتائج مقارنة دراسة أجري  كةا. 

 إىل القص امتداد نلبة زيادة  أن إىل  التهرييب مجالربنا يف أألساسيني باملتغريين يتمل  فيةا  النتائج أوضح  وقد
 هذه تأكيد مت وقد. القص  لتحةل االستيمابية القدرة  تقليل إىل يؤديان الطويل التلليح نلبة اخنفاض أو المة 
 املمادالت كفاءة أن علس الدراسة أكدت كم. اخلطية غري و األبماد ث تالثية المددية احملاكاة خ تالل من النتائج
  ألرتبيمي اجلذر استخدام أن حيث التأثري وزنية و املمادلة يف املشةولة املتغريات نوعية علس تمتةد للقص التنبؤية
 .القص مقاومة  علس للداللة يكفي ال  وحيدا مؤشرا باعتبارها اخلرسانة ملقاومة

 يف متذبذب ملتوى إىل يؤديان  األمريكي و اللمودي البناء كود يف املبلطة املمادالت أن الدراسة أثبت  وقد
 أفضل قدرة األورويب الكود يقدم بينةا الكندي، الكود يف هبا املمةول الطريقة علس هذا ينطب  كةا  األمان ممامل

  القدرة لدي ا اليت الملةية اجمل تالت يف املنشورة املمادالت من عدد الدراسة حددت كةا. الكودات من غريه من
 هذه تطبي  مت و  القص مبقاومة للتنبؤ جديدة طريقة اقرتح  الدراسة فان أخريا  و .  جيدة تنبؤية توقمات إلنتاج
 القص مبقاومة للتنبؤ علس اجليدة قدرهتا اتضح و  الدراسة هذه يف املمةلية االختبارات جمةوعة علس الطريقة
 .منتظم و حمافظ مبلتوى

 

 

 

 1/31/36-م: رقم مشروع البحث
 اللمودية المربية املةلكة يف املطرية لل طوالت املفقودة القيم لتقدير رقةي منوذج استنتاج  عنوان البحث 

 د. صاحل بن عبد اهلل احللون  أ.د. حلن حمةد بي تالين الباحث  

 ملخص البحـــــث:
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 ميكننا حيث جغرافياً، املنتشرة الظواهر منذجة يف امل ةة اإلحصائية الدراسات من الرقةية، النةاذج دقة دراسة تمترب
 خصوصية هناك أن كةا. تلك أو الظاهرة هذه متثيل يف الرقةي، النةوذج جودة ممرفة اململومة، تلك علس اعتةاداً 

 واملقصود والتوزيع، المدد حمدودة النةوذج علي ا يبن اليت المّينة أن وهي املطرية، اهلطوالت توزع منوذج دراسة يف
 خ تالل من وتوزع ا المينة نقاط بكثافة التحكم ميكن الرقةية، التضاريلية النةاذج يف بينةا القياس حمطات بذلك

 .امللاحية المةليات

 املطريــة اهلطـوالت مقــدار انتشـار لظــاهرة ممكـن متثيــل أدق إىل تـؤدي مثلــس، رقةيـة منــاذج اسـتنتاج مت البحــث هـذا يف
 إمكانيــة اململــوم فةــن. تضاريلــية خصوصــية مــن املنطقــة لطبيمــة ملــا املةلكــة منــاط  يف من ــا املفقــودة القــيم وتقــدير
 أجـــزاء يف املطـــري لل طـــول قيـــاس حمطـــات وضـــع اســـتحالة أو صـــموبة وكـــذلك املطـــري، اهلطـــول قيـــاس أج ـــزة تمطــل
 يف القـــيم أو املطريـــة، لل طـــوالت املفقـــودة القـــيم تقـــدير يف الرقةيـــة النةـــاذج أمهيـــة تـــأ  وبالتـــايل. املةلكـــة يف عديـــدة
 الفملـي التةثيـل يف الرقةـي النةـوذج دقـة علـس تمتةـد التقـدير هـذا دقـة أن إال. أصـ تالً  قيـاس حمطـات حتـوي ال منـاط 
 يـؤمن الـذي األمثـل، النةـوذج عـن للبحـث إحصـائية، حتليليـة دراسـة إجـراء يتطلـب مـا وهذا املطري، اهلطول لظاهرة
 .املطري اهلطول قيم تقدير يف امللةوحة احلدود

 و Inverse distance to power(2) ) الطــــرق أن إىل التوصـــل مت الدراســــة هـــذه خــــ تالل مـــن
Minimum curvature و Nearest Neighbor و Inverse distance to power (3) 

 القـيم لتقـدير تصـلح الـيت ، DEMs (Digital Elevation Models)الرقةيـة النةـاذج لتشـكيل مناسـبة
 هبـا امللةوح القيةة وهي ،10% تتهاوز ال خطأ بنلبة الرياض، منطقة حمطات بمض يف املطري لل طول املفقودة

 ضــرورة مــع أخــرى رقةيــة منــاذج بواســطة هبــا املفقــودة القــيم تقــدير فــيةكن اآلخــر، الــبمض أمــا. املختصــة املراجــع يف
 .حمطة بكل خاصة تصحيحية قيةة إضافة
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 الهندسة الميكانيكية

 

 الباحثون المنوان رقم التقرير  م

 نيورال شبكة باستخدام احلرارة انتقال 11/11/11-مي 1
 من الطبيمي احلراري احلةل لتةثيل
 وحملول الزي  يف حلزونية رأسية ملفات

واجلللرين املاء من  

  علي حمةود الليد حمةد. د
كلورادو داريو  
  فاالدارس جارسيا أو
هرينانديز أ ج   

 يف مفصولة والغري التطاب  التامة احللول 12/21/12- مي 6
اخلطية أويلر ممادلة حلل األبماد ث تالثي  

اللامل سامل بن خالد. د  

 ذو املشت  أداء علس املدخل التشوه تأثري 61/21/12- مي 3
 الواسمة الزاوية

سليم بشارات. د  

 احلراري األداء علس عةلية دراسة 26/11/12- مي 0
 وغاز هيدروجيين وقود حملرك واالنبماثي

امللال البرتول  

  الليثي حمةود الرمحن عبد. د
مرسي حلن حمةد. د  

 بواسطة املنتهة الغيار قطع مواصفات 25/11/12- مي 6
 يتم اليت واملاكينات التقليدية املاكينات
الكةبيوتر بواسطة في ا التحكم  

علي اهلل عبد الرمحن عبد. د  

 لتشغيل رقةي خوارزمي خمطط تطوير 12/11/12- مي 6
 أو عادية مصفوفة يف تقع اليت الثقوب
 مائلة

  عباس حمةد طه عادل. د
الب كلي علي بن عصام. د  

 املتةاثل القطري للتدف  عددية دراسة 12/11/12- مي 9
 قابلة أفقية اسطوانة فوق متةاثل والغري
 للةط

  علي حمةود الليد حمةد. د
وايدمان د باتريك. د  

 املواد استخدام لتطبيقات نظرية دراسة 17/11/12– مي 6
 جمةمات لتربيد كوسيط احلالة املتغرية
الشةلية الطاقة  

كندي كلنيم زكريا. د  
الصانع علي بن سامي. د.أ  
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 36/34/31-مي   رقم مشروع البحث
 رأسية ملفات من الطبيمي احلراري احلةل لتةثيل نيورال شبكة باستخدام احلرارة انتقال  عنوان البحث 

 واجلللرين املاء من وحملول الزي  يف حلزونية
 هرينانديز أ جد. حمةد الليد حمةود علي داريو كلورادو  أو جارسيا فاالدارس   الباحث  

 ملخص البحـــــث:

طبيمي لوصف انتقال احلرارة من ملفات حلزونية يف اهلواء وحملول من املاء  –هذا البحث يقرتح توقع منوذج  رييب 
استخدام شبكة نيورال الذكية حللاب وتطوير ع تالقة  ريبية النتقال احلاررة واجلللرين.  ولتحقي  ذلك فقد مت 

باحلةل احلراري الطبيمي من هذه امللفات.  هذه الشبكة الذكية تمترب رقم براندل ، رقم رايلي ، قطر امللف وعدد 
من ممادلة اللفات كةدخ تالت للربنامج ورقم نولد من خمرجات الربنامج.  كأي منوذج طبيمي فإنه يتكون 

االستةرار ، كةية احلركة وممادلة الطاقة لكل تدف .  مث ترتبط ممادالت احلركة بمد تقلية ا باستخدام الطريقة 
التضامنية ذات اخلطوة خطوة.  وقد استمةل  املياه اللاخنة للدخول للةلف باإلضافة إىل اعتبار انتقال احلرارة 

رجة احلرارة اليت مت احلصول علي ا من الربنامج مع اليت حصل علي ا بالتوصيل داخل أنابيب امللف.  وقد قورن  د
 71لل  4076من التهارب يف حالة االستقرار وقد وجد أن ممامل ممادلة الفيض احلراري أكرب من أو يلاوي 

رتحة اختبار يف حالة االستقرار مقارنة مع النتائج التهريبية.  أحد أهم خمرجات الربنامج هو إن املمادلة املق
  للةلفات لللوائل : زي  وحملول املاء واجلللرين توفر الوق  وحتلن األداء المام.

 10/66/36-مي   رقم مشروع البحث
 احللول التامة التطاب  والغري مفصولة يف ث تالثي األبماد حلل ممادلة أويلر اخلطية  عنوان البحث 

 د. خالد بن سامل اللامل  الباحث 

 ملخص البحـــــث:

بلغ  القدرات احللابية املتوفرة لنا اليوم فإننا نمهز عن متثيل ماحيصل يف كامل حميط املشكلة حمل النظر.  م ةا
فإذا كان  تأثريات متغري ممني متتد بميدًا خارج النطاق احللايب املةكن فإننا نضطر إىل متثيل خروج ذلك التأثري 

ك املؤثر باخلروج دون انمكاس يؤثر علس احلل داخل من النطاق احللايب حبدود مفتوحة غري عاكلة تلةح لذل
النطاق. هذه احلدود غري الماكلة إذا مل تُمد بشكل جيد فإهنا، يف أحلن األحوال، ستقلل من دقة وجودة نواتج 
احلل.  لذلك كله تمترب هتيئة وإعداد تلك احلدود غري الماكلة أمر حيوي وهام لنهاح أي عةلية متثيل حتوي 

وحة. ويف هذا البحث تطوير حلدود غري عاكلة ث تالثية األبماد مع تطبي  هلا علس مثال حلايب. حدودًا مفت
وكذلك فقد ُضةِّن هذا البحث مقارنة مع حلول ملتخرجة حبدود غري عاكلة تقليدية وُوجد أن احلدود املبتكرة 

ارجة من النطاق وعدم وجود يف هذا البحث تتفوق علس تلك التقليدية من ناحية فمالية إنفاذ التأثريات اخل
 انمكاسات غري طبيمية حىت بمد استةرار عةلية احملاكاة لوق  طويل.
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 63/66/36-مي   رقم مشروع البحث 
 تأثري التشوه املدخل علس أداء املشت  ذو الزاوية الواسمة  عنوان البحث 

 د. بشارات سليم الباحث  

 ملخص البحـــــث:

الواسمة يف كثري من الصناعات من ا مداخل هواء الطائرات املقاتلة اللريمة إىل يلتخدم الناشر ذو الزاوية 
تطبيقات تكييف اهلواء يف أماكن املميشة والمةل.  وهو يلتخدم لتقليل الطول ال تالزم يف بمض احلاالت اليت ميكن 

 استخدام الناشر المادي ألنه ال يتواف  حمدودية املكان.
 ي دف هذا البحث إىل: 

ء ج از  ربة يف القلم هبدف إجراء حبث  رييب يف جمال تقييم سلوك وأداء الناشر الغري متةاثل ذو املقطع إنشا-
 امللتطيل.

استخدام -  يز ج از التهربة بأج زة القياس املتاحة أو بصفة حمليًا لتحديد سلوك اللريان يف هذه النواشر. -
إجياد تأثري املمام تالت -اشر ذات الزاوية الواسمة والصغرية.  القياسات للحصول علس أداء وحمددات اللريان للنو 

  اهلندسية للناشر ذو الزاوية الواسمة علس أداء اللريان به.
 

 66/34/36-مي   رقم مشروع البحث
 امللال البرتول وغاز هيدروجيين وقود حملرك واالنبماثي احلراري األداء علس عةلية دراسة  عنوان البحث 

 مرسي حلن حمةد. د  الليثي حمةود الرمحن عبد. د : الباحث
 ملخص البحـــــث:

يف اآلونة األخرية أصبح  المديد من احملركات )االنضغاط والشرارة( تتحول من استخدام الوقود البرتويل التقليدي 
اللاب  إىل استخدام بدائل الوقود مثل الغاز الطبيمي وغاز البرتول امللال واهليدروجني وذلك حلل املشاكل 

عرض ا.  هذا البحث سوف يقوم بالرتكيز علس تأثري بدائل الوقود علس األداء احلراري واالنبماثي حملرك اشتمال 
 بالشرارة.

ي دف هذا البحث إىل : دراسة تأثري إضافة اهليدروجني علس األداء احلراري واالنبماثي حملرك اشتمال بالشرارة 
نلب خمتلفة من خليط اهليدروجني وغاز البرتول امللال. سوف يتم يمةل بغاز البرتول امللال وذلك عند 

 استخدام وقود اجلازولني كةقياس للةقارنة.

 69/34/36-مي   رقم مشروع البحث
مواصفات قطع الغيار املنتهة بواسطة املاكينات التقليدية واملاكينات اليت يتم التحكم في ا  :عنوان البحث 
 بواسطة الكةبيوتر

 . عبد الرمحن عبد اهلل عليد الباحث  
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  ملخص البحـــــث:
 الغيار قطع توفر وعدم املاكينات أعطال من النا ة التوقفات ولتقليل للةصانع اإلنتاجية الكفاءة علس للةحافظة

 مصانع مثل املصانع وهذه.  االزمة الغيار قطع إلنتاج املصانع هذه داخل ميكانيكية ورش إنشاء من البد كان
 وغريها النباتية الزيوت ومصانع والتغليف والتمبئة األةن  ومصانع النلهية الصناعات ومصانع اللكر إنتاج
 والتشكيل التثقيب وماكينات واملفارز املخارط مثل تقليدية مباكينات مزودة ميكانيكية ورش بداخل ا توجد

 يتلبب وقد ماكينة توقف ىف يتلبب قد الغيار قطع ألحد عطل حدث إذا.  الغاز وحلام الك رباء حلام وممدات
 تتوقف التفتيح ملاكينة األمامس اجلزء غيار قطع أحد ىف عطل حدث إذا لذلك وكةثال.  املصنع كل توقف ىف

 .الغزل مصنع كل ويتوقف التفتيح ماكينة
(CNC machines) الكةبيوتر بواسطة في ا التحكم يتم الىت باملاكينات حدث  الىت الكبرية التطورات بمد   

 علًةا.    املتطورة املاكينات تشرتى أو التقليدية مباكيناهتا حتتفظ هل املصانع هذه أمام ضبابية الصورة أصبح 
 املاكينات هذه وحتتاج والصيانة التشغيل علس لإلشراف م رة لفنيني وحتتاج الثةن غالية املتطورة املاكينات هذه بأن
 رأس إسرتداد  وتلتطيع إقتصاديًا عةل ا يكون حىت طويلة عةل وساعات الغيار قطع من كبرية كةيات إنتاج إىل
 جودة ألن احلالية التقليدية مباكيناهتا اإلحتفاظ املصانع إمكانية علس البحث خلص.  قصرية فرتة ىف امللتثةر املال

 دقة إىل حتتاج غيار قطع إنتاج حالة ىف املتطورة املاكينات خدمات من اإلستفادة وميكن  املقبولة احلدود ىف اإلنتاج
 .اإلجيار طري  عن الكامات مثل عالية

  

 16/31/36-مي   رقم مشروع البحث
 مائلة أو عادية مصفوفة يف تقع اليت الثقوب لتشغيل رقةي خوارزمي خمطط تطوير  عنوان البحث 

 الب كلي علي بن عصام. د  عباس حمةد طه عادل. د الباحث  

 البحـــــث:ملخص 

 Canned أو  Fixed Cycles تلةس ثابتة فرعيه برامج علس حتتوى الرقةي التحكم ماكينات ممظم
Cycles   تمد مل الثابتة الفرعية الربامج هذه أن إال املاكينات هلذه الرقةية الربامج إعداد عةلية لتل يل وذلك 

 .اهلائل الصناعي التطور  ل يف كافيه
 كذلك و. مائلة أو عاديه مصفوفة يف تقع اليت الثقوب لتشغيل رقةي خوارزمي خمطط تطوير مت املشروع هذا وىف
 اليت األجزاء لتشغيل الرقةي التحكم ماكينات علس يمةل ثاب  فرعس برنامج بإعداد املخطط هلذا تطبي  عةل مت

 كان  و الصناعية األجزاء من عدد إنتاج يف الربنامج هذا اختبار مت قد و الثقوب من هائلة كةيه علس حتتوى
 .إلعدادها ال تالزم الوق  تقليل  كذلك و الربامج إعداد تل يل أو األخطاء انمدام يف سواء متاما مرضيه النتيهة

 

 10/31/36-مي   رقم مشروع البحث
 للةط قابلة أفقية اسطوانة فوق متةاثل والغري املتةاثل القطري للتدف  عددية دراسة  عنوان البحث 
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 وايدمان د باتريك. د  علي حمةود الليد حمةد. د   الباحث

 ملخص البحـــــث:
 احلاسوب باستخدام عدديا االنكةاش او للةط قابلة مرنة أفقية اسطوانة علي الطبقي المةودي التدف  دراسة مت 

 عةوما املط دائرة  وكان .  b األسطوانة مط انفمال ممدل وكذلك 2k التدف  انفمال ممدل وكان.  الشخصي
 املتحكةة املمادالت اختزال مت و.  األسطوانة سطح علي مضطربة الغري األصتدام دائرة من c ثاب  مبقدار مزاحة

  الرئيلي التدف  توصف متداخلة تفاضلية ممادالت ايل تؤدي اليت املتةاثلة التشابه طريقة باستمةال احلركة يف
f(η) الثانوي والتدفg(η)   التةاثل ممامل باستخدام = (r/a)2 η   .التحكم يتم املمادالت من النظام وهذا 
 عدا املط وممامل c/aα =  الوحدات عدا احملور عن التباعد وممامل R= ka2/2ν رينولد رقم طري  عن فيه

 خمتلفة عددية حلول إجياد مت وقد.  للةائع الكينامتيكي اللزوجة ممامل هي ν حيث b/2kβ =  الوحدات
 كةا. α علي أساسيا يمتةد التدف  جمال ولكن  β الوحدات عدا املط وممامل R رينولد رقم علي فقط تمتةد

 القيم وجلةيع.  R = 1 كان إذا β لكل وأيضا R= 2 + β في ا اليت اخلاصة للحالة رياضية حلول إجياد مت
 اننا كةا β < βc للحالة حلول جند مل إننا الذكر وجيدر.  عدديا احللول إجياد مت قد فانه R و β من األخرى
 تمتةد cβ ان حيث β < -1 للقيم وحيدة حلول إجياد ومت β ≥ cβ 1- >     للحالة مزدوجة حلول وجدنا
 طري  عن التواف  عدم تأثري تميني مت كةا الرئيلي للتدف  املزدوجة احللول استقرار دراسة مت كةا.   R علي

 .التدف  لدالة رسومات عرض
 

 16/31/36-مي   البحثرقم مشروع 
 الشةلية الطاقة جمةمات لتربيد كوسيط احلالة املتغرية املواد استخدام لتطبيقات نظرية دراسة  عنوان البحث 

 الصانع علي بن سامي. د.أ  كندي كلنيم زكريا. د الباحث  

 

 

 

 ملخص البحـــــث:
 ملمظم بالنلبة. فماليت ا من احلد طري  عن الشةلية الضوئية اللوحات أداء علس يؤثر احلرارة درجات يف ارتفاع
 0Cاملائة يف 1،71-1،17 بني ما  خبفض ا نقوم البلورية الشةلية بالطاقة تمةل اليت الضوئية اللليكون خ تاليا

 متتص اليت الشةلية األلواح من احلرارة   تبدد PCM. الكفاءة حتلني علس  تلاعد أن شأهنا من وهذه. 
 شدة علس تمتةد الشةلية األلواح تنته ا اليت احلرارة كةية. اللائلة إىل الصلبة املرحلة من التغيري أجل من احلرارة

  حبلب التربيد يف امللتخدمة الضوئية األلواح علس الدراسات تتم. احمليطة الظروف وكذلك الشةلي االشماع
 امل تالمح ثابتة حرارة درجة. الذوبان حرارة درجات ارتفاع مع تغيري مرحلة املواد باستخدام عالية احمليطة الظروف
 الفرق التحليلية األبماد من واثنني واحد وتلتخدم. واحملاكاة للرياض الشةلي اإلشماع للبيانات لوحات الدولة
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 من الدراسة يف امللتخدم النةوذج أداء صحة من التحق  يتم البداية يف. الدراسة هذه يف طرق األبماد حمدودة
 يف املادية الطبقة املرحلة تغري مع لوحة ، أوال. الدراسة هذه يف خمتلفة تشكي تالت ث تالث حتليل ويتم. ثابتة نتائج
 متصلة أنابيب يف تغيري مرحلة املواد  استخدام ثالثا،. احلرارية سد مع PCM طبقة استخدام ، ثانيا. القاع

 PCM من ممني حهم مقارنة وتتم احلرارة درجات مقارنة تتم. اللوحة أسفل إىل اإلنرتن  شبكة بواسطة
 .الث تالث احلاالت هلذه قدم  اليت الطاقة النتاج املطلوبة
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 هندسة البترول والغاز الطبيعي
 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

-ب 1
60/31/31 

حتلني مؤشر االنتاجية آلبار الغاز احملفزة 
 بطريقة التكلري اهليدروليكي

  د. حازم نايل الضةور

-ب 6
14/31/36 

حتليل البيانات اهليدرولوجية متمددة 
 االحندار بواسطة استخدام خوارزمية

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

-ب 3
11/31/36 

استنباط ممادلة جديدة حللاب ممامل 
االتزان النليب للوائل النفط عند الضغط 

 المايل

 د. خالد عبد الفتاح أمحد
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 60/31/31-ب   البحث رقم مشروع
 حتلني مؤشر االنتاجية آلبار الغاز احملفزة بطريقة التكلري اهليدروليكي  عنوان البحث 

 د. حازم نايل الضةور الباحث  

  ملخص البحـــــث:
إن حتليل ممطيات التكلري اهليدروليكي آلبار الغاز الرملية وتقييم ممطيات الكلر الفمال )نصف طول الش  ، 
واملوصلية هذا الش  ، وممطيات املةكن ( سوف تقيم وحتلل من خ تالل دراسة حالة واقمية لبئر غازي قد مت 
تكلريه هيدروليكياً.  هذه الدراسة سوف تناقش مدى تطبي  آلية التكلري اهليدروليكي علس آبار الغاز الرملية 

علس مثل هذه اآلبار.  إضافة علس ذلك  ذات النفاذية الضميفة ومدى التحلن يف مؤشر اإلنتاجية الذي يطرأ
سوف يتم دراسة ع تالقة التصةيم اهلندسي الصحيح لربنامج التكلري اهليدروليكي مع التحلن يف مؤشر إنتاجية 

 الغاز من هذه اآلبار وعلس التكلفة املادية ملثل هذا املشروع

 

 14/31/36-ب   رقم مشروع البحث
 اهليدرولوجية متمددة االحندار بواسطة استخدام خوارزميةحتليل البيانات    عنوان البحث 

 د. حازم بن نايل الضةور  د. سوش بيرت  د. رولند هورن الباحث   

 ملخص البحـــــث:
 وفريدمان برميان من -املشروط بالتناوب التوقع-( ACE) ايس خوارزمية تقدم اىل الدراسة هذة هتدف

 يف املتمدد االحندار مشاكل يف املتغريات من جمةوعة عن التنبؤ و التحوالات استهابة لتقدير( 1017)
 املختلفة اهليدرولوجية للبيانات املثلس التحوالت لتقدير بل ولة يطب  أن  الن ج هلذا وميكن. اهليدروجيولوجيا

 افرتاضات يتطلب ال اجلديد الن ج هذا. امللحو ة املتغريات بني الرتابط من قدر أقصس علس للحصول وذلك
 البيانات من جمةوعة أساس علس ببطئ ملتةدة املثلي التحوالت تكون حبيث ، للقرتان الو يفي لشكل ملبقة

 يف املتمدد باالحندار املتملقة املشاكل خمتلف حل يف تكةن وتطبيقه اجلديد الن ج هذا مزايا احدي. واملمطيات
 نظرية بأحباث القيام خ تالل من االمثل احلل هذا ويتضح, عام بشكل األرض علوم يف أو اهليدروجيولوجيا

 يف املثلس احللول اجياد يف ممينة ومزايا خواص هلا ACE)) طريقةايس أن ثب . واقمية حلاالت ودراسات
 هو ف ذا ، ممرفتنا علس بناء. اهليدروجولوجية املشاكل حل يف التقليدية املتمددة االحندارات علس اهليدروجيولوجيا

 .اجلوفية املياه بيانات وتفلري لتحليل( ACE)ايس اخلوارزمية هلذه تطبي  أول
 
 
 

 11/31/36-ب   رقم مشروع البحث
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 استنباط ممادلة جديدة حللاب ممامل االتزان النليب للوائل النفط عند الضغط المايل   عنوان البحث 

 د. خالد عبد الفتاح أمحد الباحث  

  ملخص البحـــــث:
 PVT عينة 15  نتائج حتليل  طري  عن حلاهبا مت K االتزان ملمامل قيةة 512 استخدام مت البحث هذا يف
 املادة ثبات ممادلة يف   (CVD) و  (DL)  ارب نتائج استخدام مت. المريب اخلليج حقول من وغاز زي ل

 ع تالقة استنباط يف القيم هذه استخدام مت مث .التوايل علس والزي  الغاز عينات من K االتزان ممامل قيم حللاب
   Discipulus genetic program برنامج استخدام طري  عن K االتزان ممامل قيم حللاب   جديدة

 من نشرها مت اليت املمادالت مع علي ا احلصول مت اليت القيم هذه مقارنة مت. اجلينية للربجمة  اري برنامج هو و
 االحنراف خطأ متوسط يف كبري حتلن  أعط   املقرتحة اجلديدة الم تالقة أن املقارنات هذه نتائج تظ ر.  قبل

 االتزان ممامل قيم بني املطل  اخلطأ متوسط وكان.  اللابقة  املمادالت  عن والغاز الزي  مكونات لكافة املطل 
K  لم تالقة  ٪ 21.7 مع مقارنة ٪ 2.177 هو اجلديدة الم تالقة و  املمةلية التهارب من حلاهبا مت اليت 

Almehaideb لم تالقة  ٪ 56.1 و  Whitson and Torp لم تالقة  ٪ 12.25 و  Wilson  
 .McWilliams  لم تالقة  ٪ 117.1و
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 البحوث التي تم نشرها في المجالت العلمية -6

 
حبثًا مدعةًا من مركز البحوث بالكلية يف اجمل تالت  27قام أعضاء هيئة التدريس بنشر 

)الجزء  املركزالملةية الماملية ، وميكن اإلط تالع علس بيانات هذه األحباث من خ تالل تقرير 
 http:// ksu.edu.sa     أو موقمنا علس االنرتن . باللغة اإلنجليزية(
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 البحوث التي تم نشرها في المؤتمرات العلمية  -7
 

أوراق علةيــة  3املـؤمترات الملةيــة وتقـدا  مـن هيئــة التـدريس باملشـاركة يف المديــدقـام أعضـاء 
خاصــة بــالبحوث املدعةــة مــن مركــز البحــوث بالكليــة ، وميكــن اإلطــ تالع علــس بيانــات هــذه 

 .)الجزء باللغة اإلنجليزية(األحباث من خ تالل تقرير املركز 
 http:// ksu.edu.sa أو موقمنا علس االنرتن . 
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 المحاضرات العلمية - 8

يقوم مركز البحوث بالشراكة مع األقلام األكادميية بالكلية برتتيب سلللة من       
أعضاء هيئة التدريس يف  احملاضرات الملةية يف كل فصل دراسي. وألقس هذه احملاضرات

الكلية  فض تال عن غريهم من الضيوف البارزين )األساتذة واملتخصصني واخلرباء من خمتلف 
 ؤسلات(. ويوضح اجلدول التايل بمض البيانات عن هذه احملاضرات.امل
 
 

 التاريخ القسم عنوان المحاضرة المحاضر م
 اللـــــــــــــــــــــــــــــائل اســــــــــــــــــــــــــــتخدام اهلدى زين. د.أ 1

 كفــاءة لتحلــني والطــ تالءات
 لتوليــــــــد الغازيــــــــة التوربينــــــــات

 الك ربائية الطاقة

ه12/11/1211 امليكانيكية  

م12/11/2111  

ه26/11/1211 الكيةيائية ARABIC احلاج سميد أبا أمحد. د.أ 1  

ه11/11/1211  
 والغاز البرتول ARABIC (أرامكو) عوض وليد. م 4

 الطبيمي
ه11/12/1211  
م15/11/2111  

ه22/11/1211 الكيةيائية املتةاثرات يف مقدمة خان لقةان حمةد. د 3  
م11/12/2111  

 شان  فرانك. د 5
(Schlumberger) 

 والغاز البرتول الكربونات حتلني
 الطبيمي

ه20/11/1211  
م17/12/2111  

ـــــــــــة الواقميـــــــــــة احملاكـــــــــــاة احمللن حلني. د 6  والمةلي
/  اجلزيئـــــــي التـــــــدف  لــــــديناميكا
 سائل النانو أج زة يف بولتزمان

ه11/11/1212 امليكانيكية  

م15/12/2111  

 ARABIC بي تالين حلن. د.أ 7
 

ه16/11/1212 املدنية  

م12/2/2111  

0 Prof F.H. ه11/11/1212 امليكانيكية تتحكم اليت املمدنية الموامل  
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 التاريخ القسم عنوان المحاضرة المحاضر م
Samuel 

Chicoutimi,  - 

 كندا

م12/12/2111 األملومنيوم سبائك أداء يف  

 اخلضري مصمب امل ندس 9
 (أرامكو)

 مركــز وأداء األمــان ، التمــاون
 الوقــــــ  يف احلفــــــر عةليــــــات
 اللمودية ألرامكو احلقيقي

 والغاز البرتول
 الطبيمي

ه16/11/1212  
م12/12/2111  

 واجمل ريـــــة اجمل اريـــــة النةذجــــة علي حاج قاسم حمةد. د 12
 اللائلة املرحلة لتوازن

ه12/11/1212 الكيةيائية  

م21/12/2111  

11 Prof.  A.A. 
Mohammad 

  الفمالة امللامية الشم تالت
للبيئة والصديقة  

هـ 17/11/1212 امليكانيكية  
م21/12/2111  

11 Dr. Wail 
Abdullah 
(Schlumberger) 

التدف  ضةان قضايا  والغاز البرتول 
 الطبيمي

ه21/11/1212  
م26/12/2111  

14 Dr. Arif Hepbasli ـــــة  إدارة نظـــــام إنشـــــاء كيفي
 ملـــتقبل أجـــل مـــن الطاقـــة
 ملتدام

ه10/12/1212 امليكانيكية  
م12/11/2111  

13 Dr. Derrick 
Zurcher (Baker 
Hughes) 

ARABIC والغاز البرتول 
 الطبيمي

ه12/12/1212  
م16/11/2111  

15 Dr. Zhao Yong للحلـــابات املتقدمـــة الطـــرق 
 هليكــــــل التفاعــــــل حماكــــــاة يف

 كبري

ه11/12/1212 امليكانيكية  
م11/11/2111  

 فوده عبده ملمد. د.أ 16

 

 المرضية االهتزاز يف التحكم
 الرتمجة سلللة من

ه11/17/1212 امليكانيكية  
م17/12/2111  
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 التاريخ القسم عنوان المحاضرة المحاضر م
  حبثيــــــة جملــــــة يف مقالــــــة نشــــــر  فوده عبده ملمد. د.أ 17

 االقرتاحاتو  املشاكل
ه17/17/1212 امليكانيكية  

م10/12/2111  

 النقدية مف وم الزحيةيل إبراهيم. م 10
 
 

ه16/16/1212 امليكانيكية  
م11/17/2111  

  ةيـــع : النـــانو تكنولوجيـــا سليةان حمةد. د.أ 19
ــــــــــــات مــــــــــــواد ــــــــــــانو حبيب  الن

 كريلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال
nanocrystalline / 

 الصغر متناهية

ه16/16/1212 امليكانيكية  
م15/17/2111  

 

12 Dr. Nicolas G. 
Hadjiconstantino
u(MIT, USA) 

 احلكـة نقـل وحماكاة منذجة
 النانو مقياس عند

ه12/15/1212 امليكانيكية  
م12/16/2111  
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 رسائل الماجسـتير والدكتوراه التي تمت مناقشتها -9
يقــوم  أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة باإلشــراف علــس بمــض رســائل املاجلـــتري و الــدكتوراة 
املدعةــة مــن مركــز البحــوث بكليــة اهلندســة والــيت جيري ــا طــ تالب الدراســات المليــا يف أقلــام 

 الكلية. 
 رسائل الماجستير

 

 المشرف على الرسالة إسم الطالب عنوان الرسالة م
املكونــــة تصـــنيع وتوصـــيف األليـــاف  1

مــــــــن اللــــــــدائن واملــــــــواد املركبــــــــة ذات 
حهم النانو باستخدام طريقة الغزل 

 الك ربائي

 د. ماهر محدي الصاحب أمحد صاحل الكركي

امللكيـــــــة الفكريـــــــة لتحليـــــــل الطيـــــــف  1
وتوليف ومماجلة ا إلشـارات الرقةيـة 

 املتمددة الدورية

 أ.د. شهاع عباسي ذو الفقار حمةد يوسف

األليــــــاف يف  نظــــــام مراقبــــــة أعطــــــال 4
 الشبكات الضوئية املنزلية

ــــــــد اهلل علــــــــي  ماجــــــــد عب
 إةاعيل

 د. حبيب علي فتح اهلل

تطـــوير ودراســـة خصـــائص األغشـــية  3
 املتناهية بالصغر

ــــــــــد الرقيــــــــــب  فكــــــــــري عب
 اخلليدي

 أ.د. وحيد عطية املصري

التخطيط املدعم باحلاسب  5
لمةليات تصنيع صفائح جلم 

 الليارة

محوده حمةد دردير 
 موسس

 أ.د. سميد حمةد حلن درويش

حفر ثقوب مصغرة يف املواد  6
 اهلندسية املتقدمة

 د. حمةد عبد املنان عبد الرشيد حمةد سرفار رشيد

اختيار أساليب الرقةنة لتطبيقات  7
 اهلندسة المكلية

 د. حمةد عبد املنان عبد الرشيد سيد محاد ميان 

التشغيل املايكروبالليزر للخصائص  0
 تطبيقات أج زة التدف  الدقيقةيف 

 أ.د. عبد الرمحن بن مشبب األمحري حمةد منري خان 

 أ.د. عبد الرمحن بن مشبب األمحريجاويد عامل انتظار تطوير أسلوب حتليل إلعادة إعةار  9
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 المشرف على الرسالة إسم الطالب عنوان الرسالة م
 حلني األسطح يف اهلندسة المكلية

تطبي  جديد لتقنية شماع  12
اإللكرتون املذيب يف تصنيع اإلفريز 
املمدين إلستماضة األسنان املكونة 

 من املمدن واللرياميك

 أ.د. عبد الرمحن بن مشبب األمحري وحي الدين برمانا شيام

تطوير بيئة حماكاة إفرتاضية جللم  11
 الليارة 

 د. عبد المزيز بن حمةد التةيةي مصطفس حيدر عبيدي

حتلني متيع اجلزيئات متناهية  11
اجلزيئات الصغر عن طري  خلط 

 واللريان الرتددي

 أ.د. حمةد عاصف قةر الدين سيد صدي  علي

 

 

 

 

 


