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 مـقدمـــــــة -3
 

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  706

مشـروعاً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املنصـرفة علـس هذه املشاريع  863المام اجلـاممي احلـايل 
لاير( حىت هناية  38.3640444لاير سمودي ) وث تالمثائة ومخلون مثانية وث تالثون مليون

علي ا من مصروفـات غري هـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه 1036/1033المام املايل 
مباشرة تتةثـل 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      
األمر الذي يشهع ويل ل علس أعضـاء هيئـة واإلداري للةشاريع البحثية التطبيقية والنظرية  

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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وهناك أوجه أخرى لألنشطة البحثية بالكلية، من تنظيم احللقات الدراسية والدورات 
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 

قارير الفنية واالختبارات املمةلية لصاحل المديد من اجل ات احلكومية االستشارات والت
 والقطاع اخلاص.  

ويلتمرض هذا التقرير اإلجنازات اللابقة واألنشطة البحثية يف املركز خـ تالل المام         
خاصة واحملاضرات الملةية ورسائل املاجلتري والدكتوراه  هـ1036/1033اجلاممي 

   مناقشت ا يف خمتلف أقلام الكلية. املدعةة واليت مت

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

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

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

 و اهلل ولي التوفيق ،،  

                                                     

 البحـوثمديــر مركــز    
 د. محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ                 

 

 هـ 1033ذو احلهة 

 م 6416   أكتوبر  
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 مركـز البحـوث في سطور وأرقام -2

 

 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 2-2
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

 :  األهداف -ج 

 . اهلندسة كلية يف الملةي البحث دعم.1
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 .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 2-1

 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 الهندسة3-2الشكل )  
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( : التنظيم اإلداري للمركز2-2الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث - أ

 مجلس إدارة المركز

 سكرتارية المركز 

 مدير مركز البحوث

وحدة الشؤون 
 المالية

وحدة البحوث 
 والمعلومات

وحدة الشؤون 
 اإلدارية

 وحدة 
 الخدمات الفنية
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 القسم اإلسم
 مديـر ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث             د.محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

 ممثل عن قسـم الهندســة الصـناعيـة       خالد الصالحد. 
 ممثـل عن قسـم الهندسـة الكيميائيــة محمد عمر كاليد. 

 ممثـل عن قســم الهندسـة الميكانيكيـة مي بن علي الصانـع                اد. ســ
 الهندسة المدنية ممثل عن قسم                  المنصورعبد اهلل بن إبراهيم د. 

 

 

 البحوث مركز منسوبي - ب

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

                     د. سيــد حمـيـل اإلســالم  (ميكانيكية هندسة) ساعدأستاذ م

 م. أحمــد نصــر كـداشـي                         باحث  )هنــدسة نووية(

 ـوض                    ـلـي أحـمـد عـم. ع باحث )هندسة كهربائيـة(

 م. ســيـد ذكــر الرحمــن                            (ميكانيكية هندسة)  باحث

                    مصطفــى محمـد السـدسـي م.  الرسم الهندسـي والتصـــوير

 إبراهيـم بن علي الـرمضــان                       سكــرتير و ناسـخ عـربـي

 ر                      ــنذي  فــاروق  طلعــت سكرتير و ناسـخ إنجليـــزي
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 مهام مركز البحوث 2-4
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 
 .املشروع

 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 2-5

 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 2-6

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

 

 

 

 



33 
 

 اإلنجازات  2-7

 األنشطة البحثية - أ

خ تالل  ( التايل ملخص األنشطة البحثية مبركز حبوث كلية اهلندسة 1-6يظ ر اجلدول )
 هـ1036/1033المام اجلاممي 

 الهندسة النشاط العلمي م
 الصناعية

 (نع)ص

 الهندسة
 الكهربائية

 (هر)ك

الهندسة 
 الكيميائية

 (هكم)

الهندسة 
 المدنيـة

 (همد)

الهندسة 
 لميكانيكيةا
 (همك)

هندسة 
 البترول

 (هبغ)

 مراكز 
 بحثية 
 

 المجموع

البحـــوث اجلديـــدة  1
 باملركز

4 6 7 6 7 4 7 30 

التقـــــــارير الن ائيــــــــة  6
 للبحوث باملركز

4 3 14 0 14 3 6 36 

إمجايل البحوث  3
 امللهلة باملركز

0 14 0 10 8 3 4 03 

 

 النشاطات العلمية
 

البحـــــــوث الـــــــيت مت  0
نشرها يف اجملـ تالت 

 الملةية 

4 3 14 3 9 1 6 34 

 البحـــــــوث الـــــــيت مت 6
رها يف نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املؤمترات الملةية

4 4 1 4 4 4 4 1 

 

 رسائل الدراسات العليا 
 

 6 - - 1 - 1 1 3 ماجلتري -أ   6
 - - - - - - - - دكتواره  –ب 

 

 



32 
 

 
 البحوث المسجلة - ب
( البحوث امللهلة يف مركز البحوث منذ المام اجلاممي:  1-2يظ ر الشكل )         
 هـ   1222-1221
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0
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بحــــوث عــــدد ال

1423-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30

30-31

31-32
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 ميزانية مركز البحوث -ج
 

  المشر سنوات املاضية ل( ميزانية مركز البحوث خ تال2-2يوضح الشكل)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ل )
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ز الب
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2
0
0
0

المبلغ )ألف لاير سعودي(

1423-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30

30-31

31-32

1433-34

سنــــــة الماليـــــة
ال

جامعة
ن ميزانية ال

عم م
د

جامعة
ج ال

خــار
ن 

عم م
د
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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

 

شاريع النهائية
ي تقديم الم

سام ف
ساهمة األق

م

عية
صنا

سة ال
هند

ال

%
 5

.9
7

سة البترول والغاز 
هند

ال

ي
طبيع

ال

%
 8

.1
4

سة الميكانيكية
هند

ال

%
 1

9
.8

سة المدنية1
هند

ال

%
 2

2
.5

2
 

سةالكيميائية
هند

ال

%
 1

9
.9

5

سة الكهربائية
هند

ال

%
 2

3
.6

1
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مشاريع البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على ملخصات  -3

 هـ1432/1433تسجيلها في 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  30املوافقة علس دعم 
لبحوث اجلديدة اليت مت تلهيل ا خ تالل المام و اجلزء التايل يتضةن ملخصات ا        
 0هـ1036/1033اجلاممي 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

1/211 
 مهك

التحليــــل الــــدقي  لاســــتهابة اللــــاكنة 
للقشــريات الذكيــة ذات طبقــات ليفيــة 

 متمامدة

د. أمحــد عــادل أمحــد 
 خضري

د. أســــــــــامة جاســــــــــم 
 الدري م

 8229 سنة

2/211 
 مهك

حتليل القشريات الذكية ذات طبقات 
ليفية متمامدة وحتتوي علس مشغ تالت 

 ك روإج ادية قصية

د. أمحــد عــادل أمحــد 
 خضري

د. أســــــــــامة جاســــــــــم 
 الدري م

 8282 سنة

1/211 
 هكم

النةذجــــــة واحملاكــــــاة ملفاعــــــل متكامــــــل 
غشــــائي ثابــــ  امل ــــد متمــــدد االغلفــــة 
حيتوي علس منط عامل ملـاعد خملـوط 
ــــــدا النتــــــاج االســــــتايرن واهلكلــــــني  جي

 احللقي

د. حمةد البشري 
 األمني أبشر

 8228 ش ور9

2/11 
 مهك

ــــــة  ــــــة و البني تطــــــور اخلــــــواص امليكانيكي
اجمل ريـــــة و النلـــــيج البللـــــورى للـــــبيكة 

ألومنيــــــــــــــوم مشــــــــــــــكلة عــــــــــــــن  1121
طريـــــ  الضـــــغط ا جمـــــريني متمامـــــدين 

أنفمــــــــــــال  مث الضــــــــــــغط ا قالــــــــــــب ذو
 ملتوى

د. إي اب حمةد 
 عادل الدنف

 8182 سنة

2/211 
 مهك

ــــزاوي املتلــــاوي  أثــــر البنثــــ  املتمامــــد ال
علــــــــــس اللدونــــــــــة  (ECAP)القنــــــــــاة 

الفوقيـــــــــــــــــة يف ســـــــــــــــــبيكة القصـــــــــــــــــدير 
 % قصدير (22رصاص )

 د. إي اب حمةد 
 عادل الدنف

د. حمةود سيد 
 سليةان 

 د. خليل عبدا لرازق

 8182 ش ور 9
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

2/211  
 هكم

مماجلـــــــة الفضـــــــ تالت املائيـــــــة بتكامليـــــــة 
 المةليات و األمثلية غري املتصلة

كامل حمةد أ.د.
 احللن وقيع اهلل

 9221 سنة

7/211 
 التةيز 

ربــاعس -فينيــل أمــني(-٣)-٥تــريثريات 
االزول كةثـــــــبط تريكـــــــل علـــــــس تريكـــــــل 

منهنيـــــز ا ميـــــاة -ســـــبيكة املاغنلـــــيوم
 اخلليج المرىب

د. الليد حمةد 
 شريف محدأ

 11119 سنة

9/211 
 هكم

تمدد االستقرارية ، ثنائية االستقرارية 
وظاهرة الفقاعات يف خمةرااليثانول 

 احليوي بواسطة
 بشكل دوري القلري

د. حمةد البشري 
 األمني أبشر

ش ور 2  2818 

8/211 
 مهد

ةنطقــة لل الك روكيةيــائي الــوقيت التــأثري
الشـمرية  امللامات املشبمة املوجودة يف

 تريكــل علــس ممـدل لخرسـانة تالميـة لواهل
 حديد التلليح

د. راجـــــــــــــا رضـــــــــــــوان 
 حلني

 11118 سنة 

11/211 
 مهد

طريقـــــــــة مبلـــــــــاعدة  احلاســـــــــب ث تالثيـــــــــة
التمـــــــديل  نةـــــــاذجل المناصــــــر احملـــــــدودة

لتقيــــيم املبــــاين   NDT وتقنيــــات
 اخلرسانية املدمرة نتيهة احلرائ  المالية

د. حمةد وسيم 
 ساجد حلني

د. راجا رضوان 
 حلني

 9112 سنة 

11/211 
 التةيز
 

اللــلوك احلــراراي واخلــواص امليكانيكيــة 
 Fluorinated silane خللـــيط

functionalized 
superhydrophobic 

pullulan/poly(vinyl alcohol) 
 المحضر بطريقة الغزل الكهربائي 

 

ال  د. حمةد رضاء
 كرا حمةد

 2297 ش ور 2
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

16/033 
 ك ر

التحكم يف سرعة مولد املماوقة 
املتصل بالشبكة الك ربية املغناطيلية 

واملدار بتوربينة الرياح ذي اللرعة 
املتغرية بواسطة متحكم الشبكات 

 المصبية
 املقنن 

هاين حمةد حلنني 
 حمةد 

 

 2211 ش ور2

13/033 
 هكم

ضافة اكليد إحتلني دواعم االلومنيا ب
التيتانيم لتحوير امليثان ب غاز ثاين 

 اكليد الكربون

أ.د. أنيس محزة 
 فقي ا

أ.د. أمحد احلاج 
 اباسميد

د. أمحد صادق 
 الفاتش

 8228 سنة

12/211 
PSAT

RI 

وتــــــدخل ملوازنـــــــة علـــــــم توجيـــــــه مـــــــرتي 
(LBIARM)   ملوضـــوع هـــوب

 .ال تالسلكية شبكة متداخلة

م. حمةد سراج دين 
 حمةد

د. قةر النظام أبو 
 بكر

 2121 ش ور2

12/211 
 ك ر

استقصـــــــــاء االشـــــــــهار الك ربائيـــــــــة يف 
ــــة ــــالبويل إثيلــــني ذو  الكــــاب تالت املمزول ب
 التشابك المرضي

أ.د. عبد الرمحن 
 المريين

د. حمةد إقبال 
 قريشي

 أ.د. نذر مالك 

 9121 سنة

12/211 
RC 

تقييم زي  الطمام امللتخلص من 
 الذرة للتطبيقات الك ربائية

 

حمةد بن عبد د. 
 الرمحن آل الشيخ
د. حمةد إقبال 

 قريشي

 9222 ش ور9
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

17/211 
 مهد
 

 الوحيد التياراإلخنفاض 
 ليةاخل - ليةاخل الك روكيةيائي لنصف

ارتفاع درجات  مع الكلية الكامنة
بنلبة  الرطوبةظل ثبات  يف احلرارة

البقع  قضبان احلديد يفعالية لتصدأ 
 املماد إص تالح ا اخلرسانة

د. حمةد وسيم 
 ساجد حلني

د. راجا رضوان 
 حلني

 11119 سنة

19/211 
 مهك

مع خواص حتليل الطاقة الفاعلة 
االحرتاق وانبماثات أكاسيد 
 النيرتوجني حملرك ثنائس الوقود

د. حمةد حلن 
  يمرس

د. عبد الرمحن 
 الليثي

 د. عارف هيباسلس

 9299 سنة

18/211 
 هكم
 
 

الظواهر الديناميكية يف خمةر االيثانول 
 احليوي املمرض للقلر بشكل دوري 

د. حمةد األمني 
 البشري أبشر 

 8227 ش ور9

21/211 
 التةيز
 

دراسة ك روكيةيائية ووزنية علـس تريكـل 
ومحايــة النحـــاس النقــس مـــن التريكـــل ا 
حماليل كلوريد الصـوديوم بواسـطة اثنـني 

 من مشتقات االزول
 

 د. الليد حمةد امحد
 شريف

 11119 سنة 

61/033 
 التةيز
 

ديوبلكس  2218تريكل سبيكة 
ستانلس ستيل ا احملاليل احلامضية 

ومحايت ا باستخدام الريوثنيوم  واملتمادلة 
 كةمدن مضاف اىل اللبيكة.

 

 د. الليد حمةد امحد
 شريف

 11119 سنة 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

66/033 
 التةيز
 

سلوك تريكل النحاس وتثبيط تريكلة 
مولر من حماليل محض ٠٫٥ا 

-٣اهليدروكلوريك املٌنظفة بواسطة 
-٣ث تالثس األزول و  -٤٫٢٫١-أمينو
ث تالثس  -٤٫٢٫١-مريكابتو٥-أمينو

 األزول

 د. الليد حمةد امحد
 شريف

 11119 سنة 

63/033 
 هكم

النةذجة الرياضية واحملاكة ملفاع تالت 
غشائية دوارة متةيمة النتاج 

اهليدروجني بواسطة التحوير املؤكلد 
 لغاز امليثان

د. حمةد 
 البشرياألمني أبشر

 11227 سنة

22/211 
 مهد

وإعتةادية   الك روكيةيائي الللوك
علس  الصادر عن األنودكثافة التيار 

ستناداً درجة احلرارة إو  الكلوريد تركيز
تاَكل يف إىل النةذجة املنمكلة لل

 اخلرسانةحديد تلليح 

د. راجا رضوان 
 حلني

 11119 سنة

22/211 
 مهد

اخل تاليا الكلية اليت تلةح  منع تريكل
املماد  يف اخلرسانة املللحةبالتاكل 

 الك روكيةيائيةوالتحق  من إص تالح ا 

د. حمةد وسيم 
 ساجد حلني

د. راجا رضوان 
 حلني

 11119 سنة

66/033 
 التةيز

تفاع تالت تريكل النحاس ا تثبيط 
حماليل الكلوريدات املتمادلة 

 واحلامضية بواسطة
-٢-ثيادايازول -٤٫٣٫١-أثيل-٥ 

 أمني كةثبط للتريكل
 

 د. الليد حمةد امحد
 شريف

 11119 سنة
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

69/033 
 التةيز
 

املاغنليوم ا احملاليل سلوك تريكل 
الراقدة املمرضة لل واء من مياة البحر 

 % كلوريد الصوديوم1.2الطبيمية و 
 

 د. الليد حمةد امحد
 شريف

 11119 سنة

29/211 
 مهك
 

حتكم وتقييم اململقات الفمالة ببطء 
 مع رؤية الطري  امللتقبلية لمربة كاملة

د. حمةد حمةد 
 املدين

 9198 ش ور2

67/033 
  هكم

منذجة شبكات اخل تالياالمصبية 
االصطناعية للذوابنية الث تالثية ملادة 

ا ثاىن أكليد الكربون  2-نفتول
 مافوق احلرج: دراسة مقارنة  

 

 

  يد. يوسف البخبخ
 

 9222 ش ور 9

11/211 
 مهك

تأثري رقم رينولدز ل تالمداد ونلبة 
االرتفاع اىل الطول  ا غرفة مكيفة 

علس ممامل انتقال احلرارة باحلةل من 
 اللقف وعلس اللريان ا الغرفة  

 

أ.د. سامي بن علي 
 أمحد الصانع  د. 

أ.د. حمةد فؤاد 
 زيدان   

 2111 ش ور2

11/211 
 مهك
 

تأثري الكتلة احلرارية علس اداء جدران 
املباين املمزولة ومف وم املمدل االقصس 

 لتوفري الطاقة
 

أ.د. سامي بن علي 
 أمحد الصانع  

أ.د. حمةد فؤاد 
 زيدان   

 7282 ش ور9

12/211 
  هكم

تركيب شبكات بتكاملية املادة: 
التمامل التكاملي ألمثلية ربط 

 اخلطوط لمةلية غليل ممادن
 

د. كامل حمةد 
 احللن وقيع اهلل

 8272 ش ور9
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

11/211 
 مهك
 
 

ماكينات التحكم  حتلني امكانيات
الرقةس باضافة سيكل لمةل الثقوب 

 الىت تقع ا منادج دائرية

د. عادل طه حمةد 
 عباس

 9221 ش ور9

12/211 
 هكم
 

حركية األكلدة الفازعة لل دروجني 
–من الربوبان علس حضاز الفانديوم 

 سرتانثيوم املدعم باالملونيا –مولبدينم 

مي تالنا دهراما د. 
 بوترا

د. سميد حمةد 
 الزهراين

د. أمحد أبا سميد 
 احلاج

 11129 ش ور9
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 مشاريع البحوث الجارية في مركز البحوث  -4

يبلغ عدد مشاريع البحوث امللهلة يف مركز البحوث خ تالل المام اجلاممي 
مشروعاً جديداً وفيةا  أربمة وث تالثون من ا مشروعاً حبثياً  وسبمون سبمة هـ ،1036/1033

 للنة التلهيل: يلي توزيع املشاريع امللهلة يف املركز تبماً 
 الوصـــــــــــف                 عدد مشاريع البحوث        
 6             هـ1066مشاريع حبوث ملهلة عام  -1
 0   هـ1069مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 13   هـ 1068مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -3
  7   هـ1067مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -0
 14   هـ1034مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 6   هـ1031مشاريع حبوث ملهلة يف عام  -6
 4  هـ1036مشاريع حبوث ملهلة يف النصف األول  -9

 

        ـــــــ
   41  وع   ــــــــالمجم       
 
 
 ويوضح اجلدول التايل بمض اململومات عن هذه املشاريع البحثية .   

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

 الميزانية 
 )لاير( 

6/066 
 مهد
 
 

تــأليف كتــاب باللغــة المربيــة 
بمنـــوان )أســـس نظـــم حتديـــد 
املواقــــــع المامليــــــة باســــــتخدام 

 األقةار الصناعية(

د. عبــــد اهلل بــــن ســــلةان 
 الللةان

 3سنة و
 ش ور

380044 

16/066 
 صنع

 متويل سابك

حتلـــــــــــني األداء املؤسلـــــــــــي 
 أسلوب كايزنباستخدام 

د. حمةد عبد الفتاح 
 شرف

 د. حلني أمحد حلةي

 6سنة و
 ش ور

040466 

61/066 
 صنع

 متويل سابك

منــــــوذج متكامــــــل لتخطــــــيط 
ــــة  اإلنتــــاج و الصــــيانة التوقفي
للصـــناعات ذات المةليـــات 

 امللتةرة

د. عادل بن حمةد 
 الشايع

أ.د. منصر عبد احلةيد 
 حريقه 

 04466 سنة

66/066 
 ك ر

 متويل سابك

توليــد الطاقــة الك ربائيــة مــن 
الريـــــاح بـــــدون تلـــــوث النـــــوع 
الثـــــاين: املولـــــد املمـــــزول ذا  

 املغنطة غري املتزامن

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

 الموله

 04466 سنة

36/066 
 هكم

 متويل سابك

انتشـــار احلـــرارة وامللوحـــة مـــن 
حمطـــــــــــــــات حتليـــــــــــــــة امليـــــــــــــــاه 
اللــــاحلية الماملــــة بــــالتبخري 

 الومضي متمدد املراحل
 

أ.د. إبـــــراهيم بـــــن صـــــاحل 
 املمتاز 

 أ.د. حمةد البشري األمني  

 04466 سنة

0/069 
 ك ر

مرشح صغري األبماد ثنائي 
النةوذج لرتددات 

 امليكروويف

د. عبد الفتاح أمحد 
 شتا

 34444 سنة
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

19/069 
 هبغ

 متويل سابك

ــــــــــــد  ــــــــــــوليةر جدي دراســــــــــــة ب
ملــتخلص ذو فاعليــة عاليــة 

التطبيقــــــــــــات اهلندســــــــــــية يف 
املختلفـــــــــــة عنـــــــــــد ظـــــــــــروف 

 املكامن النفطية

د. عةـــــــاد بـــــــن ســـــــليةان 
 احلةيضي 

01664 سنة 

4 

64/069 
 مهك

 متويل سابك

انتقال احلرارة من أنبوب 
 مموج
 

 د. زياد اللحيباين
 د. س يل حمةود كيوان

 01096 سنة 

67/069 
 مهك

 متويل سابك

حتليـــــــل منـــــــذجي خلصـــــــائص 
عــــــرب  تــــــدف  املــــــادة واحلــــــرارة

أنابيــــــــــــــب متضــــــــــــــايقة ذات 
 تدرجات خلفية

د. خالد بن ناصر 
 المةار 

 01096 سنة  

0/068 
 مهد

ـــــــــــــر اللصـــــــــــــ  اخلـــــــــــــارجي  أث
لألنلــهة املركبــة علــس اجلــزء 
مــن إج ــادات القــص الــذي 
حتةلـــــه اخلرســـــانة يف منطقـــــة 

 إلتقاء المةود مع الب تالطة

أ.د. صـــــــاحل بـــــــن حامـــــــد 
 الليد

 36444 ش ر16

7/068 
 مهد

 المربيــة باللغــة كتــاب تــأليف
 مبـــــــــــــــــــــــــــاديء:"بمنـــــــــــــــــــــــــــوان
 علـــــوم لطـــــ تالب اجليوماتيكـــــا

 "األرض

 الصــــــــادق اهلل عبــــــــد. د.أ
 علي

 34444 ش ور14

11/068 
 ك ر

قيــاس زمـــن التــأخري ألنظةـــة 
تصــــــوير اللــــــمة الك ربائيـــــــة  
باســـــــــتخدام طريقـــــــــة "أقـــــــــل 

 متوسط مربع" 

د. ســــــميد بــــــن عبــــــد اهلل 
 الدوسري

 34444 ش ر 16
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

13/068 
 هكم

ـــــــــــاج ســـــــــــبائك  الفـــــــــــوالذ إنت
باســـتخدام أنابيـــب الكربـــون 

 املتناهية الصغر

د. منصــــــور بــــــن إبــــــراهيم 
 اهلزاع

 37444 ش ر16

66/068 
 مهك

 متويل سابك
 

تــأثري اســتخدام طبقــة  دراسـة
انتقــال احلــرارة ملــامية علــس 

القلــري مــن مبــادل حــراري 
 مماكس

 د. خالد اللامل 
 د. س يل حمةود كيوان

 36144 ش ر21

 68/068 
 مهد

 سابك متويل

تــأثري ارتفــاع إج ــاد خضــوع 
احلديـــــد اللـــــمودي )حديـــــد 
ســــــابك( علــــــس االســــــتهابة 

 الزلزالية للةباين اخلرسانية

د. حمةد بن شاذيل 
 احلداد

 36444 ش ر21

33/068 
 مهد

 متويل سابك

أداء اخلرســـانة املقـــواة بـــاملواد 
املركبـــة حتـــ  تـــأثري درجــــات 

 احلرارة المالية

د. يوسف بن عبد اهلل 
 الللوم

 06444 ش ر16

36/068 
 مهد

 متويل سابك

منذجـــــــة باســـــــتخدام طريقـــــــة 
األجـــــزاء املتناهيـــــة لكةـــــرات 
خرسـانية ملــلحة قبــل وبمــد 
 تقويت ا لتحةل قوى القص

 36444 ش ر16 د. أمحد خبي  شرا

06/068 
 مهد

دراســـــة ســـــلوك اخلوازيـــــ  يف 
الرتبـــة الرمليـــة أثنـــاء حتةيل ـــا 
بنلــــــب خمتلفــــــة مــــــن محــــــل 

 الضغط 

اهلل إبـــــــــــراهيم أ.د. عبـــــــــــد 
 امل يدب

 03444 ش ر64

69/068 
 ك ر

محايـــــــة الصـــــــورة باســـــــتخدام 
 تقنية خمصصة للتشفري 

 

 34444 ش ور14 د. رضا اجلةل
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

61/068 
 مهد

التغــــــــــــــــــريات يف اخلــــــــــــــــــواص 
امليكانيكيـــة حلديـــد التلـــليح 
املتوفر يف األسواق يف مدينة 

 الرياض

د. حمةد بن شاذيل 
 احلداد

 36444 ش ر16

94/068 
 مهك

 وحدة يف النقل ظواهر
 باألغشية تقطري

 67444 ش ر16 د. مجال علي عريف

96/068 
 مهد

تــأثري حهــم المينــة علــس قــوة 
حتةل اخلرسانة املقواة بـاملواد 

 البوليةرية املركبة

د. يوســــــــــــــف عبــــــــــــــد اهلل 
 الللوم 

 36444 ش ر16

0/067 
 مهد

 متويل سابك

تقويــــــــة اجللــــــــور اخلرســــــــانية 
باســــــــتخدام نظــــــــام املــــــــ تالط 
 املللح بأنلهة املواد املركبة

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

 94444 ش ر16

10/067 
 هكم

 متويل سابك

دراســــــــة التصــــــــةيم األمثــــــــل 
لشبكات استخدام ومماجلـة 
امليــــــــــــــــــــاه يف الصــــــــــــــــــــناعات 
البرتوكيةيائيــــــــــة باســــــــــتخدام 

 اللوغرمتات التحولية 
 

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

 34044 ش ر16

17/067 
 مهك

 متويل سابك

نقل احلرارة والكتلـة يف حتليـة 
امليـــــــــاه عـــــــــن طريـــــــــ  نظـــــــــام 

 التهفيف -الرتطيب

 د. مجال علي عريف
 

 34444 ش ر16

31/067 
 مهك

اإلنكةـــــــــــــــــــاش املناســـــــــــــــــــب 
لاســـطوانات ذات اجلـــدران 

 اللةيكة 
 

د. عصام بن علي 
 الب كلي

 64444 ش ر21
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

36/067 
 مهد

خــــــــــواص املــــــــــواد اإل نتيــــــــــة 
البوليةريــــــة امللــــــتخدمة مــــــع 
املواد املركبـة لتقويـة وإصـ تالح 

 املنشريت 

 أ.د. طارق املللم
 أ.د. يوسف الللوم

 الليد حامدأ.د. صاحل 

 64444 ش ر21

39/067 
 مهد

مقارنـــــــة بـــــــني دقـــــــة املـــــــوازين 
البصــــــرية والرقةيــــــة والليزريــــــة 
يف قيــــــاس فــــــروق املناســــــيب 

 وامللافات

أ.د. عصة  حمةد 
 احللن

 34444 ش ر 21

38/067 
 ك ر

مرشـــــــح مصـــــــغر جديـــــــد يف 
نطــــاق املــــايكرويف ألج ــــزة 
االتصـــــــــــــاالت ال تالســـــــــــــلكية 

 احلديثة 

 الرمحن عبد جميد. د
 الكن ل

  سليم شوقي أشرف. د

34444 ش ر 12

4 

06/067 
 مهد

وصــــــــــــف للــــــــــــلوك الرتبــــــــــــة 
االنتفاخيــــــة بإطــــــار رياضــــــي 

 لدن –مرن 

 أ.د. حمةد صديقي
 أ.د. مصلح الشةراين 

 07866 ش ر 12

64/067 
 مهك

مقارنـــــــــة احللـــــــــول ا لرقةيـــــــــة 
لديناميكا الـنظم امليكانيكيـة 

 متمددة األجلام 
 

 67444 ش ور14 د. أمحد اهلادي إبراهيم 

1/034 
  رك

مـــــــوزع قـــــــدرة مـــــــا يكروفيـــــــة 
يمةـــــــــــل يف نطــــــــــــاقني مــــــــــــن 
الــــرتددات باســــتخدام قطــــاع 

 Tعلس شكل حرف 
 
 

 د. أشرف شوقي سليم 
د. جميـــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرمحن 

 الكن ل

 16444 ش ر 16
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

0/034 
  رك

ــــــــــة  تطــــــــــوير دوائــــــــــر إلكرتوني
لتوســــــــــيع عــــــــــرض النطــــــــــاق 
الـــــــــــــــــــــــــرتددي لألج ـــــــــــــــــــــــــزة 

 اإللكرتونية عالية اللرعة

 16444 ش ر 16 د. أمحد عبد التواب تلبة

16/034 
 صنع

تطــــــــــــوير نظــــــــــــام خــــــــــــربة يف 
تقنيــــــــة امللــــــــاحي  : اجلــــــــزء 

 األول

إبراهيم بن حمةد د. 
 احلركان

د. ماهر محدي 
 الصاحب

 94444 ش ر 16

67/034 
  رك

ــــــــتحكم اإلشــــــــرايف  نظامــــــــا ل
جملةوعـــــــــــة مــــــــــــن املصــــــــــــاعد 
باســـــــــــــــتخدم خوارزميـــــــــــــــات 

 اجلينات الوراثية 

د. وحيـــــــد غريـــــــب علـــــــي 
 عبد المال

 16444 ش ور14

34/034 
  رك

أثر التشهري الك ربائي 
علس البوليةرات المازلة 

املماجلة حبشوة غري عضوية 
 نانومرتية 

د. حمةــد بــن عبــد الــرمحن 
 آل الشيخ 

 د. حمةد إقبال قريشي 

 340444 ش ر16

31/034 
 هبغ

اســــــتحداث منــــــوذج جديــــــد 
للزوجــــــــــة الغــــــــــازات النقيــــــــــة 
واملخلطــة باســـتخدام الربجمـــة 

 اجلينية 

 د. عيلس حمةد شقري 
حازم بن نايل  د.

 الضةور

 16444 ش ور21

36/034 
 مهد

النةـــــاذج اجلديـــــدة املقرتحـــــة 
لب تالطــــــــــــــــــــــات اإلقــــــــــــــــــــــرتاب 

 للهلور 
 
 

أ.د. جمدي عبد المزيز 
 زهو 

 13144 ش ور14
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

33/034 
  رك

تنفيــذ املضــاعفات املقطوعــة 
واالســــــــــــــتخدام يف عةليــــــــــــــة 
اإلشــــــــــــــــــــــــارات الرقةيــــــــــــــــــــــــة 
باســــتخدام الــــدوائر املنطقيــــة 

 احلديثة

 17644 ش ر16 حامد الريسد. حمةد 

36/034 
 هكم

النةذجـــــــــــــــــة الديناميكيـــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــة  احلراريــــــــــــــــــــــــــــة لذوباني

 12-21البيكلوميثــــــــازون 
دايربوبيونـــــات يف عـــــدد مـــــن 

 املذيبات المضوية املنتقاة 
 

د. يوسف أبو القاسم 
 البخبخي 

 63644 ش ر16

36/034 
 هبغ 

تقيـــــــــيم من هيـــــــــات حتليـــــــــل 
اإلنتــــــاج وبيانــــــات الضـــــــغط 

هيـــدروليكياً لآلبـــار املشـــققة 
يف حقــــــــــــــــول الغــــــــــــــــاز ذات 

 النفاذية الضميفة
 

 د. أمحد أمحد جاويش 
د. حازم بن نايل 

 الضةور

 16444 ش ر21

6/031 
 مهك

التصـــنيع وقيـــاس األداء ملـــربد 
ميــــاه أملنيــــوم جمةــــع باللصــــ  
ليخـــــدم حمركـــــات االحـــــرتاق 

 الداخلي

أ.د. يوسف حمةد عبد 
 الرحيم

 درويش أ.د. سميد حمةد

 37444 ش ر21

13/031 
 نعص

هندســــــــة الموامــــــــل البشــــــــرية 
 ملاكينة الصراف اآليل

 
 

ـــــــــــن ســـــــــــمد  ـــــــــــد ب د. خال
 الصاحل

 د. ص تالح الدين بنداق 

 17844 ش ور7
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 التقارير النهائية للبحوث    -5

قام عدد من الباحثني ) أعضاء هيئة التدريس بالكلية( الذين انت   مشاريم م البحثية 
التقارير الن ائية هلا ، وتقدمي ا إىل إدارة املركز . و ري امللهلة يف مركز البحوث ، بإعداد 
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 
در الملةية ذات الم تالقة ، كةا أهنا التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجمة للةصا

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 

يت انت   يف هذا المام البحوث. واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير الن ائية للبحوث ال
 -هـ موزعة حلب األقلام بالكلية :1036/1033اجلاممي 
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 الهندسة الكهربائية
 

 الباحثون المنوان رقم التقرير م

خلط اكتشاف امللتيوزر ميةو التصاالت  2/12/11- رك 1
 غري سلكية الواسمة

 د. أمحد أياندا سليةان

ألستخدام دوائر نَتاِئَج  ريبيَة ممةلية   7/12/11- رك 6
الكرتونية قليلة التشوية باستخدام ُمَذبِذب 
 بّلوري إلزالة التشوية ا الدوائر عالية اللرعة

 تلبه التواب عبد محدأ .د

املقرن الشريطي اإل اهي ذو اخللل ا البنية  22/12/11- رك 3
 األرضية

 سيدامحد يد.أشرف شوق

 د. جميد الكن ل 
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 2/12/11-  رك   قم مشروع البحثر
 خلط اكتشاف امللتيوزر ميةو التصاالت غري سلكية الواسمةعنوان البحث : 

 د. أمحد أياندا سليةانالباحث : 
   ملخص البحـــــث:

Advanced broadband wireless systems such as the WiMAX and the Fourth 

Generation (4G) systems, have all adopted MIMO systems as advanced 

antenna technologies. Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) 

transmissions have also been deployed in these schemes as core broadband 

technology. OFDM-based multiuser MIMO systems such as MIMO-

OFDMA and OFDM-SDMA (OFDM/space-division multiple access using 

MIMO beam forming), have thus attracted significant research and 

development (R&D) interests lately. In this work, we examine the problem 

of multiuser access in OFDMA-SDMA system employing SISO and MIMO 

technology. We develop new multiuser access scheduling algorithm for 

broadband OFDMA systems. FPGA implementation of MIMO-MRC 

system is also developed. 

 

 7/12/11-  رك   رقم مشروع البحث

ــاِئَج  ريبيــَة ممةليــة  ألســتخدام دوائــر الكرتونيــة قليلــة التشــوية باســتخدام ُمَذبــِذب عنوووان البحووث :  نَت
 إلزالة التشوية ا الدوائر عالية اللرعةبّلوري 

 تلبه التواب عبد محدأ. دالباحث : 

التشويه يلبب قل  عظيم للةصةةني للدوائر الرقةية عالية اللرعة )الرتددات  ملخص البحـــــث:
المالية( ألن التشويه يلبب تقليل أداء النظام المام يف اللرعات المالية.  فةن هنا بدى تصةيم نظام 
ميكن تطبيقه يف أنظةة اللرعة المالية الرقةية.  تقدم هذه الورقة نتائج  ريبية ممةلية الستخدام دوائر 
إلكرتونية قليلة التشويه باستخدام مذبذب بلوري إلزالة التشويه.  وكذلك إضافة دوائر أخرى واسمة 

 النطاق للحصول علس امليزين "قلة التشويه ونطاق ترددي واسع".
 
 
 
 

 22/12/11-  رك    مشروع البحثرقم 
 املقرن الشريطي اإل اهي ذو اخللل ا البنية األرضيةعنوان البحث : 
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 م ره محدأ سيد يد.أشرف شوق  الباحث: 
حتتـــاج أج ـــزة اإلرســـال واإلســـتقبال يف نطـــاق تـــرددات املوجـــات امليكرونيـــة إىل  ملخصصصص البحــــصصصـث:

ديلـيبل(.  وتتكـون  64إىل  14مقرنات إ اهية شـريطية وذلـك لتقلـيم املوجـات بنلـب خمتلفـة مـا بـني )
املقرنــات اإل اهيــة الشــريطية مــن خطيــي نقــل متــوازيني بين ةــا فهــوة وغالبــاً مــا يكــون طوهلةــا ربــع الطــول 

وجي عند الرتدد المامل مما جيمل ا تشغل ملاحة كبرية نلبياً عند الرتددات املنخفضة لكي يتم تضـةين ا امل
مـــع األج ـــزة الصـــغرية الـــيت تلـــتخدم يف االتصـــاالت والقياســـات النقالـــة.  وجلمل ـــا تشـــغل حهةـــاً صـــغرياً 

ألرضية أسـفل منطقـة املؤائةـة فلوف نلتخدم تقنية اخللل يف البنية األرضية علس أن يكون احلفر يف البنية ا
 بني اخلطوط الشريطية املقرتنة وخطوط التغذية.

ويف هذا البحث مت تصةيم وعةل حماكاة ملقرن ا ـاهي ميتـاز بصـغر احلهـم مـع قدرتـه علـس منـع  
ديلـبل  16النطاقات الرتددية الغري املرغـوب هبـا عنـد الـرتددات المليـا.  مت تصـةيم مقـرن ذو ممامـل اقـرتان 

سـتخدام مـم(.  ومـع ا 1.5748و ـك   2.2جيهـاهرتز علـس مـادة التيفلـون )ممامـل  احيـه    3عند 
جيها هرتـز بـدالً  2.1تقنية اخللل يف البنية األرضية أسفل منقطة املؤائةة حصل  إزاحة للرتدد المامل إىل 

مــع عـــرض نطـــاق تـــرددي يف حـــدود    %34جيهـــا هرتـــز ممـــا أدى إىل صــغر احلهـــم يف حـــدود  3مــن 
اال ـاهي الشـريطي  % ويف نفس الوقـ  مت كبـ  الشوشـرة عنـد الـرتددات المليـا.  مت تصـنيع املقـرن 6006

 ومن مث قياس أداؤه وكان  نتائج القياس متوافقة متاماً مع نتائج احملاكاة.
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 الهندسة الكيميائية

 الباحثون المنوان  رقم التقرير م

التــوفري األمثــل للةيــاه يف أج ــزة التربيــد وإعــادة  31/31/36-هكم 1
 استمةال املاء

 أ.د. مراد حمةد بوممزة 
 د. يوسف البخبخي 

 املتناهيــــة بــــاملواد إثيلــــني البــــويل ارتبــــاط حتلــــني 3/36/33-هكم 6
 الصغر

     علي احلاج حمةد. د
 الليثي رابح. د

حتلني  اداء  املفاع تالت احليوية  من خ تالل   7/36/33- هكم 3
 احلث الدوري

 أ. د. عبد احلةيد اجبار

- هكم 0
14/36/33 

 نيكـــــل حفـــــازات يف الكربـــــون وتكـــــون نشـــــاط
 األلومنا علس ومدعومة الرتكيز ضميفة

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

- هكم 6
11/36/33 

 إثيلـني البـويل جزيئـات أطوال توزيع يف التحكم
 اهليــــدروجني مبمــــل املنــــتظم التغيــــري طريــــ  عــــن

 للةفاعل الداخل

 احلاج قاسم حمةد. د
 علي

 كةال الدين عةاد. د
- هكم 6

16/36/33 
 ملماجلة األمثلية لتحقي  تكاملية من هية

 شروط وف  املصنع داخل املائية الفض تالت
 اخلصائصية و املادة ضبط

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

- هكم 9
18/36/33 

 و ممكوس مميع م د يف الطبقي التكوين منط
 سائل - صلب التكوين ثنائي

 عاصف حمةد. د.أ

- هكم 8
17/36/33 

التحضري لأللياف النانو اليت حتتوي علس 
الشيتوزان بواسطة األكرتو سبننج الشيتوازن 

 اجلي تالتني اجملةع –

 د. ساجاد حيدر
 أ.د. وحيد عطية املصري

- هكم 7
61/36/33 

 املمقدة الديناميكية اخلصائص بمض
 بواسطة املثار احليوي ملخةرااليثانول

 جييب منحىن اضطربات

 األمني البشري حمةد.د.أ
 أبشر
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 الباحثون المنوان  رقم التقرير م

- هكم 14
60/36/33 

 ا ا الصلب للذائب األطوار بتوازن التنبؤ
 حالىت ا احلرج فوق ما الكربون أكليد ثاىن

 مشارك مذيب وجود عدم و  وجود
 المصبية اخل تاليا شبكات باستخدام

 االصطناعية

  البخبخي يوسف.د
 

 

 

 31/31/36- هكم   رقم مشروع البحث
 التوفري األمثل للةياه يف أج زة التربيد وإعادة استمةال املاءعنوان البحث : 

 د. يوسف البخبخي أ.د. مراد حمةد بوممزة الباحث : 

ركز هذا المةل علس دراسة حتلني ارتباط البويل بروبلني باملضافات متناهية الصغر  ملخص البحـــــث:
باستمةال مادة املالك أهنيدريد. أظ رت دراسة صور املاسح الضوئي خلليط البوليةر و اجلزيئات متناهية 

هية الصغر توزيما متوازنا للهزيئات املتناهية الصغر ضةن البوليةر لكل تراكيز اجلزيئات املتنا
. تتف  هذه النتائج مع ما نشر سابقا، حيث أظ رت الدراسات 12و % 2الصغرامللتمةلة, أي %

تكون تكت تالت عند عدم استمةال املالك أهنيدريد مع اجلزيئات املتناهية الصغر. كةا أظ رت النتائج أن 
ناهية الصغر زيادة الرتدد أو ممدل القص يقلل من لزوجة اخلليط املكون لكل تراكيز اجلزيئات مت

امللتمةلة. كةا وجد أن اضافة اجلزيئات املتناهية الصغر وزيادة تركيزها يزيد من لزوجة اخلليط إال إن هذه 
الزيادة تقل بزيادة ممدل القص. إن دراسة خصائص الشد للخليط الناتج أظ رت زيادة يف ممامل املرونة 

الصغر، لكن جيدر الذكر أن نلبة الزيادة أكرب عند  وهذه الزيادة مرتبطة بزيادة تركيز اجلزيئات املتناهية
 تراكيز اجلزيئات املتناهية الصغراألقل.    

 
 3/36/33- هكم   رقم مشروع البحث

 حتلني ارتباط البويل إثيلني باملواد املتناهية الصغرعنوان البحث : 

 الليثي رابح. د    علي احلاج حمةد. دالباحث : 

 ملخص البحـــــث:
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ركز هذا المةل علس دراسة حتلني ارتباط البويل بروبلني باملضافات متناهية الصغر باستمةال مادة املالك 
أهنيدريد. أظ رت دراسة صور املاسح الضوئي خلليط البوليةر و اجلزيئات متناهية الصغر توزيما متوازنا 

  2هية الصغرامللتمةلة, أي %للهزيئات املتناهية الصغر ضةن البوليةر لكل تراكيز اجلزيئات املتنا
. تتف  هذه النتائج مع ما نشر سابقا، حيث أظ رت الدراسات تكون تكت تالت عند عدم 12و %

استمةال املالك أهنيدريد مع اجلزيئات املتناهية الصغر. كةا أظ رت النتائج أن زيادة الرتدد أو ممدل 
تناهية الصغر امللتمةلة. كةا وجد أن اضافة القص يقلل من لزوجة اخلليط املكون لكل تراكيز اجلزيئات م

اجلزيئات املتناهية الصغر وزيادة تركيزها يزيد من لزوجة اخلليط إال إن هذه الزيادة تقل بزيادة ممدل القص. 
إن دراسة خصائص الشد للخليط الناتج أظ رت زيادة يف ممامل املرونة وهذه الزيادة مرتبطة بزيادة تركيز 

ة الصغر، لكن جيدر الذكر أن نلبة الزيادة أكرب عند تراكيز اجلزيئات املتناهية اجلزيئات املتناهي
 الصغراألقل.    

 

 

 7/36/33- هكم رقم مشروع البحث
 حتلني  اداء  املفاع تالت احليوية  من خ تالل  احلث الدوري :عنوان البحث 

 أ.د. عبد احلةيد اجبارالباحث : 

التشغيل الدوري  ملفاعل  حيوي ملتةر  موصوف بنةوذج   يتناول البحث   : ملخص البحـــــث
غري منل   حبيث يكون   ممامل   االنتاج   يتغري  بشكل خطي  مع اللقيم .  لقد مت  دراسة  
النةوذج من  قبل عدد من الباحثني  و الذين  اثبتوا  قدرته علس   التنبؤ بللوك دوري   يف نطاقات 

الللوك الدينامي  للنةوذج  عندما يتم  احلث الدوري لرتكيز اللقيم.  و    ممينة .  ان هذه الورقة  تبحث
اظ رت النتائج انه يف حالة  حث منطقة دورية  برتدد عايل نلبيا فان  سلوك النظام  يتأرجح بني  سلوك 
دوري و اخر عشوائي  ممقد.  و اظ ر التحليل ان متوسط اداء املفاعل  ميكن  حتلينه بشكل كبري  من 
 خ تالل اختيار نطاق ممني. و مت  أيضا مناقشة تاثري  منطقة احلث الدوري علس نوعية الللوك الناشيء.

 
 
 
 

 14/36/33- هكم   رقم مشروع البحث
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 نشاط وتكون الكربون يف حفازات نيكل ضميفة الرتكيز ومدعومة علس األلومناعنوان البحث : 
 عيديد إبراهيم أمحد. د  الفاتش صادق أمحد. د  احلاج أمحد. د.أ  فقي ا محزه أنيس. د.أالباحث : 

مت  دراسة ممةلية للتحويل اجلاف للةيثان بواسطة غاز ثاين أكليد الكربون  : ملخص البحـــــث
%( املدعم علس األلومينا حت  الضغط اجلوي. وأجري  التهارب يف درجات 1بواسطة حفاز النيكل )

ديد نشاط احملفز استقراره وحلاب كةية الكربون املرتسب درجة مئوية. مت حت 911-211حرارة من 
لتحليل XRD ، SEM, TGA ,TPD. و مت إستخدام التقنيات H2/COونلبة الغازاملصنع 

 مئوية. 811واحملفز الذي مت استخدامه واحملةص ملبقاً عند درجة حرارة خواص احملفز الطازج 
درجة مئوية است دف  تقليل ترسب الكربون. ولوحظ يف درجات  211كةا مت  دراسة تفصيلية عند 

درجة مئوية زيادة تشكيل الكربون ولكن عند زيادة درجة حرارة التفاعل  211حيت  211حرارة التفاعل 
  CH4درجة مئوية اخنفض  نلبة تشكيل الكربون. وسهل  أعلس اخنفاض يف التحويل يف  911إىل 
درجة مئوية أن إضافة املدعم  211درجة مئوية. وكشف  التهارب عند  211عند  CO2و 

الكالليوم تؤدي إىل خفض تشكيل الكربون، وبالتايل تمزيز استقرار احملفز. مت احلصول علس األداء األمثل 
من  CO2/CH4% أوكلهني يف خط التغذية. أدت زيادة نلبة تغذية 21للحفاز عند إضافة 

 11إىل اخنفاض يف حتويل امليثان.  وقد حتق  أفضل أداء احلفاز مع سرعة الفضاء من  1،21ىل إ 1،22
 مل لكل جرام حفاز يف الثانية.

 
  

 11/36/33- هكم   رقم مشروع البحث
الـــتحكم يف توزيـــع أطـــوال جزيئـــات البـــويل إثيلـــني عـــن طريـــ  التغيـــري املنـــتظم مبمــــل عنووووان البحوووث : 

 للةفاعلاهليدروجني الداخل 
 كةال الدين عةاد. د  علي احلاج قاسم حمةد. دالباحث : 

ي دف البحث للتحكم بتوزيع أطوال جزيئات البويل إثيلني باستخدام نظام  : ملخص البحـــــث
حتكم ال خطي يتحكم بكةية اهليدروجني الداخل للةفاعل. حيث يتةيز المةل باستمةال عدد حمدد من 
املتغريات لتهنب لتهنب التشغيل غري االقتصادي للةفاعل. أظ رت الدراسة امكانية احلصول علس توزيع 

يئات املطلوب باستمةال نظام التحكم املفرتض, حيث يمتةد هذا النهاح بشكل أساسي أطوال اجلز 
 علس استمةال حمفزات حلاسة للتغري يف تركيز اهليدروجني داخل املفاعل.
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 16/36/33- هكم:  رقم مشروع البحث

وفـ  شـروط من هيـة تكامليـة لتحقيـ  األمثليـة ملماجلـة الفضـ تالت املائيـة داخـل املصـنع عنوان البحوث : 
 ضبط املادة و اخلصائصية

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

تتناول هذه الورقة موضوع منع التلوث يف املصانع وقبل خروج الفض تالت  : ملخص البحـــــث
من ا عن الصناعية. يوجد يف كل مصنع خطوط تدف  مواد حتتوي علس فض تالت صناعية يتم التخلص 

طري  إنتقال املادة يف شبكة إنتقال مواد. حيق  إنتقال املادة بني خطوط نقل املواد ضبط تركيز و 
خصائص خطوط الفض تالت املائية. مت إستخدام طريقة املثالية اإلنتقائية علس أساس النقطة احلرجة. إن 

تيار مواد الفصل يمتةد علس حتديد النقطة احلرجة هو أمر أساسي لتحقي  ظروف التصةيم األمثل.إن إخ
إعتبارات ديناميكية حركية و إقتصادية. مت إستحداث طريقة مبتكرة للةفاضلة بني مواد الفصل عندما يتم 

 إستخدام تقنية ممينة. مت شرح تطبي  الطريقة امللتحدثة علس مصنع كيةيائي.
 

 18/36/33- هكم:  رقم مشروع البحث

 سائل - يف م د مميع ممكوس و ثنائي التكوين صلب منط التكوين الطبقيعنوان البحث : 

 عاصف حمةد. د.أالباحث : 
منـط تكـوين   ان التةيـع املمكـوس للةـواد الصـلبة غـري املتلـاوية يـؤدي اىل حصـو : ملخصص البحــــصـث

 اىل الفرق بني اخلصائص الفيزيائية  طبقي علس طول امل د. ان هذه الظاهرة مرتبطة بلرعة التةيع باالضافة
مت اســـتخدام منـــاذج احلشــو يف هـــذا املشـــروع مــن اجـــل شـــرح  .للة ــد  و الرتكيــز النلـــيب للمناصــر املكـــون

  فــان  اعتبــارات االســتقرار  و بــالنظر اىل  النــاتج عــن خلــط املــواد غــري املتلــاوية.  الــتقلص يف احلهــم
و قــد   حتــ  املــوزع.  المليـا الطبقـة  يف  بــالرتكيز  للتنبــؤ  مت اســتخدام ا  اللــائبة الـدنيا  الكثافــة   ظـروف
 .املشاهدات يف املراجع  منط التكوين الطبقي املشاهد متواف  مع  ان  وجد

 
 

 17/36/33- هكم:  رقم مشروع البحث

التحضري لأللياف النانو اليت حتتـوي علـس الشـيتوزان بواسـطة األكـرتو سـبننج الشـيتوازن عنوان البحث : 
 اجلي تالتني اجملةع –

 أ.د. وحيد عطية املصري  ساجاد حيدرد. الباحث : 
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الغزل الك ربائي تقنية مثرية لاهتةام واليت توفر وسيلة س لة وفمالة إلنتاج مواد  ملخص البحـــــث:
 ليفية منلوجة. ومع ذلك من امل م دراسة ظروف المةلية إلنتاج ألياف متناهية الصغر.

والبويل إلكتورلي  لتحضري أغشية ألياف النانو واحلصول يف هذه الدراسة مت  ةيع الشيتوزان واجل تالتني 
(. وقد لوحظ أن تركيز kv/cmعلس الرتكيز األمثل للشيتوزان واجل تالتني وكذللك اجملال الك ربائي )

احمللول واجملال الك ربائي بين  تأثري واضح علس قطر األلياف كةا لوحظ حبيبات كبرية مع األلياف عند 
  145nm% أظ رت نتائج جيدة لأللياف النانو )قطر األلياف 2ند % شيتوزان وع1تركيز 

علس التوايل ( أيضا لوحظ تبلور الشيتوزان يقل عند إضافة  kv/cm 20و   15عند  122nmو 
 . kv/cm 20 عند   149nmمت احلصول علس  % 15 اجل تالتني، بينةا اجل تالتني عند 

 

 61/36/33- هكم:  رقم مشروع البحث

بمـض اخلصـائص الديناميكيـة املمقـدة ملخةرااليثـانول احليـوي املثـار بواسـطة اضـطربات عنوان البحوث : 
 منحىن جييب

 أبشر األمني البشري حمةد.د.أ  الباحث 
ــــة  : ملخصصصصص البحــــصصصصـث اســــتخدم  احملاكــــاة المدديــــة لدراســــة اخلصــــائص الديناميكيــــة  الغــــري خطي

ملخةرااليثــانول احليــوي املثــار. اســتخدم  اضــطرابات تــردد منحــىن جيــيب خارجيــة الثــارت املخةــر بــالقرب 
من مدار مهوكلنكي. أنشأ النظام الفوضس عن طري  تشـمبات مضـاعفات الفـرتات. اظ ـرت النتـائج ظـاهرة 

ين بــازدواج االســتقرارية. يظ ــر مكــان ازدواجيــة االســتقرار املمقــد بتغريالــرتدد القصــري املــ تالزم م ةــة ملكــان غــ
لتشمبات مضـاعفات الفـرتات. اظ ـرت جمةوعـة لبنـوب اكلـبون  ان مراكـز االجنـذاب يف امـاكن ازدواجيـة 

هلــذا (. خاصــية ديناميكيــة اخــري  2و فوضــس 1االســتقرار عبــارة عــن مراكــز فوضــي غريبــة جاذبــة )فوضــس
النظام هي ظ ور منطقة الفقاعة. ولدت منطقة الفقاعة بواسطة سيناريو مضاعفة ومناصـفة الفـرتات. تبـدو 
منطقــة الفقاعــة ضــميفة الهنــا تبخــرت بلــرعة بواســطة  انتقــال مناصــفة الفــرتات. كــذلك توضــح النتــائج ان 

ذ دوريـــة. تركييــز وانتاجيـــة املخةــر الغــري ملـــتقل  يتصــف بمـــدد كبــري مـــن نوافــذ الفوضـــس الــيت تتخلل ـــا نوافــ
املثانول املتوسطة تقرتح بان املخةراجملرب جيب تشغيله كةخةر ملـتقل او جمربعنـد ذروة منخفضـة ا منطقـة 

 تردد مغل .

 
 60/36/33- هكم:  رقم مشروع البحث
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التنبــؤ بتــوازن األطــوار للــذائب الصــلب ا ا ثــاىن أكلــيد الكربــون مــا فــوق احلــرج ا عنوووان البحووث : 
 المصبية االصطناعية حالىت وجود  و عدم وجود مذيب مشارك باستخدام شبكات اخل تاليا

  البخبخي يوسف.دالباحث : 
تقدم هذه الدراسة منوذج جديد لتنبؤ بأذابية املواد الصلبة ا ثاىن أكليد  : ملخص البحـــــث

المصبية  اخل تاليا الكربون ما فوق احلرج ا حالىت حضور و غياب مذيب مشارك باستخدام شبكات
االصطناعية من نوع النشر اخللفس املتمدد الطبقات. لقد مت استخدام قابلية ذوبان انرتاسني ا ثاىن 
أكليد الكربون ا وجود اما األسيتون أو االثينول أوسيكلوهيكلان كةذيب مشارك وذلك لدراسة 

راجات احلرارة. قد مت بناء النةوذج سلوك ثاىن أكليد الكربون ا االنظةة الث تالثية علس مدى واسع من د
اجلديد باستخدام قياسات ممةلية جمةمة ألذابية املائع ما فوق احلرج يف األنظةة املتمددة المناصر. 
البيانات اجملةمة قلة  عشوائيا إيل جزئيني. اجلزء األول استخدم لبناء النةوذج اجلديد باستخدام 

 اجلزء الثاين استخدم ل تالختبار والتحق  من النةوذج اجلديد. الشبكات اخل تاليا المصبية االصطناعية ، و 
لقد أظ ر النةوذج اجلديد دقة عالية يف التنبؤ مقارنة بالقياسات املمةلية. قيةة كل من متوسط االحنراف 

   الختبار باستخدام الشبكات اخل تاليا المصبية االصطناعيةالنلىب وجذر متوسط مربع اخلطأ لنقاط ا
   5.45%كان  كالتاىل

كان  قيةة كل من متوسط االحنراف النلىب وجذر متوسط مربع اخلطأ للنقاط الىت . بينةا  0.74%و  
%. لقد ابان  0.07و     %7.83ستخدم  لبناء منوذج الشبكات اخل تاليا المصبية االصطناعية هس 

ا قويا علس ملتوى النتائج املتحصل علي ا أن منوذج الشبكات اخل تاليا المصبية االصطناعية مبثل أسلوب
 عال من الدقة لتنبؤ بأذابية املواد الصلبة ا االنظةة الث تالثية.
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 الهندسة المدنية
 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

دراسة األمثلية للةواد املمدلة باملواد البوليةرية  27/27/11-دمه 1
 باستخدام تقنية الشبكات المصبية

 د. حمةد إقبال خان

سلوك الموارض اخلرسانية املقواة باأللياف  22/29/11- دمه 6
 البوليةرية الزجاجية املمرضة لدرجات

 أ.د. طارق بن محود املللم

تطوير طريقة حتليلية لتحديد كةية  1/12/11- دمه 3
اجلدران الصامدة ال تالزمة ملبىن اخلرسانة 

للزالزل وفقًا ملتطلبات  املللحة املقاومة 
 (SBC) البناء اللمودي 

 د. أمحد توكن
 د. ندا أحلن صديقي

علس أداء  (FRP)تأثري وضع األلياف  11/11/11- دمه 0
 قوة القص للكةرات اخلرسانية املللحة

  د. ندا أحلن صديقي
 أ.د. صاحل بن حامد الليد
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 27/27/11- دمه   رقم مشروع البحث
 البوليةرية باستخدام تقنية الشبكات المصبيةدراسة األمثلية للةواد املمدلة باملواد  عنوان البحث :

 د. حمةد إقبال خانالباحث : 

 ملخص البحـــــث:
ي دف هذا البحث إىل دراسة تأثري املواد البوليةرية علس اخلواص اهلندسية ومتانة اخلرسانة وسوف 

بين  النتائج   وكذلك تلتخدم طريقة الشبكات المصبية إضافة لتحليل النتائج املمةلية يف هذه الدراسة.
بوليةرية الطبيمي يف اخلرسانة كاستبدال جزئي لا ن  مل يكن له تأثري سليب علس خواص  أن استخدام

اخلرسانة الطرية.  ولكنه أدى إىل نقص كبري يف قوة انضغاط اخلرسانة عند كل األعةار بغض النظر عن 
ريبيا، استخدم  الشبكة المصبية نمومة ومصدر. استنادًا إىل النتائج اليت مت احلصول علي ا  

ميكن حتديد جوانب قوة   لتأسيس إمكانية تطبيق ا للتنبؤ بقوة ونفاذية اخلرسانة.  ANNاالصطناعية
ونفاذية اخلرسانة بل ولة ودقة من خ تالل هذا النةوذج وذلك مبهرد ممرفة تفاصيل خلطة اخلرسانة 

خدم عادة يف مناذج التنبؤ التقليدية. باإلضافة وخصائص ا. ال حيتاج هذا النةوذج للةمادالت اليت تلت
إىل ذلك، يلتطيع هذا النةوذج أن يميد تدريب جمةوعة جديدة من البيانات بشكل ملتةر وميكن 

 .ANNتكييفه بل ولة للبيانات اجلديدة لتوسيع نطاق ص تالحية الشبكة المصبية االصطناعية 
 

 22/29/11- دمه   رقم مشروع البحث
 سلوك الموارض اخلرسانية املقواة باأللياف البوليةرية الزجاجية املمرضة لدرجات عنوان البحث :

 أ.د. طارق بن محود املللم الباحث :

 ملخص البحـــــث:
يمترب سلوك الموارض اخلرسانية املقواة بصفائح األلياف البوليةرية عند درجات احلرارة المالية من املواضيع 

نطاق واسع بينةا ال توجد دراسات كافية ملمرفة سلوك ا عند درجات احلرارة اليت مت دراست ا سابقاً علس 
 المالية.

تركــز هــذه الدراســة علــس ممرفــة ســلوك المــوارض اخلرســانية املقــواة باألليــاف البوليةريــة عنــد درجــات احلــرارة 
واحــده مــن عينــة مقــواة بطبقــة  12عينــات غــري مقــواة و 7عينــة من ــا  18هلــذا الغــرض مت   يــز  .الماليــة 

الصفائح املقواة باأللياف الزجاجية وتمريض مجيع المينات لدرجات احلرارة املختلفـة ،حيـث مت وضـع بمـض 
م 211̊̊̊̊م ،  111̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊المينات عند درجات احلرارة الماديـة بينةـا مت تمـريض المينـات املتبقيـة عنـد درجـة احلـرارة 

رجات احلـرارة املختلفـة مت اختبارهـا ملقاومـه ملدة ساعة وسـاعتني وثـ تالث سـاعات . بمـد تمـريض المينـات لـد
قوى الثين حىت االهنيار ومن مث دراسة تأثري درجات احلرارة علس سلوك الموارض اخلرسـانية املختـربه. مت بمـد 
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ذلــك  عــرض نتــائج الدراســة مــن خــ تالل رســم الم تالقــة بــني األمحــال واإلزاحــه واالنفمــال عنــد نقــاط خمتلفــة 
ه يف الدراسـة وممرفـة تـأثري درجـات احلـرارة الماليـة علـس سـلوك ا وإعطـاء توصـيات للموارض اخلرسانية املخترب 

 للدراسة.

 

 1/12/11- دمه   رقم مشروع البحث
تطــوير طريقــة حتليليــة لتحديــد كةيــة اجلــدران الصــامدة ال تالزمــة ملبــىن اخلرســانة امللــلحة  عنوووان البحووث :

 (SBC) للزالزل وفقاً ملتطلبات البناء اللمودي  املقاومة 

 د. ندا أحلن صديقي    د. أمحد توكن الباحث :
 ملخص البحـــــث:

، تمتةد علس حتقيق ا  ل تالشرتاطات  إن مقدرة املباين اخلرسانية  علس مقامة الزالزل القوية
التالية : قدرهتا علس حتةل القوى اجلانبية ، ومتيزها بللوك اللدونة والص تالبه، وقدرهتا علس امتصاص الطاقة 

كل هذه املتطلبات اللابقة نلتطيع حتقيق ا بمةل حوائط القص  وهناك الكثري من التقيةات ،  
والدراسات تبني ان املباين ذات جدران القص اجليدة  كافية لتحقي  هذا الغرض حىت  يف حالة وجود 

ل م م ، كم زالزل قوية ، حيث باستطاعت ا حتد من االهنيار الكلي للةباين . هنا ميكن االجابة علس سؤا
ميكن أن يكون كةية اجلدران املقصية اليت ميكن ا حتقي  اهلدف باقل كلفة وج د؟. لذا سيتم تطوير 
وسيلة س له  لتطبي  املن ج التحليلي لتحديد مقدار الكم من اجلدران املقصية ال تالزمة للةباين واليت 

ي، وهنا تكةن اإلجابه علس اللوال تلتطيع من خ تالهلا مقاومة أمحال الزالزل  بناءا علس الكود اللمود
 .ووفقا لكودات التهريبية املبادئ التوجي ية من خ تالل أن تتحق ، ال ميكن االن  حىتاملطروح ملبقا. و 

والقوة   ص تالبةال تلبية متطلباتاملقاومة  للمزوم ، القص اخلرسانية   جدارن، فإنه جيب علس الزالزل عامه 
، مت عةل طريقة حتليلية  يف هذه الدراسة الزالزل. لقوى ختضع املرجح أنمن كان  والليونة  فيةا إذا  

ميكن أن  اليت القص جدران كةية مف وم لتحديد" املزدوجالنظام " اقرتاح علس أساس تطبي بليطية  ال
قاومة  املنشاءات ذات اهلياكل امل علس الزلزالية قواننيال اليت تفرض ا، والص تالبة والليونة قوةال متطلبات تليب

مفصل لتقييم مدى  االزاحة وع تالقة احلةل باالحنراف   تقييم أيضا إجراء حيدد األسلوب . للمزوم
 تتوقف أنإفرتاض علس  يمتةد علس التحليل اللدن  وب التحليل هذا و. للحوائط املقصية املقاومة للمزوم

علس مبىن  خرساين  املقرتحةاملن هية  لقد مت  تطبي  القص. جدار عند قاعدة اللدونه تشكل نقاط 
كافية  لتلبية    القص جدران أن كةية وقد تبني مقصية، جدران حتتوي علس طابقا 11مكون من 

املشرتطة من كود  اجلانبية للطاب ( االزاحة احلد من )أي ص تالبةال ممايري وكذلك أيضا القوة متطلبات
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املتوقع أن تؤدي جبدران القص خ تالل تمرض ا  لقد أتضح  بأن الدراسة هلا قيةة عالية واليت منالزالزل. 
المحال الزالزل ، قدرهتا علس تبديد وإمتصاص الطاقة الزلزالية. ومن أجل تنفيذ هذا اهلدف احليوي، جيب 
أن  تكون املنشاة  هلا ليونة كافية حىت تتةكن من إمتصاص الطاقة  . وقد ثب  أيضا أنه مع نفس 

    الليونة يف املنشاه و املشرتطة من قبل كودات الزالزل بل وله.الكةية من جدران القص ،ميكن حتقي
 

 11/11/11- دمه   رقم مشروع البحث
 علس أداء قوة القص للكةرات اخلرسانية املللحة (FRP)تأثري وضع األلياف  عنوان البحث :

  أ.د. صاحل بن حامد الليد     د. ندا أحلن صديقي الباحث :

إن اإلهنيار الناتج عن قوى القص أو الثين هو النوعني الرئيليني امللببني لاهنيار يف :  ملخص البحـــــث
اجللور اخلرسانية املللحة.  حيث إن االهنيار الناتج عن قوى الثين هو النوع املرغوب وذلك ألن هذا النوع من 

ا النوع من اإلهنيار يمطي عدة اإلهنيار هو إهنيار لدن مقارنة باإلهنيار الناتج عن قوى القص.  وذلك ألن هذ
إنذارات قبل اإلهنيار مثل اهلبوط والتشققات واليت تمطي الوق  الكايف لللاكنني لتفادي الكوارث.  وحلةاية 
اجللور اخلرسانية الضميفة ضد قوى القص جيب تقويت ا ، ومن الطرق اليت ميكن استخدام ا هي التقوية ا خلارجية 

وليةرية املركبة.  وتمتةد فمالية التقوية بتلك األنلهة علس ا اه األلياف امللتخدمة.  باستخدام أنلهة املواد الب
ويف هذه الدراسة سيتم دراسة فمالية التقوية ضد قوى القص باستخدام أنلهة املواد املركبة يف عدة ا اهات 

م صب ستة جلور للحصول علس أفضل أداء وتقوية للهلور اخلرسانية املللحة ضد قوى القص.  حيث ستت
خرسانة ذات مقاومة ضميفة لقوى القص.  إحدى هذه اجللور سيتم اختباره من دون تقوية ليكون املرجع 
للهلور األخرى اليت سيتم تقويت ا باأللياف البوليةرية املركبة أحادية اال اه بزوايا خمتلفة.  حيث سيتم تطبي  تلك 

للهلور وسيتم اختبارها حت  نفس ظروف التحةيل.  وسوف يتم األنلهة بواسطة الصةغ علس األوجه اجلانبية 
دراسة أداء اجللور اخلرسانية املقواة وغري املقواة وذلك ملمرفة أفضل طريقة للتقوية ضد قوى القص.  وباإلضافة إىل 

سة مدى االختبارات املمةلية سيتم عةل أ( طريقة للتنىبء مبقاومة قوى القص للهلور اخلرسانية املللحة ب( درا
موثوقية اجللور اخلرسانية املقواة ضد قوى القص باستخدام تقنية منيت كارلو.  ومن املتوقع أنه وعند زاوية ممينة 

 مقاومة أعلس بكثري من بقية الزوايا.عند تطبي  أنلهة املواد البوليةرية املركبة سوف حنصل علس 

 
 الهندسة الميكانيكية

 الباحثون المنوان رقم التقرير  م

-مهك 1
12/11/11  

حتديد مناط  االتصال بني أداء 
القطع وقطمة الشغل يف عةليات 

 د. أيوب أراس
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 الباحثون المنوان رقم التقرير  م

 القطع متمددة احملاور

- مهك 2
17/22/11  

دراســــة يف تــــدميج ملــــاحي  اللــــدائن 
 علس البارد

 د. ماهر محدي الصاحب
  د. سامر عبد الرازق

-مهك 1
27/27/11 

ــــأثري وضــــمية هــــواء اإلمــــداد  دراســــة ت
واهلــــــواء الراجــــــع علــــــس توزيــــــع اهلــــــواء 
ودرجـــات احلـــرارة داخـــل حيـــز منطـــي 

 مكيف

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

 د.هاين عبدالرمحن األنصاري

-مهك 2
18/29/11 

دراسـة عةليـة وعدديـة لوصـ تالت حلــام 
 ملادتني خمتلفتني يف النوع واللةاكة

 د. عصام بن علي الب كلي

-مهك 2
11/28/11 

حلاب التصادم بني أجلـام ملـتوية 
متحركــــــــــــــــــــة حماطــــــــــــــــــــة مبنحنيــــــــــــــــــــات 

NURBS 

 د. عبد احمللن بن أمحد البداح

تصـــةيم منـــوذج بـــارامرتي إلعـــادة بنـــاء  2/12/11-مهك 2
 الفك اللفلي لانلان

 د. عادل طه عباس 

-مهك 7
12/12/11 

 تتضـةن طبقيـة لصفائح حتليلية حلول
 ك ربائياً  القصي للتشوه قابلة طبقات

 الث تالثي ردي منوذج بإستخدام

 الدري م جاسم بن أسامة. د
 خضري عادل أمحد. د

-مهك 9
21/12/11 

 املباين جلدران احلراري األداء حتلني
 واللةاكة األفضل التوزيع بأستخدام

 الكتلة لنفس المازل لطبقات املثلس
 احلرارية

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

-مهك 8
21/12/11 

 احلراري املرن للتشوه الصحيح احلل
 متمامدة طبقات من املركبة لألقواس

 احلافة شروط وملختلف ليفيا

 خضري امحد عادل أمحد. د
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 الباحثون المنوان رقم التقرير  م

-كمه 11
11/12/11  

االهتزازات احلرة للموارض املركبة من 
طبقات ليفية متمامدة ومثبتة علس 

سطوح ا عدة مشغ تالت  
 ك روإج ادية

 خضريد. أمحد عادل 
 د. أسامة بن جاسم الدري م

 

 

 36/11/11- مهك رقم مشروع البحث
حتديد مناط  االتصال بني أداء القطع وقطمة الشغل يف عةليات القطع متمددة   عنوان البحث 

 احملاور

 أيوب أراسد.   الباحث 

أحد التقنيات اليت تلتخدم لتمزيز إنتاجية ونوعية المةليات بالقطع هي تصةيم  ملخص البحـــــث:
واختبار وإنتاج األجزاء يف بيئة افرتاضية.  تلتخدم البيئة االفرتاضية حملاكاة عةلية القطع قبل عةليات 

ني رئيليتني ، للتصنيع ، هناك طريقتالتشغيل الفملية لتهنب االختبارات املكلفة.  لمةل البيئة االفرتاضية 
النةذجة اهلندسة ومنذجة المةليات.  يف النةذجة اهلندسية ، يتم حتديد منطقة اتصال أداة القطع مع 

للةلاعدة يف التنبؤ بقوة القطع يف عةلية النةذجة.  أما يف منذجة المةليات  CWES التشغيل قطمة
 CWESةلية قطع املمادن مع فيتم التنبؤ بقوى القطع ، والمزوم والقدرة من خ تالل دمج قوانني ع

من امللتلزمات الرئيلية حللابات القوة وجدولة  CWEامللتخرجة يف النةذجة اهلندسية.  هندسة 
ممدل التغذية.  ونظرًا ألن مكونات آلة صناعية ميكن أن يكون هلا أشكال هندسية ممقدة للغاية ، فإن 

ذا البحث سوف حيتوي علس حتديد احلهم املزاح استخراج التقاطاعات بدقة وكفاءة يشكل حتدياً كبرياً  ه
املتولد أثناء عةلية القطع ، منذجة قطع التشغيل ، وعةل خوارزميات حتديد منطقة اتصال أداة القطع مع 

إلجياد نقاط التقاطع اللحظية بني أداة القطع وقطع التشغيل يف عةليات القطع  (CWE)القطمة 
 متمددة احملاور.

 
 17/22/11 - مهك   رقم مشروع البحث

 دراسة يف تدميج ملاحي  اللدائن علس البارد  عنوان البحث 
 د. سامر عبد الرازق  د. ماهر محدي الصاحب  الباحث 



40 
 

تتمرض ملاحي  و حبيبات اللدائن ) الب تالستيك( يف الصناعة أثناء المديد من  ملخص البحـــــث:
واجلديدة ملمَدالت متفاوتة من الدمج . وهلذا تأثري م م طرق وأساليب تصنيع الب تالستيك التقليدية من ا 

علس جناح وكفاءة األسلوب.لذلك فإن القدرة علس التنبؤ والتحكم هبذا الللوك )إي التدميج( وآثاره علس 
اخلصائص حىت ما بمد األسلوب, هو واحد من أهم األهداف األساسية للةصَنع . ولدراسة هذه 

عتبار لبمض املفاهيم املتملقة بتدميج ملاحي  كلوريد عديد الفنيل )يب يف املواضيع , مت األخذ يف اال
سي( . خاصة تلك التأثريات املتملقة بلرعة التدميج )ممدالت االنفمال( , وحهم وشكل احلبيبات , 
ومنحنيات التدميج , وقيم ضغط )ج د( اإلذعان املتوسط , وكذلك متانة الشد للةنتهات الن ائية 

هلذا , مت القيام بدراسة هتدف إىل ترسيخ إمكانية قولبة بمض املنتهات الصغرية , واألجزاء الفنية  املدجمة .
بالتدميج علس البارد مللاحي  كلوريد عديد الفنيل . وذلك باستخدام ودراسة خصائص التدميج ملختلف 

البارد يف قالب الدرجات من  كلوريد عديد الفنيل , باستمةال طريقة التدميج من ج ة واحدة علس 
أسطواين .  وباستخدام  طرق النخل واجمل ر املاسح , مت حتديد أحهام وأشكال احلبيبات لكل درجة من 
امللاحي  اليت استخدم  بإالضافة للخصائص الفيزيائية األخرى ومميزات التشويه لتحديد الموامل اليت 

نتهات الن ائية تتأثر بالمديد من الموامل اليت تمزز قابلية الكبس والتدميج . وعةوما فإن متانة الشد يف امل
تتضةن حهم وشكل احلبيبات وكذلك ضغط الكبس والتدميج وطول الفرتة الزمنية اليت يؤثر في ا أقصس 

 ضغط للتدميج وممدل التحةيل .
 
 

 27/27/11 -همك    رقم مشروع البحث
الراجع علس توزيع اهلواء ودرجات احلرارة دراسة تأثري وضمية هواء اإلمداد واهلواء   عنوان البحث 

 داخل حيز منطي مكيف
 د.هاين عبدالرمحن األنصاري  أ.د. سامي علي الصانع  أ.د. حمةد فؤاد زيدان الباحث :

يقدم هذا البحث مقارنة تفصيلية لكفاءة أربمة أنظةة لتوزيع اهلواء داخل األماكن  ملخص البحـــــث:
ذه املقارنة  بشكل رئيس علس توصيف سريان اهلواء وعلس انتقال احلرارة املكيفة املغلقة.  اعتةدت ه

  FLOVENT( وباستخدام  برنامج CFDوذلك باستخدام تقنية ديناميكا املوائع احللابية )
واملصةم خصيصا لدراسة هتوية املباىن.  ومت التحق  من نتائج هذا الربنامج وذلك مبقارنت ا بنتائج عةلية 
منشورة.  مت يف هذا البحث دراسة أربمة أنظةة لتوزيع اهلواء وهي: التغذية من أعلس اجلدار واللحب من 

ام الثاين يكون اللحب من أسفل (، ويف النظcavity systemأعلس اجلدار املقابل يف النظام األول )
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اجلدار املقابل، ويف النظام الثالث يكون اللحب من نفس اجلدار ولكن من األسفل، وأما النظام الرابع 
فتكون التغذية واللحب من اللقف.  ومت التحق  يف هذه الدراسة من عدم تأثر النتائج بالشبكة الرقةية 

علس   ومت تثبي  ممدل تغيري اهلواء ا الغرفة (grid independent resultsامللتخدمة يف احلل )
( وكذلك أبماد الغرفة.  ومت احلصول علس (Red = 2694عشرة مرات يف اللاعة وتثبي  عدد رينولدز 

 1.12و   1.1111بني  Ard النتائج من هذه الدراسة وجلةيع أنظةة التوزيع بتغيري رقم أرمخيدس 
 ء.  وذلك بتغيري مقاس فتحة دخول اهلوا

 

 18/29/11 - مهك   رقم مشروع البحث
 دراسة عةلية وعددية لوص تالت حلام ملادتني خمتلفتني يف النوع واللةاكة  عنوان البحث 

 عصام بن علي الب كليد.  الباحث :

ومن وسائل حلام املمادن غري املتةاثلة اللحام بطريقة املقاومة ا لك ربائية  : ملخص البحـــــث
(Resistance Welding)  إىل جانب اللحام بطريقة حشو طبقة من مادة صةغية(Weld-

Bond)  بني املمدنني املراد حلام ةا.  واللحام بالطريقة األوىل يتةيز بقصر املدة الزمنية ال تالزمة واخنفاض
ع التكلفة لمدم احلاجة إىل مادة ثالثة ، إضافة إىل إمكانية االستمانة باحلاسب أو الربوت اآليل لتلري

عةلية اللحام وزيادة كفاءهتا )وهو ما قد يصمب تطبيقه يف اللحام بواسطة املواد ال تالصقة الصةغية أو 
بواسطة الربط امليكانيكي بامللامري والرباغي وما شاهب ا(.  أما اللحام بطريقة احلشو ف و يلتخدم يف 

امليكانيكية ونلبة الضوضاء صناعة الطائرات والليارات وعربات القطارات لتقليل ملتوى االهتزازات 
الصادرة من ا مع احملافظة علس جودة اخلصائص امليكانيكية للةواد املكونة هلا.  واملمروف أن جودة اللحام 
بطريقة املقاومة الك ربائية تتوقف علس مدى قابلية املادتني امللتحةتني لانص ار واالمتزاج عند درجات 

متزاج املادتني امللتحةتني عند درجات حرارة متقاربة وبنلب ممقولة حرارة متقاربة ، فإذا جرى انص ار وا
حنصل علس حلام جيد ومتهانس.  أما إذا كان اإلنص ار واإلمتزاج ضميفًا نلبيًا أدى إىل ضمف 
وتشوهات يف منطقة اللحام.  وتكةن أمهية البحث يف ممرفة اخلصائص امليكانيكية النا ة عن وصل 

ة بواسطة املقاومة الك ربائية وبطريقة املادة الصةغية وبالطريقتني ممًا ومن مث التوصل املمادن الغري متةاثل
 ألفضل الطرق لوصل املمادن الغري متةاثلة.

ي دف هذا البحث إىل : استخدام طريقة المناصر احملددة لدراسة وحتليل االج ادات املرتكزة با اه نقاط 
ختلفة يف حلام املقاومة.  إضافة إىل دراسة أثر استحداث طبقة اللحام يف وص تالت احلديد مع املمادن امل

من املواد ال تالصقة بني املمدنني امللتحةتني علس قوة اإلج ادات املؤثرة علس كلتا املادتني يف منطقة اللحام 
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املشرتكة.  كذلك سوف يتم القيام باختبار حلام حديد صاج سابك مع األملنيوم والنحاس يف املمةل 
 النتائج مع نتائج التحليل احللايب. ومقارنة

 
 11/28/11 - مهك   رقم مشروع البحث

 NURBSحلاب التصادم بني أجلام ملتوية متحركة حماطة مبنحنيات   عنوان البحث 
 عبد احمللن بن أمحد البداحد.  الباحث :

 ملخص البحـــــث:

يف اللاب  كان متثيل األجلام يف برامج التصةيم و التصنيع بإستخدام احلاسوب, يتم بإستخدام األسطح 
امللتوية. هذا النوع من التةثيل دقي  إذا كان  األجلام املةثلة ذت أسطح ملتوية. هلذا اللبب ممظم 

التصةيم و التصنيع برامج حلاب التصادم طوِّرت لألجلام ذات األسطح امللتوية. اليوم كل برامج 
لتةثيل األسطح املنحنية. هذا النوع من التةثيل هو املميار اليوم. يف  splineتلتخدم الدوال الكلرية 

 .هذا البحث سوف يتم تطوير تنفيذ خوارزم حللاب التصادم بني أجلام حماطة بأسطح غري ملتوية

 
 2/12/11 - مهك   رقم مشروع البحث

 بارامرتي إلعادة بناء الفك اللفلي لانلان تصةيم منوذج  عنوان البحث 
 عادل طه عباسد.  الباحث :

أثناء احلوادث ينكلر الفك اللفلي لانلان بل ولة وقد يتحطم كليًا أو جزئياً  : ملخص البحـــــث
مما يصمب م ةة جراح الفكوك إلعادة  ةيع األجزاء املكلرة يف حهرة المةليات.  لذا قام  بمض 
الشركات المةالة يف جمال األج زة الطبية بمةل شرائح يلتمني هبا جراح الفكوك إلعادة بناء الفك 

متوسط  –إال أن هذه الشرائح ال تفي بالغرض املطلوب حيث أهنا ذات مقاسات حمددة )صغري  اللفلي
كبري ( وعلس اجلراح أن يقوم بتمديل ا للشكل املناسب لفك املريض وقد تنكلر هذه الشرائح أثناء   –

 المظم.قيام اجلراح مبحاولة تمديل ا باإلضافة إىل أهنا ال حتتوي علس مكان مناسب إلضافة بودرة 
ويف هذا املشروع يتم تصةيم منوذج بارامرتي إلعادة بناء الفك اللفلي لانلان باستخدام  

التصةيم والتصنيع باحلاسب اآليل حبيث يقوم اجلراح بأخذ القياسات ال تالزمة من املريض وإدخاهلا 
ل الفك لاج اد للنةوذج البارامرتي ويقوم الكةبيوتر ببناء النةوذج املطلوب للةريض وقياس مدى حتة
 وكذلك إعداد برنامج مناسب لتصنيع الفك املطلوب علس ماكينات التحكم الرقةي.
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 12/12/11 - مهك   رقم مشروع البحث

حلول حتليلية لصفائح طبقية تتضةن طبقات قابلة للتشوه القصي ك ربائيًا بإستخدام   عنوان البحث 
 منوذج ردي الث تالثي

 خضري عادل أمحد. د  الدري م جاسم بن أسامة. د الباحث :
 

تقدم هذه الدراسة حلول حتليلية لصفائح طبقية ملتطيلة الشكل حتتوي علس  ملخص البحـــــث:
و تتضةن الصفائح الطبقية علس طبقات ليفية غري متةاثلة و غري . مشغ تالت ك روإج ادية قصية

أما احلافتني األخريتني للصفيحة  متمامدة، حيث تلتند الصفائح علس زوج متقابل من املثبتات البليطة
فيةكن أن تأخذ أي وسيلة من الوسائل املتاحة للتثبي . و إلشتقاق النةوذج الرياضي، مت اإلعتةاد علس 
نظرية للتشوة القصي ذات املرتبة الثالثة. ومت اإلستمانة بطريقة ليفي و دجم ا مبا يلةس بطريقة احلالة 

 بقية متمددة شروط احلافة.الفراغية إلجياد اإلزاحات لصفائح ط

 
 21/12/11 - مهك   رقم مشروع البحث

حتلني األداء احلراري جلدران املباين بأستخدام التوزيع األفضل واللةاكة املثلس : عنوان البحث 
 لطبقات المازل لنفس الكتلة احلرارية

 زيدان فؤاد حمةد. د.أ  الصانع علي بن سامي. د.أ الباحث :

يمين هذا البحث بدراسة الصفات احلرارية الديناميكية جلدران املباين املمزولة ذات   ملخص البحـــــث:
كتلة حرارية ثابتة و اكة عازل مثلس حت  الظروف املناخية للرياض باستخدام طبقة واحدة أو طبقتان أو 

أداء ث تالث طبقات من المازل احلراري موضوعة يف مواقع خمتلفة يف اجلدار لغرض احلصول علس أفضل 
حراري.  وأستخدم حتليل اقتصادي الجياد  اكة المازل املثلس عن طري  اجياد القيةة الصغرى للتكلفة 
االمجالية للمزل واست  تالك الطاقة.  وأظ رت نتائج البحث بأن اللةاكة املثلس للمازل ال تتأثر مبوقع المازل 

ن اللةاكة املثلس جملةوع طبقات المازل يف اجلدار، وانه عند استخدام أكثر من طبقة واحدة للمازل تكو 
ملاوية لللةاكة املثلس لطبقة عازل واحدة.  وبناء علس ذلك تكون املقاومات احلرارية للهدران متلاوية 

( والتأخر الزمين peak loadعند استخدام اللةاكة املثلس للمازل يف حني تكون قيم محل الذروة )
(time lag( وعامل االضةح تالل )decrement factor خمتلفة بشكل كبري.  واظ رت النتائج )
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ملم لكل طبقة موضوعة  22بأن األداء احلراري األفضل هو جلدار بمازل من ث تالث طبقات بلةاكة 
علس الداخل ويف الوسط وعلس اخلارج من اجلدار، يتبمه وبأداء حراري قريب جدار بمازل من طبقتني 

وعلس اخلارج من اجلدار.  ومبقارنة أداء أفضل جدار مع  ملم لكل طبقة موضوعة يف الوسط 18بلةاكة 
ملم موضوعة علس الداخل مت احلصول علس التحلينات  79أداء جدار بمازل من طبقة واحدة بلةاكة 

ساعة ونقص بمشرة أمثال يف عامل  12ساعات اىل  2% يف التأخر الزمين من 111التالية: زيادة 
% 1.2% و 1.2المابر لكل من التربيد والتدفئة ونقص % يف محل الذروة 21االضةح تالل ونقص 

للحةل اللنوي المابر لكل من التربيد والتدفئة علس التوايل.  وجيب التأكيد هنا بأن املقاومة احلرارية 
والكتلة احلرارية هي نفل ا يف كل اجلدران وعليه فان مجيع التحلينات احلاصلة هي نتاج استخدام التوزيع 

 ة املثلس لطبقات المازل يف اجلدران.األفضل واللةاك

 
 21/12/11 - مهك   رقم مشروع البحث

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

 خضري امحد عادل أمحدد.  الباحث :

سوف يتم حبث التشوهات احلرارية لألقواس املتةاثلة والغري متةاثلة واملتمامدة  ملخص البحـــــث:
ليفيا. لقد مت استخدام طريقة فراغ احلالة لتوليد حلول صحيحة ل تالستهابة احلرارية املرنة لألقواس املتمامدة 

الدقيقة من الدرجة ليفيا ملختلف شروط احلافة واملمرضة جملال حراري عام. لقد مت استخدام نظرية األقواس 
االوىل يف هذه الدراسة.لقد مت حلاب االحنرافات لألقواس املتمامدة ليفيا وملختلف شروط احلافة واملمرضة 
حلرارة ثابتة و حلرارة متغرية خطيا خ تالل اللةك. لقد مت دراسة تأثري سطحية األقواس علس االحنراف 

 األقصس.  
 11/1211 -مهك     رقم مشروع البحث

االهتزازات احلرة للموارض املركبة من طبقات ليفية متمامدة ومثبتة علس سطوح ا عدة   عنوان البحث 
 مشغ تالت ك روإج ادية

 د. أمحد عادل خضري الباحث :
 د. أسامة بن جاسم الدري م 
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لقد مت تقدا حلول حتليلية لاهتزازات احلرة للموارض املركبة من طبقات ليفية  ملخص البحـــــث:
متمامدة وموزعة علس سطوح ا عدة مشغ تالت ك روإج ادية.  املشغ تالت ك روإج ادية مثبتة علس عدة 
أجزاء من سطح المارضة.  تركيبة المارضة ممكن أن حتتوي علس زوج أو زوجني أو عدة أزواج من 

ن إستخدام املشغ تالت ك روإج ادية ، وميكن هلذه الموارض أن تكون متةاثلة أو غري متةاثلة.  مبدأ مهلتو 
إلشتقاق ممادالت احلركة وشروط احلافة هلذه الموارض.  لقد مت إستخدام ما يلةس بطريقة احلالة الفراغية 
إلجياد الرتددات الطبيمية واألشكال املزاجية الدقيقة ملختلف شروط احلافة.  احللول التحليلية الصحيحة 

أثريات يف تغيري بمض اململةات علس اليت وجدت قد مت إيضاح ا عدديًا يف عدة أشكال لكشف الت
الموارض املتةاثلة والغري متةاثلة واملكونة من طبقات ليفية متمامدة لمدة حاالت من املشغ تالت 
الك روإج ادية.  لقد مت دراسة تأثري موقع املشغل وطوله علس الرتددات بإستخدام نظرية الدرجة األوىل 

 ت الك روإج ادية مثبتة علس جزء من سطح المارضة.القصية عندما يكون زوج أو زوجني من املشغ تال
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 هندسة البترول والغاز الطبيعي
 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

ـــــــة لتحقيـــــــ  متكامـــــــل منـــــــوذج 0/36/33-هبغ 1  يف األمثلي
 للةكــامن اهليــدروليكي التشــقي  تصــةيم
 واملمتدلة الضميفة النفاذية ذات

 الضةور نايل حازم. د

 آبـــار يف االنتـــاج لننظـــام  األمثليـــة حتقيـــ  6/36/33-هبغ 6
 المقدي التحليل نظام بلتخدام النفط
 

 الضةور نايل حازم. د

 للصخور البرتوفيزقية اخلواص تقيم 10/36/33-هبغ 3
 بواسطة بالغاز املشبمة الطينية الرملية

 املغناطيلي باإلشماع اآلبار قياسات
 النووي

 كةال لطفي أمحد أسامه. د
 امل دي

 ادةمح غريب. د
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 0/36/33 - هبغ   رقم مشروع البحث
منـــوذج متكامـــل لتحقيـــ  األمثليـــة يف تصـــةيم التشـــقي  اهليـــدروليكي للةكـــامن ذات   عنووووان البحوووث 

 النفاذية الضميفة واملمتدلة
 الضةور نايل حازمد.  الباحث :

اهليدروليكي عادة يف املكامن الرملية يتم استخدام تنشيط املكامن بواسطة التقي   ملخص البحـــــث:
واجلربية املنخفضة أو ذات الطبقات الشديدة التةاسك ، غري ان استخدام هذا النوع من التنشيط يف 
املكامن ات النفاذية املمتدلة أصبح أمرًا مرغوبًا وذلك لتحلني إنتاجية اآلبار والليطرة علس األضرار 

رة علس الرمل املصاحب يف عةلية االنتاج.  إلمتام عةلية تنشيط النا ة من عةليات احلفر وذلك للليط
ناجحة من هذا النوع جيب وضع آلية م تالئةة وذلك للحصول علس تصةيم حي  األمثلية حبيث ختل  
نوعًا من التوازن واالستقرار بني أبماد التشقي  واختيار المناصر ال تالزم توفرها إلمتام عةلية التشقي  

اه حتلني االنتاجية ويف الن اية زيادة القيةة احلالية.  يف هذه الدراسة سيتم استنباط اهليدروليكي با 
منوذج متكامل لمةلية حتقي  األمثلية لتنليط املكامن ذات النفاذية املتدنية إىل املمتدلة بواسطة التشقي  

تياجات املتوافقة للطبقة اهليدروليكي حبيث يربط بني اململومات احلقلية والنةوذج امل تالئم للتشقي  واالح
واملتطلبات التشغيلية ومنط االنتاج والمائد االقتصادي وسيتم تطوير خوارزمية عامة حتق  األمثلية جلةيع 

 المناصر املذاورة إضافة اىل عوامل التشقي  ضةن شروط حمددة.
 

 6/36/33 -هبغ   رقم مشروع البحث
 المقدي التحليل نظام بلتخدام النفط آبار يف االنتاج لننظام  األمثلية حتقي    عنوان البحث 

 الضةور نايل حازمد.  الباحث : 

بااليضافة  اىل أداء تدف  مكامن النفط والغاز ، فأن احلفر ، واستكةال االبار  ملخص البحـــــث:
بواسطة  تكنولوجيا التشقي  اهليدروليكي  هلا تأثريا كبريا علس القدرة  االنتاجية آلبار النفط والغاز. ان 

هذه المةليل  أداء االبار املثقبة يتوقف علس طبيمة عةليات احلفر وطبيمىة التثقيب واآلكةال. وبلبب 
تقل النفاذية الفمالة هلذه اآلبار وذلك بلبب انتشار سائل احلفر أو سائل اآلكةال اىل الطبقة املنتهة  . 
وعندما ال تنتج البئر جيدا كةا هو متوقع من ا ، فقد يكون أحد االسباب الرئيليه وراء ذلك  هو 

احلفر و االكةال و التثقيب ، أو التدف  اخنفاض النفاذية النلبيه بلبب  الضرر الذي احدثة عةليات  
الغري دارسي)  التدف  املضطرب  قرب املنطقة املثقبة( . فاذا كان تقييم إنتاجية هذه  اآلبار من خ تالل 
اختبارات الضغوط )االغ تالق و التدف  ( باهنا متدنية   وقورن  مع اختبارات  االبار االخري املنتهة يف  
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ة بانة جيب علس هذه االبار )ذات االنتاجية الضميفة(  ان تكون ابار ذات نفس املكةن  واظ ر املقارن
انتاجية جيدة , ففي هذه احلالة جيب فحص هذه االبار ملمرفة والوقوف علس اللبب احلقيقي وراء 

 اخنفاض انتاجيت ا من النفط او الغاز الطبيمي.     
ار بواسطة أزالة الظرر احلاصل  وذلك بتمديل ففي هذه احلالة ينبغي تصحيح  الوضع االنتاجي هلذه اآلب

 الطور التدفقي يف البئر  وتصحيح برنامج االكةال و التكنولوجيا امللتخدمة يف عةلية االكةال . 
لذا من أجل زيادة كفاءة أداء اآلبارو اختيار أسلوب التحفيز الصحيح , علينا أن ندرك اللبب وراء 

د التمرف علس مصدر الظرر وبتايل سوف نكون قادرين علس زيادة اخنفاض االنتاجة هلذه االبار . وبم
اإلنتاج بشكل جيد  وذلك من خ تالل حتديد وتطبي  الطرق املناسبة للتحفيز  وبالتايل وسوف نكون 
قادرين علس تصحيح  ملار تكنولوجيا احلفر  وحتلني االنتاجية يف  اآلبار اليت سيتم حفرها يف امللتقبل 

 األمثلية  لننظام االنتاج يف آبار النفط والغاز  بلتخدام نظام التحليل المقدي.ي  تحقويتم كل هذا ب
 

 10/36/33 -غبه   رقم مشروع البحث
م اخلواص البرتوفيزقية للصخور الرملية الطينية املشبمة بالغاز بواسطة قياسات يتقي  عنوان البحث 

 اآلبار باإلشماع املغناطيلي النووي

 ادةمح غريب. د  امل دي كةال لطفي أمحد أسامه. د الباحث :

إن قياس و تقيم اخلصائص البرتوفيزقية لطبقات مكامن الغاز الرملية اليت حتتوي  ملخص البحـــــث:
علي نلبة من الطني تمترب من أصمب املشاكل اليت تواجه هندسة البرتول والغاز الطبيمي وهذه املكامن 

فاذية و ممقدة الرتكيب و اليت غالباً ما حتلن بوجود كلور طبيمية غالباً تنتج من عدة طبقات خمتلفة الن
 يف طبقاهتا.

( أو NMRولذالك فإن استخدام تقنية جديدة لقياسات اآلبار مثل اإلشماع املغناطيلي النووي)
قياسات مركبة من اإلشماع املغناطيلي النووي وأحدي قياسات اآلبار التقليدية متكننا من إجياد طريقة 

ب بمض اخلصائص الفيزيائية للطبقات الرملية الطينية الغري متهانس كةا إن قياسات اآلبار اليت حللا
 تمتةد علي اإلشماع املغناطيلي النووي ختتلف اخت تالفا كبري عن الطرق المادية لقياسات اآلبار .

بار التقليدية أن التكامل بني قياسات اآلبار اليت تمتةد اإلشماع املغناطيلي النووي و قياسات اآل 
 تلاهم جبزء كبري يف حل التمقيدات يف حلاب وتقيم امللامية والنفاذية وكذلك الضغط الشمريي

ويركز هذا البحث يف حلاب ث تالثة خصائص م ةة للصخور الرملية الطينية احلاملة للغاز الطبيمي وهذه 
 اخلصائص هي:
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 امللامية -1
 النفاذية -2
 الضغط الشمريي -1

 مراكز بحثية 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

1 RC 
9/12/11 

التغري يف اخلواص امليكانيكية لللبائك 
التنغلنت الثقيلة اختبارها يف درجات حرارة 

 خمتلفة

 د. سيد محيل اإلس تالم

6 PSARTI 
22/12/11 

 شبكات يف األداء تقييمو  االرتباط إنشاء
IEEE 802.16 السلكية شبكة 

 حمةد دين سراج حمةد. م
 بكر أبو النظام قةر. د

3 CEREM  
12/12/11 

تيرتازول -أمينوفينيل(-1)2تريثري مركب 
علس مماجلة تريكل احلديد النقس ا حماليل 

 ٪ كلوريد الصوديوم كةثبط للتريكل2،٣

 شريف امحد حمةد الليد. د

0 CEREM  
17/12/11 

دمج األلياف املتوفرة حمليًا باأللياف املقوية 
اخلرسانة المادية للخرسانة يف حاليت 

واخلرسانة عالية القوة وأداء التحليل 
 للخرسانة املركبة باأللياف احلديدية

 فدا حلني رضوان راجا. د
 حلني

6 CEREM  
22/12/11 

تريكـــــل احلديــــــد النقــــــس و تثبــــــيط تريكلــــــة ا 
ــــــــــــــــــــــــــل الكلوريــــــــــــــــــــــــــدات املتمادلــــــــــــــــــــــــــة  حمالي

ثايوكربونيـــــــــــــــل ثنـــــــــــــــائس -١'،١باســـــــــــــــتخدام
 االميدازول

 شريف امحد حمةد الليد. د

6 CEREM  
27/12/11 

تريثريات زمن الغةس علس الذوبان اآلنودى 
ا حماليل كلوريد الصوديوم  ٤۰۰-للةونيل
 الراقدة

 شريف امحد حمةد الليد. د

 

 RC - 9/12/11  رقم مشروع البحث
حــرارة التغــري يف اخلــواص امليكانيكيــة لللــبائك التنغلــنت الثقيلــة اختبارهــا يف درجــات   عنوووان البحووث 

 خمتلفة
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 د. سيد محيل اإلس تالم الباحث :

-95W  وقد مت دراسة تأثري ارتفاع درجة احلرارة خلواص امليكانيكية لللبائك ملخص البحـــــث:
3.5Ni-1.5Fe  95  وW-4.5Ni-0.5Co  يف نطاق درجات احلرارة من درجة حرارة الغرفة

اخلضوع والشد .ووجد ايضا زيادة مطيلية  قوة  درجة مئوية. وقد و جد اخنفاض تدرجيي يف  1111إىل 
درجة مئوية. ووصل  كل خصائص الث تالثة اىل  111كل من سبائك بزيادة درجة حرارة االختبار إىل 

 بني  ويرتاوح    95W-3.5Ni-1.5Feدرجة مئوية يف حالة  211و  111هضبة يرتاوح بني 
ك اخنفض  مطيلية ، وبمد ذل 95W-4.5Ni-0.5Coحالة  يف  مئوية  درجة  711و  121 

 وكذلك مقاومة اخلضوع والشد إىل حد كبري.
 

 PSARTI - 22/12/11   رقم مشروع البحث
 السلكية شبكة IEEE 802.16 شبكات األداء يفتقييم االرتباط و  إنشاء   عنوان البحث 

 بكر أبو النظام قةر. د  حمةد دين سراج حمةد. م الباحث : 

  ملخص البحـــــث:
( هي واحدة من التكنولوجيات الناشئة. هذه القدرة علس WMNsالشبكات ال تالسلكية )شبكة 

 التنظيم الذا 
يقلل بشكل ملحوظ من تمقيد نشر الشبكات والصيانة ، وبالتايل، يتطلب احلد األدىن من االستثةار 

تنقل احلد مقدما. هذه الشبكات تتكون من املوج ات شبكة بليطة وشبكة المة تالء، حيث التوجيه وال
. أهنا توفر الوصول إىل الشبكة لكل من المة تالء WMNsاألدىن من شبكة وتشكل المةود الفقري لل

( هو املميار األخري www.ieee 912.org/16القياسي ) IEEE 912.12وشبكة التقليدية. 
لشبكات النطاق المريض وصول السلكية، والذي يتضةن عةلية وضع شبكة لتوزيع القنوات وصول 

، يتم تقليم الوق  إىل إطارات ملدة حمددة IEEE 912.12 MACلمقد التناظر. وفقا لربوتوكول ا
، كل واحد وتنقلم اىل جمةوعتني اإلطارات الفرعية ، من أجل الليطرة ونقل البيانات، علس التوايل. 

الفرعية،  وتلتخدم فتحات يف اإلطار شبه سيطرة المقد للتفاوض علس جدول بث البيانات يف اإلطارات
ويتم الوصول إلي ا عن طري  إجراء تصادم احلرة وزع ، وال سيةا إجراء االنتخابات شبكة. يف هذه 
الورقة ، وقد قةنا بتحليل أداء شبكة إجراء االنتخابات عن طري  احملاكاة ، وحتديد مملةات تكوين 

 خوارزمية اجلدولة. النظام اليت هلا أكرب األثر علس أداء نقل رسالة وزع  التحكم باستخدام
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 CEREM - 12/12/11   رقم مشروع البحث
تيرتازول علس مماجلة تريكل احلديد النقس ا حماليل -أمينوفينيل(-1)2تريثري مركب   عنوان البحث 

 ٪ كلوريد الصوديوم كةثبط للتريكل2،٣

 شريف امحد حمةد الليد. د الباحث :

امللتخدمة ا حياتنا اليومية وذلك لكثرة تطبيقاتة  يمترب احلديد أحد أهم املمادن ملخص البحـــــث:
ا شىت اجملاالت كةا تمترب مشكلة تريكل هذا املمدن من املشاكل الىت حتد من إستخداماتة وخاصة ا 
املناط  الىت حتتوى علس نلبة عالية من االم تالح. ولذلك أجري  هذه الدراسة لكس يتم التغلب علس 

لوريد الصوديوم الذى حياكس تركيز ايون الكلوريد ا مياة البحر % ك٣٫٥تريكل احلديد ا حملول 
الطبيمية، هذا االيون ممروف بتريثرية الشديد علس زيادة تريكل ممظم املنشريت املمدنية مبا في ا احملتوية 

وحتديداً   (APT) تيرتازول-علس ممدن احلديد، حيث مت  إضافة تركيزات خمففة من مركب أمينوفينيل
ملس مول اىل حملول الكلوريد، هذا ومشل  الدراسة استخدام الطرق  ٥٫۰و  ١٫۰و  ۰٫٥

 Cyclic Potentiodynamic) الك روكيةيائية مثل االستقطاب الديناميكس احللقس
Polarization)   و قياس شدة التيار الك رىب عند ج د ثاب (Chronoamperometry) 

باالضافة اىل امليكروسكوب املاسح   (EIS) علس سطح احلديد وأيضًا طيف املةانمة الك روكيةيائية 
. وتوصل  الدراسة اىل ان تريكل احلديد (EDX)وحملل أطياف االشمة اللينية   (SEM) االلكرتوىن

محاية جزيئة   يبداء شديداً مث يقل مع مرور الزمن نيتهة تكون طبقة من نواتج التريكل علس سطحة حتةية
، وتزيد (Rust)مينع جزء كبري من تريكل احلديد وتكوين الراس   APTكةا مت التوصل اىل ان وجود 

ا حملول الكلوريد حيث تصل نلبة احلةاية للطح احلديد  APTنلبة احلةاية مع زيادة تركيز ال 
كةانع فمال    APTملس مول. ُترجع الدراسة قوة ال ٥٫۰% عند تركيز  ۰۰ومنع تريكلة اىل اكثر من

للتريكل اىل القدرة اهلائلة جلزيئاتة علس االمتصاص علس سطح احلديد والتصاق ا بة مما يؤدى اىل عزل 
ليس فقط  APTاحلديد عن حملول كلوريد الصوديوم المدائس. كةا اثبت  الدراسة علس ان مركب ال 

ى يمترب أشد انواع التريكل فتكًا باحلديد قادراً علس منع التريكل المام للحديد بل ايضًا التريكل الثقىب الذ
وخاصة ا وجود تركيز عاىل من ايون الكلوريد كةا ا الدراسة احلالية. مت تريكيد النتائج الىت حصلنا 

 22للحديد بمد غةلة ملدة (علي ا بالقياسات الك روكيةيائية بواسطة امليكروسكوب املاسح االلكرتوىن 
الذى أوضح   APT)ملس مول  ١٫۰لوريد الصوديوم + % ك٣٫٥ساعة ا حملول حيتوى علس 

علس سطح احلديد. حتليل هذا اللطح باستخدام مطياف اشمة إكس  APTإمتصاص جزيئات ال 
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مما يربهن علس منع  (APT)اوضح ان المناصر املةتصة علس احلديد هس نفس مكونات جزيئات ال 
 علس سطحة. APTتريكل احلديد نتيهة إمتصاص ال 

 
 CEREM - 17/12/11   ع البحثرقم مشرو

دمـــج األليـــاف املتـــوفرة حمليـــاً باألليـــاف املقويـــة للخرســـانة يف حـــاليت اخلرســـانة الماديـــة   عنووووان البحوووث 
 واخلرسانة عالية القوة وأداء التحليل للخرسانة املركبة باأللياف احلديدية

 حلني فدا حلني رضوان راجا. د الباحث :

األليـاف امللـتخدمة يف  مركبـات خصـائصمـن  التهـرييب التحق توفر  الدراسةهذه  ملخص البحـــــث:
 احلديديــة امللــتقيةة بطريقــة نلــبية ليــافجــوز اهلنــد(، املــدورة، واألاألليــاف الطبيمــي ) اخلرســانة املكونــة مــن

، اراتعــدة اختبــ باســتخدام ه الدراســةواخلرســانة الماليــة القــوة. مت إجــراء هــذ اخلرســانة عاديــة القــوة لكــل مــن
اختبـــار قـــوة و ، غـــري املباشـــر الشـــد اختبـــار، الضـــغط اختبـــار قـــوةتشـــغيلية اخلرســـانة، و  اختبـــار مشلـــ والـــيت 

عينـات مـن اخلرسـانة عاديـة القـوة واخلرسـانة عاليـة القـوة حمتويـًة علـس نلـب خمتلفـة  10اختبـار مت  االحننـاء.
  %.1و  ٪1.2، ٪ 0من األلياف 

كلةـــا زادت نلـــبة اخلرســـانة عاديـــة القـــوة واخلرســـانة الماليـــة القـــوة، تـــنخفض تشـــغيلية اخلرســـانة   كـــل مـــن يف
قـــوة الضـــغط يف اخلرســـانة الماديـــة تـــنخفض باملقارنـــة مـــع اخلرســـانة الماديـــة يف حـــال  االليـــاف يف اخلرســـانة. 

خلرسـانة الماديـة الـيت حتتـوي النوعني من االلياف. بينةا يف اخلرسانة المالية القوة، قوة الضغط تقـل مقارنـة با
علــس جــوز اهلنــد وكــذلك تقــل بزيــادة نلــبة حهــم االليــاف وتزيــد القــوة بزيــادة االليــاف احلديديــة مــع زيــادة 

 ممدل حهم االلياف.
ــة اليــاف جــوز اهلنــد 1.2اختبــار الشــد يف اخلرســانة عاديــة القــوة يبــني أن قــوة الشــد تقــل بواقــع  % يف حال

الليــاف احلديديــة مقــارن باخلرســانة الماديــة. لكــن يف حالــة اخلرســانة عاليــة % يف حالــة ا1.2وتزيــد بواقــع 
% يف حالـــة اليـــاف جـــوز اهلنـــد مقارنـــة باليـــاف احلديـــد ذو نلـــبة 1.2القـــوة الحظنـــا ان القـــوة تزيـــد بواقـــع 

 % واخلرسانة المادية. 1.2
زيــد يف كــ تال األليــاف. لكــن يف يف اخلرســانة الماديــة القــوة، كــ تال مــن قــوة وصــ تالبة اإلنثنــاء للخرســانة املركبــة ت

% مــن االليــاف ســوف تكــون قــوة االنثنــاء 1% و 1.2حالــة اخلرســانة املدعةــة بأليــاف جــوز اهلنــد بنلــبة 
هي نفل ا وتزيد يف حالة االلياف احلديدية.  كةا لوحظ أن قوة االنثناء يف تزايد يف حالـة اخلرسـانة الماليـة 

رسانة المادية. كـذلك قـوة االنثنـاء تزيـد بزيـادة نلـبة االليـاف من االلياف مقارنة باخل 1.2القوة ذات نلبة 
% مــن اليــاف جــوز اهلنــد يمةــل علــس حتلــني األداء 1% و 1.2لكــ تال النــوعني. إن هــذه البحــث يبــني أن 
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لقـــوة اإلنثنـــاء يف اخلرســــانة الماديـــة القــــوة وكـــذلك نفــــس النلـــبة تمةـــل علــــس حتلـــني قــــو  الشـــد واالنثنــــاء 
ة. كذلك إن إضافة جوز اهلند يف ك تال من اخلرسانة المادية القوة والمالية القـوة يزيـد مـن للخرسانة عالية القو 

 ص تالبة اخلرسانة ويقلل التشغيلية.
 

 CEREM - 22/12/11   رقم مشروع البحث
-١'،١تريكل احلديد النقس و تثبيط تريكلة ا حماليل الكلوريدات املتمادلة باستخدام   عنوان البحث 

 ثنائس االميدازولثايوكربونيل 
 شريف امحد حمةد الليد. د الباحث : 

مت ا هذا المةل دراسة سلوك تريكل احلديد النقس وكذلك منع هذا التريكل ا  ملخص البحـــــث:
٪ كلوريد الصوديوم ٣٫٥( حتتوى علس ۷حماليل متمادلة كيةيائيًا )األس اهليدروجيىن للةحاليل حواىل 

الكلور في ا نفس تركيزها ا مياة البحر الطبيمية، هذا االيون ممروف بتريثرية الذى يمادل تركيز ايونات 
الشديد علس زيادة تريكل ممظم املنشريت املمدنية مبا في ا احملتوية علس ممدن احلديد، حيث يمترب احلديد 

رب تريكلة من أحد أهم املمادن امللتخدمة ا حياتنا اليومية وذلك لكثرة تطبيقاتة ا شىت اجملاالت كةا يمت
املشاكل الىت حتد من إستخداماتة وخاصة ا االوساط الىت حتتوى علس نلبة عالية من االم تالح. مت 

٪ كلوريد الصوديوم بإضافة تركيزات خمففة من الثايوكربونيل ٣٫٥التغلب علس تريكل احلديد ا حملول 
لول كلوريد الصوديوم، هذا ملس مول اىل حم ۲٫۰و  ١٫۰و  ۰٫٥وحتديداً   (TCDI) ثنائس االميدازول

واالستقطاب  (OCP)ومشل  الدراسة استخدام طرق ك روكيةيائية خمتلفة مثل ج د الدائرة املفتوحة 
و قياس شدة التيار   (Cyclic Potentiodynamic Polarization) الديناميكس احللقس

علس سطح احلديد وأيضًا طيف املةانمة   (Chronoamperometry) الك رىب عند ج د ثاب 
   (in-situ and ex-situ Raman)باالضافة اىل مطياف رامان  (EIS) الك روكيةيائية

. وتوصل  (EDX)وحملل أطياف االشمة اللينية   (SEM) وامليكروسكوب املاسح االلكرتوىن
ة تكون طبقة من نواتج التريكل الدراسة اىل ان تريكل احلديد يبداء شديدًا مث يقل مع مرور الزمن نيته

مينع جزء كبري من  TCDIعلس سطحة حتةية محاية جزيئة كةا مت التوصل اىل ان وجود جزيئات ال 
ا حملول  TCDI، وتزيد نلبة احلةاية مع زيادة تركيز ال (Rust)تريكل احلديد وتكوين الصداء 

ملس  ۲٫۰عند إضافة  ٪۱٪واىلالكلوريد حيث تصل نلبة احلةاية للطح احلديد ومنع تريكلة اىل ح
 مول. 
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 CEREM - 27/12/11   رقم مشروع البحث
ا حماليل كلوريد  ٤۰۰-تريثريات زمن الغةس علس الذوبان اآلنودى للةونيل  عنوان البحث 

 الصوديوم الراقدة

 شريف امحد حمةد الليد. د الباحث :

حتتـــاج أج ـــزة اإلرســـال واإلســـتقبال ا نطـــاق تـــرددات املوجـــات امليكروئيـــة اىل  ملخصصصص البحــــصصصـث:
ــــك لتقلــــيم املوجــــات بنلــــب خمتلفــــه مــــابني ) ــــه شــــريطيه وذل ديلــــيبل( .  21-اىل  11-مقرنــــات إ اهي

وتتكــون املقرنــات اإل اهيــه الشــريطيه مــن خطــني نقــل متــوازيني  بين ةــا فهــوه وغالبــا مــايكون طوهلةــا ربــع 
جس عند الرتدد المامـل ممـا جيمل ـا تشـغل ملـاحه كبـريه نلـبيا عنـد الـرتددات املنخفضـه لكـس يـتم الطول املو 

تضــةين ا مــع األج ــزه الصــغريه الــىت تلــتخدم ا االتصــاالت والقياســات النقالــه .  وجلمل ــا تشــغل حهةــا 
ضـيه أسـفل منطقـة صغريا فلوف نلتخدم تقنيه اخللل ا البنيه األرضـيه علـس أن يكـون احلفـر ا البنيـه األر 

 املوائةة بني اخلطوط الشريطيه املقرتنه وخطوط التغذيه.  
وا هذا البحث مت تصـةيم وعةـل حماكـاه ملقـرن ا ـاهي ميتـاز بصـغر احلهـم مـع قدرتـه علـس منـع النطاقـات 

 1ديلــبل عنــد  12الرتدديــة الغــري املرغــوب هبــا عنــد الــرتددات المليــا.  مت تصــةيم مقــرن ذو ممامــل إقــرتان 
مم(. ومع إستخدام تقنيه اخللـل  1.2729و ك  2.2يها هرتز علس ماده التيفلون )ممامل  احيه  ج

 1جيهــا هرتــز بــدال مــن  2.1ا البنيــه األرضــيه اســفل منطقــة املوائةــه حصــل  ازاحــه للــرتدد المامــل اىل 
%  22.2% مــع عــرض نطــاق تــرددى ا حــدود 11جيهــا هرتــز ممــا ادى اللــس صــغر احلهــم ا حــدود 

وا نفس الوق  مت كب  الشوشره عند الرتددات المليا .مت تصـنيع املقـرن األ ـاهس الشـريطس ومـن مث قيـاس 
 .ةادؤاه وكان  نتائج القياس متوافقه متاما مع نتائج احملاكا
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 البحوث التي تم نشرها في المجالت العلمية -6

 
حبثًا مدعةًا من مركز البحوث بالكلية يف اجمل تالت  69قام 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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 رسائل الماجسـتير والدكتوراه التي تمت مناقشتها -0
 

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 القسم الطالبإسم  عنوان الرسالة م
تصنيع وتوصيف األلياف  3

املكونة من اللدائن واملـواد 
املركبـــة ذات حهـــم النـــانو 
باســــتخدام طريقـــــة الغـــــزل 

 الك ربائي

 د. ماهر محدي الصاحب مهك أمحد صاحل الكركي

امللكيـــــة الفكريـــــة لتحليـــــل  2
الطيـــف وتوليـــف ومماجلـــة 
ا إلشـــــــــــــــــارات الرقةيـــــــــــــــــة 

 الدوريةاملتمددة 

 أ.د. شهاع عباسي ك ر ذو الفقار حمةد يوسف

حتلني متيع اجلزيئات  1
متناهية الصغر عن طري  
خلط اجلزيئات واللريان 

 الرتددي

أ.د. حمةد عاصف قةر  هكم سيد صدي  علي
 الدين

التخطــــــــــــــــــــيط املــــــــــــــــــــدعم  4
باحلاســـــــــــــــب لمةليـــــــــــــــات 
تصـــــــنيع صـــــــفائح جلـــــــم 

 الليارة

محوده حمةد دردير 
 موسس

سميد حمةد حلن أ.د.  صنع
 درويش
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 المشرف على الرسالة القسم الطالبإسم  عنوان الرسالة م
حفر ثقوب مصغرة يف  5

 املواد اهلندسية املتقدمة
د. حمةد عبد املنان عبد  صنع حمةد سرفار رشيد

 الرشيد
اختيار أساليب الرقةنة  6

لتطبيقات اهلندسة 
 المكلية

د. حمةد عبد املنان عبد  صنع سيد محاد ميان 
 الرشيد

 

 

 

 

 


