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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  787

فة علـس هذه املشاريع و صـر اً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املمشـروع 733المام اجلـاممي احلـايل 
لاير(  44..37.179لاير سمودي ) تلمة وث تالثون مليون ومائة وسبمة وتلمون ألف

هـ ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه علي ا من 1033/1030حىت هناية المام املايل 
مصروفـات غري 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      
ريع البحثية التطبيقية والنظرية األمر الذي يشهع ويل ل علس أعضـاء هيئـة واإلداري للةشا 

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 

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

ويلتمرض هذا التقرير اإلجنازات اللابقة واألنشطة البحثية يف املركز خـ تالل المام         
خاصة واحملاضرات الملةية ورسائل املاجلتري والدكتوراه  هـ1033/1030اجلاممي 

  مت  مناقشت ا يف خمتلف أقلام الكلية. املدعةة واليت

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 

هيع البحث كةا أقدم شكري للزم تالء أعضاء جملس إدارة املركز مللامهت م يف تش 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 ،،  

                                                     

 مركــز البحـوثمديــر    
 د. محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ                 

 

هـ 3414ذو الحجة   

م 1031  أكتوبر    
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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

 :  األهداف -ج 

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

 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 الهندسة3-1الشكل )  

 

 

 

 

 

الجامعة مدير  

 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 

 مدير مركز البحوث

وحدة الشؤون 
 المالية

وحدة البحوث 
 والمعلومات

وحدة الشؤون 
 اإلدارية

 وحدة 
 الخدمات الفنية
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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       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(

 فهد بن إبراهيم األحمد  كبير المحللين 
 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 1-4
شرف علس مركز البحوث جملس إدارة يضم مخلة من أعضـاء هيئة تدريس املتةيزين يف ي

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 

ها يف تمليم تؤدي دور  تضم مباين الكلية جمةوعة متكاملة من املختربات واملمامل
 ا مزود بأحدث مجيموتأهيل امل ندسني وتلاهم يف أعةال البحث الملةي ، و 

املمدات ال تالزمة لذلك.  ويمةل مركز البحوث من خ تالل دعةه األج زة الملةية و 
الورش بالمديد من علس تزويد املختربات واملمامل و  للةشاريع البحثية امللهلة

 ج احلاسوبية.الرباممدات و األج زة و امل

 الملةية اخلدمات من المديد تقدا يف الكلية بأقلام واملمامل املختربات وتلاهم
 و واملواصفات واإلنشائية، والصناعية اخلدماتية القطاعات ختدم اليت والبحثية

 واختبارات األداء واختبارات القياسية االختبارات مثل وغريها، املقاييـس،
 و الفحوصات إجراء وكذلك املواد، اختبارات و للةمدات والدقة الص تالحية
 .القياس أج زة وممايرة الدراسات  و القياسات و التحاليل

 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
املخصصة لكل من ا، لشراء األج زة و املمدات و قطع الغيار و اخلامات و املواد 
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 .

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

 .  للةراجع البحثي امللح - أ
 ه يز املمةلي للتهارب . الت  - 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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خدمات النلخ والرسم والتصوير والطباعة ال تالزمة إلعداد نتائج البحوث يف  تقدا  -3
صورة تقارير هنائية للبحوث أو مقاالت علةـية يتم نشرها يف اجمل تالت والدوريات 

 الملةية ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات الماملية .

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

 املركز بإعداد الش ادات للدورات و احللقات الدراسية.

مماونة أعضاء هيئة التدريس والط تالب بالكلية يف عةل مراجمة للةصادر الملةية  -6
ة األمري سلةان بن عبد المزيز املتملقـة ببحوث م، عن طري  التقنية املتوفرة مبكتب

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.
لهلـة أو اليت تنظيم وإقامة احملاضرات الملةية ذات الم تالقة مبشاريع البحوث امل -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 )
 هـ1033/1030المام اجلاممي 

 

 الهندسة النشاط العلمي م
 الصناعية

 (صنع)

 الهندسة
 الكهربائية

 (هر)ك

الهندسة 
 الكيميائية

 (هكم)

الهندسة 
 المدنيـة

 (همد)

الهندسة 
 لميكانيكيةا
 (همك)

هندسة 
 البترول

 (هبغ)

مراكز 
 بحثية 

 المجموع

البحـــوث اجلديـــدة  1
 باملركز

3 8 11 0 16 1 6 00 

التقـــــــارير الن ائيــــــــة  6
 للبحوث باملركز

6 9 18 8 64 6 13 94 

إمجـــــــايل البحـــــــوث  3
 امللهلة باملركز

0 8 0 10 6 6 - 38 

 النشاطات العلمية  
البحـــــــوث الـــــــيت مت  0

نشرها يف اجملـ تالت 
 الملةية

6 6 16 8 19 1 16 66 

 البحـــــــوث الـــــــيت مت 6
رها يف نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املؤمترات الملةية

- - - - - - - - 

 رسائل الدراسات العليا 
 08 - 0 6 16 11 13 6 ماجلتري -أ   9

 8 - - - - 1 2 2 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)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ل )
شك

ال
6-

6
 :)

ث
حو

ز الب
رك

زانية م
مي
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاريع البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على تسجيلها في مركز  

 هـ1033/1030البحوث خالل العام الجامعي 

ل )
شك

ال
6-

3
ر النهائية

ري
ي تقديم التقا

سام ف
ألق

ركة ا
شا

سبة م
(: ن
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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  00املوافقة علس دعم 
البحوث اجلديدة اليت مت تلهيل ا خ تالل المام  ملخصاتو اجلزء التايل يتضةن         
 .هـ1033/1030اجلاممي 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

1/212 
 مهك

ــــتحكم  ــــل مللــــار برنــــامج ال احلــــل األمث
الرقةــي لمةــل ثقــوب تقــع يف مصــفوفة 

 دائرية 

ش و 11 عباس  د. عادل طه 
 ر

25511 

2/212 
 ك ر

تصةيم وتصنيع دوائر متكاملة 
 ملضخم ومرشح للةهلات احلرارية

ش و 11 د. ص يب جمذوب
 ر

29991 

1/212 
 كمه

التحق  التحليلي لألقـواس املكونـة مـن 
طبقــات ليفيــة وحتتــوي علــس مشــغ تالت 

 ك روإج ادية قصية ومتددية

 د.أمحد عادل خضري 
 د. أسامة الدري م

ش و 11
 ر

11722 

2/212 
 مهك

االســـــتهابة احلراريـــــة املرنـــــة للقشـــــريات 
ـــــا  املكونـــــة مـــــن طبقـــــات متمامـــــدة ليفي

 بإستمةال نظرية قشرية دقيقة 

ش و 11 د. أمحد خضري 
 ر

11212 

5/212 
 هكم

تقنيـــــة باســــــتخدام  املختلفــــــة املـــــذيبات
 امللتمةلة احملركات زيوت اسرتجاع

 الزهراين د. سميد 
 د. مي تالنا دهراما بوترا

ش و 11
 ر

 
11991 

6/212  
 ك ر

منذجــــــــة التصــــــــةيم للةــــــــتحكم التناســــــــ  
التكــاملي التفاضــلي يف نظــام مغــري اجل ــد 
اآليل باســتخدام طريقــة تاجوســي املتحــدة 

 مع خوارزميات اجلينات

ش و 11 د. هاين حمةد حلنني 
 ر

11261 

7/212 
 مهك

أثـــر الكـــبس الـــزاوي املتمامـــد متلـــاوي 
املقطع علس خصائص سبيكة األملنيـوم 

1151 

 د. حمةود سليةان 
 د. إي اب الدنف 

ش و 11
 ر

7119 

8/212 
 هكم

دراســـــــــــة انتـــــــــــاج يف مفاعـــــــــــل ســـــــــــريع 
ســــــريع  مميمــــــة يف مفاعــــــل اهليــــــدروجني

 المددية احملاكاة باستخدام الدوران
 

 

د. حمةد البشري 
 األمني أبشر

ش و 11
 ر

11272 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

9/212 
 مهك

الــتحكم يف االهتــزازات المرضــية لنظــام 
متحـــرك مكـــون مـــن خيطـــني مـــرتبطني 

 مبادة مرنة خمةدة 

ش و 11 د. ملمد فودة
 ر

11211 

11/212 
RC 

احلد األدىن للكشف يف جمال التحليل 
 الطيفي باألشمة اللينية املفلورة 

نصر  م. أمحد 
 كداشي

ش و 11
 ر

11722 

11/212 
 مهك
 

تأثري اجللور احلرارية علس محل االنتقال 
احلراري واملقاومة احلرارية يف جدران 

 املباين حت  ظروف ديناميكية 

ش و 11 د. سامي الصانع
 ر

12551 

16/030 
 مهك

تأثري املواد األمسنتية وامتصاصية 
اللطح الشماع الشةس علس الكتلة 

احلرجة يف جدران املباين احلرارية 
 املمزولة

 د. سامي الصانع
 د. حمةد فؤاد زيدان

 م. سمد احللني

ش و 11
 ر

8168 

13/030 
 مهك

خصائص انتقال احلرارة يف الغرف 
املكيفة باستخدام نظام توزيع هواء 

يمتةد علس اخللط حت  ظروف 
 احلةل احلراري املختلط

 د. سامي الصانع
 د. حمةد فؤاد زيدان

 احلريب م. ماجد

ش و 11
 ر

7181 

12/212 
 هكم

ـــــة  التغـــــري يف حهـــــم األخـــــ تالط يف بداي
التةيــــــــــع للةــــــــــواد الصــــــــــلبة املزدوجــــــــــة 

 ممطيات التهارب ومناذج تنبؤية

ش و 11 د. حمةد عاصف
 ر

11921 

15/212 
 هكم

تطــــــوير منـــــــاذج مبتكـــــــرة لـــــــروابط الفماليـــــــة 
البنيويـــــة الكةيـــــة للتنبـــــؤ بلـــــةية اللـــــوائل 

 األيونية

ش و 11 د.م ند احلرباوي
 ر

29111 

16/212 
 ك ر

تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية بمنوان : 
 أساسيات حمطات الطاقة النووية

د. حمةد بن عبد 
 الرمحن آل الشيخ

 

ش و 11
 ر

21111 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

17/212 
 ك ر
 

يرتكز علس تصةيم  BCB-Siهوائي 
موجات اهلوائي املليةرت لللرعة 

غيغاهريتز نظام االتصاالت  61المالية
 لألماكن املغلقة

ش و 11 د. محزة كويت كالدي
 ر

29951 

18/212 
RC 

تصحيح تأثري املادة اخلامة للمينات يف 
التحليل الطيفي الناتج عن االهنيار 

 بالليزر

ش و 11 م. أمحد ناصر كداشي
 ر

15111 

19/212 
 دمه

 

املوثوقية اإلنشائية للحوائط اخلرسانية 
 املللحة امللتخدمة يف املباين

 عند تمرض ا لألمحال النا ة عن الزالزل 

ش و 11 د. أمحد توكن
 ر

21111 

21/212 
 ك ر

توليف أكليد املمادن املركبة علس شكل 
 أزهار نانوية لتصنيع املكثفات الفائقة

د. حمةد بن عبد 
 الشيخالرمحن آل 

ش و 11
 ر

29522 

61/030 
 مهك

استخدام تقنية النفاثات الثلج يف حتلية 
 املياه املاحلة

د. عبد اهلل بن 
 عثةان النحيط

ش و 11
 ر

11111 

66/030 
 صنع
 

جدولة إنتاج يف ورش متللللة ذات 
آالت متوازية مع وق  إعداد لتخفيض 

 التكاليف الصناعية

د. لطفي بومجمة 
 احليدري 

ش و 11
 ر

18111 

63/030 
 هكم

أف تالم من أكاسيد النيكل احملضرة يف 
 سائل أيوين لشطر املياه

د. إيناس ممني 
 الناشف

ش و 11
 ر

11111 

60/030 
 مهد

 ليد المزل باملطاط الصلب يف املباين 
 ذو الطواب  املتمددة 

د. راجا رضوان 
 حلني

ش و 11
 ر

11855 

66/030 
 مهد

الرائدة  احللابات الك روكيةيائية
الفردية املتشتته وتطوير الفمالة  لطاقاتل

 كلوريدتآكل بالاملنشطة للالنةذجة  طاقة
 احلرارة احمليطة حت اخلرسانية  املنشآتيف 

د. راجا رضوان 
 حلني

ش و 11
 ر

11212 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

66/030 
 هبغ
 

توصيف عدم التهانس خلزانات الشارجة 
 –للحهر الرملي لتشكي طبقة الربمو 

 الكربوين احلديدي

 سميد زقوطةد. حمةد 
 

11 
 ش ور

11571 

69/030 
 هكم

حتوير اهليبتان بواسطة خبار املاء النتاج 
 اهليدروجني واللنغاز 

ش و 11 د. حمةد البشري أبشر
 ر

12111 

68/030 
 ك ر

تقييم جزئي املقاومة تصريف المازلة  
صحائف املنتهة يف اللمودية جزيرة 

 المرب حت  بالتناوب اإلج اد 

أ.د. عبد المزيز 
 اللليةان 

 د. حمةد إقبال قريشي

ش و 11
 ر

11191 

67/030 
 مهك

املنخفضة    يف درجة احلرارةاملطيلية تمزيز 
بمد حلام  5181لبيكة األلومنيومل

 األحتكاك التقلي 

د. إي اب عادل 
 الدنف

 د. جمدي الريس 
 د. حمةد سيد سليةان

ش و 11
 ر

11221 

34/030 
 هكم

مماجلة وتوصيف خماليط البويل إثيلني 
عايل الكثافة مع أسيتات فينيل اإلثيلني 

 مع نلبة متغرية من أسيتات الفينيل 

د. عثةان بن حيىي 
 المثةان

ش و 11
 ر

11217 

31/030 
 مهك

تطور البنية اجمل رية واخلواص امليكانيكية 
مصنمة بطريقة  6182ملادة األلومنيوم 

 املماجلة احلراريةاحلتكاك التقلي  وبمد 

 عادلد. اي اب 
 الدنف

 د. جمدي الريس

ش و 11
 ر

11111 

36/030 
 هكم

مياه الصرف  املمادن الثقيلة من إزالة
 رئيلية بيئية اليت متثل مشكلة الصحي

د. عبد الباسط 
 بالصادق

 11111 ش ور6

33/030 
 صنع

خوارزمية الشواش اهلهينة  و  يةمثلأ
الربجمة ملائل  حلل   فيياأل التحهيم
 اخلطية

ش و 11 د. عبد الغي بوراس
 ر

5651 

30/030 
 هكم

إعداد ومتييز خماليط من لدائن محض 
 األكتيك املتمدد بتقنية اخللط املنص ر
 

ش و 11 م. جمت د كأفلينا
 ر

5159 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

36/030 
 مهك

حتليل و التحكم ىف االهتزازات القلرية 
النانو الكربونية   املبنية علس    ىف أنابيب

نظرية املرونة   الغري حملية ونظرية 
 تيةوشينكو للكةرات

ش و 11 د. ملمد عبده فوده
 ر

11787 

36/030 
RC  

اخلصائص الرتكيبية للبيكة التنغلنت 
املخلوطة بآلة طحن كروية ذات طاقة 

 عالية

ش و 11 د. سيد محيل اإلس تالم
 ر

11112 

39/030 
 هكم

ش و 11 د. سيد صابر  التلوث اجلوي علس ضرر املوادتأثري 
 ر

11586 

38/030 
 ك ر

تصةيم هوائي سطحي خمصص لرتدد 
60 GHz 

د. محزة كويت فييت  
 كاالدي

ش و 11
 ر

1521 

37/030 
 مهد

اجليوتقي الفيزيائي والكيةيائيي  التوصيف
  املنخفضالفحم احلهري لغبار 

ش و 11 د. عارف علي موقال
 ر

11215 

04/030 
 ك ر

التحكم املنطقي الضبايب ملنظومة طاقة 
 رياح

م. حلن حميي الدين 
 حلن حلني

 د. علي حمةد التةلي
 

ش و 11
 ر

11212 

01/030 
 صنع

تصةيم ممدل لشنطة املدرسة ألطفال 
 املدارس الذكور

أ.د. حمةد زكي 
 رمضان عثةان

 د. عادل حمةد الشايع
 

ش و 11
 ر

11261 

06/030 
 هكم

اهليدروجني من  عةليات األكلدة لنزع
الربوبان باستخدام حفاز ثنائي من 

 أكليد النيكل واملولبدمن
 

 م. مي تالنا دهراما بوترا
 د. أمحد احلاج

 د. سميد الزهراين
 
 

 11622 ش ور8
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

اختبـار ظــاهرة الصـداء حلديــد التلــليح  03/030
يف املنشــــآت الــــيت يــــتم اعــــادة تأهيل ــــا 

  باخلرسانة الذاتية الدمك

 د. راجا رضوان 
د. حمةد وسيم سيد 

 ساجد حلني

ش و 11
 ر

11729 

دراسة مقارن ظاهرة التآكل علس هياكل  00/030
اخلرسانة املللحة المادية واملدكوكة 

 تلقائياً 

 د. راجا رضوان 
د. حمةد وسيم سيد 

 ساجد حلني

ش و 11
 ر

11658 
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مشاريع البحوث الجارية في مركز البحوث  -4  

يبلغ عدد مشاريع البحوث امللهلة يف مركز البحوث خ تالل المام اجلاممي 
مشروعًا جديداً وفيةا  ث تالثة وعشرون من ا مشروعًا حبثياً  ث تالثة وستون هـ ،1033/1030

 للنة التلهيل: يف املركز تبماً  اجلارية يلي توزيع املشاريع امللهلة
 مشاريع البحوثالوصـــــــــــف                 عدد         

 0           هـ1066عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -1
 3  هـ1069عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -6
 11  هـ 1068عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -3
7  هـ1067عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -0

  
 7  هـ1034عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -6
 6  هـ1031عام اجلارية منذ بحوث المشاريع  -6
 4  هـ1036 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -9

 

        ـــــــ
   10  وع   ــــــــالمجم       
 
 . اجلارية 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
 
 

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

 األقةار الصناعية(

د. عبــــد اهلل بــــن ســــلةان 
 الللةان

 3سنة و
 ش ور

38.044 

16/066 
 صنع

 متويل سابك

حتلـــــــــــني األداء املؤسلـــــــــــي 
 باستخدام أسلوب كايزن

د. حمةد عبد الفتاح 
 شرف

 د. حلني أمحد حلةي

 6سنة و
 ش ور

04444 

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 

 04444 سنة

36/066 
 هكم

 متويل سابك

انتشـــار احلـــرارة وامللوحـــة مـــن 
حمطـــــــــــــــات حتليـــــــــــــــة امليـــــــــــــــاه 
اللــــاحلية الماملــــة بــــالتبخري 

 متمدد املراحلالومضي 

أ.د. إبـــــراهيم بـــــن صـــــاحل 
 املمتاز 

 أ.د. حمةد البشري األمني  

 04444 سنة

0/069 
 ك ر

مرشح صغري األبماد ثنائي 
النةوذج لرتددات 

 امليكروويف

د. عبد الفتاح أمحد 
 شتا

 34444 سنة

64/069 
 مهك

 متويل سابك

انتقال احلرارة من أنبوب 
 مموج
 

 د. زياد اللحيباين
 حمةود كيواند. س يل 

 01096 سنة 

67/069 
 مهك

 متويل سابك

حتليـــــــل منـــــــذجي خلصـــــــائص 
تــــــدف  املــــــادة واحلــــــرارة عــــــرب 
أنابيــــــــــــــب متضــــــــــــــايقة ذات 

 تدرجات خلفية

د. خالد بن ناصر 
 المةار 

 01096 سنة  
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

0/068 
 مهد

ـــــــــــــر اللصـــــــــــــ  اخلـــــــــــــارجي  أث
لألنلــهة املركبــة علــس اجلــزء 
مــن إج ــادات القــص الــذي 

منطقـــــة حتةلـــــه اخلرســـــانة يف 
 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

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

 متويل سابك

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

 الزلزالية للةباين اخلرسانية
 

شاذيل  د. حمةد بن
 احلداد

 36444 ش ر21
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

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 

أ.د. عبـــــــــــد اهلل إبـــــــــــراهيم 
 امل يدب

 03444 ش ر64

69/068 
 ك ر

محايـــــــة الصـــــــورة باســـــــتخدام 
 تقنية خمصصة للتشفري 

 

 34444 ش ور14 د. رضا اجلةل

61/068 
 مهد

التغــــــــــــــــــريات يف اخلــــــــــــــــــواص 
امليكانيكيـــة حلديـــد التلـــليح 
املتوفر يف األسواق يف مدينة 

 الرياض

د. حمةد بن شاذيل 
 احلداد

 36444 ش ر16

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
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

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

 مجال علي عريفد. 
 

 34444 ش ر16

31/067 
 مهك

اإلنكةـــــــــــــــــــــــــــاش املناســـــــــــــــــــــــــــب 
لإلســـــــــطوانات ذات اجلـــــــــدران 

 اللةيكة 

د. عصام بن علي 
 الب كلي

 64444 ش ر21

36/067 
 مهد

خــــــــــــــواص املــــــــــــــواد اإلمسنتيــــــــــــــة 
البوليةرية امللتخدمة مع املواد 
ــــــــــــــة وإصــــــــــــــ تالح  املركبــــــــــــــة لتقوي

 املنشآت 

 أ.د. طارق املللم
 أ.د. يوسف الللوم

 الليد حامدأ.د. صاحل 

 64444 ش ر21

39/067 
 مهد

مقارنــــــــــة بــــــــــني دقــــــــــة املــــــــــوازين 
البصـــــرية والرقةيـــــة والليزريـــــة يف 
ـــــــــــــــاس فـــــــــــــــروق املناســـــــــــــــيب  قي

 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
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

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

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

تطــــــوير نظــــــام خــــــربة يف تقنيــــــة 
 امللاحي  : اجلزء األول

 د. إبراهيم احلركان
 الصاحبد. ماهر 

 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 

 34.444 ش ر16

31/034 
 هبغ

اســــــتحداث منــــــوذج جديــــــد 
للزوجــــــــــة الغــــــــــازات النقيــــــــــة 
واملخلطــة باســـتخدام الربجمـــة 

 اجلينية 

 د. عيلس حمةد شقري 
د. حازم بن نايل 

 الضةور

 16444 ش ور.2
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

36/034 
 مهد

النةـــــاذج اجلديـــــدة املقرتحـــــة 
لب تالطــــــــــــــــــــــات اإلقــــــــــــــــــــــرتاب 

 للهلور 

 13144 ش ور14 أ.د. جمدي زهو 

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 
لآلبـــار املشـــققة هيـــدروليكياً 
يف حقــــــــــــــــول الغــــــــــــــــاز ذات 

 النفاذية الضميفة
 

 د. أمحد أمحد جاويش 
 د. حازم الضةور

 16444 ش ر21

13/031 
 نعص

هندســــــــة الموامــــــــل البشــــــــرية 
 ملاكينة الصراف اآليل

 
 

 د. خالد الصاحل
 د. ص تالح الدين بنداق 

 17844 ش ور7
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 التقارير النهائية للبحوث    -5

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

مث تنشر بمد ذلك تبماً  -حلـب رغبة الباحثني -عةلية حتكيم لبمض هذه البحوث 
و توضح هذه  .رها اجمللس الملةي للهاممةلقواعد نشر البحوث مبراكز البحوث اليت أق

التقارير أهداف البحث ، باإلضافة إىل مراجمة للةصادر الملةية ذات الم تالقة ، كةا أهنا 
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 

لبحوث. واجلزء التايل حيوي ملخصات التقارير الن ائية للبحوث اليت انت   يف هذا المام ا
 -هـ موزعة حلب األقلام بالكلية :1033/1030اجلاممي 
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  صناعيةالهندسة ال
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

-صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع 1
11/12/12 

 التحهيمخوارزمية الشواش اهلهينة  و  يةمثلأ
 ملائل الربجمة اخلطية حلل   فيياأل

 د. عبد الغي بوراس

-صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع 6
21/12/12 

تصةيم ممدل لشنطة املدرسة ألطفال 
 املدارس الذكور

 د. حمةد زكي رمضان
 د. عادل حمةد الشايع

 

 16/33/30-  رك    رقم مشروع البحث
 الربجمة اخلطيةملائل  حلل   فيياأل التحهيمخوارزمية الشواش اهلهينة  و  يةمثلأعنوان البحث : 

 د. عبد الغي بوراس  الباحث: 
 (.SOLPهذه الدراسة مشكلة  الربجمة اخلطية  ذات اهلدف الواحد ) نتناول يف ملخص البحـــــث:

( AFS( مع حبث التحهيم األفيي )COAنقرتح يف هذا البحث تركيبة جديدة من خوارزمية أمثلية الشواش )
ونتحق  بالتدقي  من اإلمكانات   .SOLPن أجل حل م  AFSو  COAالستخدام ا بوصف ا ههينة  

الشواش  ل .   تلةس طريقة AFS كفاءة وفمالية ناشئة لألمثلية لتحلني كخوارزمية COA الكبرية لطريقة
AFS من املتغريات ل اجملال بحث من خ تاللت المددي اليت ب خوارزمية البحث SOLP   للحصول علس 

يف  وضع كةدخل  أويل و تلتخدم COAمت احلصول علي ا من  األوىل املةكنةاحلل  نقطة  .حل هنائي ممكن
AFS خوارزميةتحلني أداء ل AFS .  تظ ر النتائج أن استمةال COA و اهلهنيAFS  من أجل حل
عدد من خطوات الوصول ، ويقلل من  AFS باملقارنة مع اهلدف نتائج حيلن كثريا يف قيةة SOLP املشاكل

 .AFSو (Simplexاللةبلكس ) مقارنة إىل احلل األمثل 
 

 01/30/30-  رك    رقم مشروع البحث
 تصةيم ممدل لشنطة املدرسة ألطفال املدارس الذكورعنوان البحث : 

 د. حمةد زكي رمضانأ.  الباحث: 
 د. عادل حمةد الشايع  



13 
 

تمديل شنطة املدرسة حبيث الغرض من هذه الورقة هو اختبار مدى م تالءمة  ملخص البحـــــث:
±  1.7ن )شارك يف هذه الدراسة واحد وستو أطفال املدرسة.  وظ ر يكفل توزيع األمحال علس صدر

سنة ( و  2.21±  21.1سنة ( ، ومثانية ومخلون ) 1..2±  22.1ن ) ستو ( ، و  سنة 1...
ىل والثانية والثالثة األو اجملةوعات ميثلون  طالبا ..حيث أهنمسنة (  2.71±  ..21تلمة ومخلون ) 

٪،  .لوا ومت عةل مقارنة بني شنطة املدرسة التهارية واآلخرى املمدلة عندما  محوالرابمة، علس التوايل . 
 والصدر )الشنطة املمدلة( ٪ من وزن اجللم يف كل من الظ ر 11٪ و  .٪1،  ٪21 ،  .٪2،  1

 أنشطة المض تالت قياس ة:االستهابة الرئيلي دقائ  . وكان  تدابري 1املشي ملدة  وذلك أثناءوالتهارية 
تقييةات اجل د وتكلفة للقلب، الذي يمرف بأنه الفرق و عضلة البطن امللتقيةة و الناصبة،  الك ربائية يف

ممدل ضربات القلب. وكان  و  ,اللحظة األخرية والوقوفيف بني ممدل ضربات القلب من املشي 
التهارية الشنطة ظ ره الطالب علي حني يرتدي  ةصبانالت الضغوط علس عضلة البطن امللتقيةة والمض تال

وهم اليت عند املشاركني  ةصبانالأعلس بكثري من تلك الضغوط علس عضلة البطن امللتقيةة والمض تالت 
مقارنة  الشنطة املمدلة كان  تكاليف القلب أقل بكثري يف حالة و . مرهو علس ظ  حيةلون الشنطة املمدلة

مبا مقارنة  الشنطة املمدلة مظ ره علي يضا، رأى املشاركون أكثر راحة يف حني يرتديالتهارية. أ بالشنطة
كان  متفوقة علس   الشنطة املمدلةالتهارية. وأظ رت هذه الورقة أن الشنطة  مرهو ظ  وهنم علييرتد

 ود. تقديرات اجمللقلب وأقل اتكاليف أقل يف أنشطة المض تالت ، و أقل يف التهارية من حيث  الشنطة
وع تالوة علس ذلك ، فإن التصةيم املقرتح مينع الط تالب من حتةل األمحال يف جانب واحد. وتوفر هذه 

الشنطة اجلديده ضل الطالب وفاألمل. تقلل زيد الراحة و تاليت و الدراسة للةهتةع حقيبة حتةل علس الظ ر 
 .الشنطعند استخدام م 

هو احلصول علس املزيد واملزيد من االهتةام بني  بالطال الم تالقة مع الصناعة: إن ملألة س تالمة ظ ر
 لشنطة املدرسة و تصةيم جديدتقدا املتخصصني يف الرعاية الصحية . يناقش هذا املقال، ويقرتح علس 

تكاليف للقلب ، وأقل أقل لمض تالت ، و اخلاصة بااألنشطة  تقليل الذي يتفوق علس التقليدية من حيث
قلل تزيد الراحة ، و تاليت  و والصدر حتةل علس الظ ر جديدة هتةع حقيبةجم ود. وتوفر هذه الدراسة للة

 األمل.



11 
 

 الهندسة الكهربائية

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

توليد الطاقة الك ربائية من الرياح بدون  26/26/12-ك ر 1
تلوث النوع الثاين: املولد املمزول ذايت املغنطة 

 غري املتزامن

الليد .د. رزق حمةد 
 محودة

أ.د. عبدالرمحن ابراهيم 
 الموله

التحكم يف سرعة مولد املماوقة املغناطيلية  12/11/12- رك 6
املتصل بالشبكة الك ربية واملدار بتوربينة 

الرياح ذي اللرعة املتغرية بواسطة متحكم 
 املقنن الشبكات المصبية

هاين حمةد حلنني د. 
 حمةد 

 

   15/11/12- رك 3
 

االشهار الك ربائية يف الكاب تالت استقصاء 
 املمزولة بالبويل إثيلني ذو التشابك المرضي

 

 د. عبدالرمحن المريي أ.
 د. حمةد قريشي 

  د. نذر مالكأ.

منذجة التصةيم للةتحكم التناسىب التكاملس  6/12/12-ك ر 0
التفاضلس ىف نظام مغري اجل د اآلىل 

باستخدام طريقة تاجوشس املتحدة مع 
 خوارزميات اجلينات

هاين حمةد حلنني د. 
 حمةد 

 

تقييم جزئي املقاومة تصريف المازلة صحائف  28/12/12-ك ر 6
املنتهة يف اللمودية جزيرة المرب حت  بالتناوب 

 اإلج اد

 أ.د. عبد المزيز اللليةان 
 د. حمةد إقبال قريشي

 60تصـةيم هــوائي ســطحي خمصـص لــرتدد  18/12/12-ك ر 6
GHZ   

محزة كويت فييت  د. 
 كاالدي

حلن حميي الدين م.  التحكم املنطقي الضبايب ملنظومة طاقة رياح 21/12/12-ك ر 9
 حلن حلني

 د. علي حمةد التةلي
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 66/66/30-  رك   رقم مشروع البحث

املغنطـة توليد الطاقة الك ربائية من الرياح بدون تلوث النـوع الثـاين: املولـد املمـزول ذايت عنوان البحث : 
 غري املتزامن

 أ.د. رزق حمةد الليد محودة  الباحث :
 أ.د. عبدالرمحن ابراهيم الموله 

نتيهة للتوسع يف استغ تالل طاقة الرياح، كثر حديثًا استخدام اآللة احلثية كةولد  ملخص البحـــــث:
ولد املمزول ذايت املغنطة غري متزامن، خصوصًا يف األماكن النائية والبميدة عن الشبكة الك ربائية. يربز امل

غري املتزامن كأفضل األنواع املتوفرة نظرًا مليزاته المديدة من ناحية الرتكيب وتكلفة الصيانة وأدائه عند 
 اللرعات املتفاوتة، كحالة الرياح مث تاًل. 

 
 16/33/30-  رك    رقم مشروع البحث

املتصـل بالشـبكة الك ربيـة واملـدار بتوربينـة الـتحكم يف سـرعة مولـد املماوقـة املغناطيلـية عنوان البحث : 
 املقنن الرياح ذي اللرعة املتغرية بواسطة متحكم الشبكات المصبية

 هاين حمةد حلنني حمةد د.   الباحث: 
يقــدم هــذا البحــث حتكــم جديــد يف ســرعة مولــد املماوقــة املغناطيلــية باســتخدام  ملخصصص البحــــصصـث:

متحكم تكيفي يمتةد علس تقنية الشبكات المصبية االصطناعية.  يدار املولد بتوربينـة ريـاح متغـرية اللـرعة 
ومتصل بالشبكة الك ربية املوحدة من خ تالل حمول نصف قنطرة غري متةاثل وج د ملـتةر وحمـول عـاكس 

 ــد ملــتةر إىل ج ــد مــرتدد.  يمتــرب الــتحكم يف اللــرعة هلــذا املولــد شــيء هــام جــداً لضــةان اعطــاء مــن ج
أقصــس قــدرة للشــبكة املوحــدة عنــد أي ســرعة ريــاح.  مت تقــدا النةــوذج التفصــيلي واســرتاتيهيات الــتحكم 

م املفــرتض بنتــائج للةولــد وأيضــاً مكونــات النظــام كتوربينــة الريــاح واحملــوالت.  مت التحقــ  مــن فاعليــة النظــا
احملاكــاة باســتخدام بيانــات حقيقيــة للــرعة ريــاح مقاســة جبزيــرة هوكايــدو باليابــان.  مت تنفيــذ دراســة احملاكــاة 

 .PSCAD/EMTDCالديناميكية للنظام باستخدام برنامج 
 
 
 
 
 15/11/12-  رك   قم مشروع البحثر
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املمزولـــة بـــالبويل إثيلـــني ذو التشـــابك استقصـــاء االشـــهار الك ربائيـــة يف الكـــاب تالت عنووووان البحوووث : 
 المرضي

 د. عبدالرمحن المريي أ. الباحث : 
 د. حمةد قريشي  
 د. نذر مالكأ. 

مت عةل المديد من القياسات احلية باستخدام احلاسب اآليل حيث أمكن  ملخص البحـــــث:
مشاهدة منو األشهار مباشرة علس الشاشة أثناء منوها يف عوازل ماخوذه من مادة البويل اثيلني ذو 

كيلو فول  و املصنمة يف اللمودية . مت   112, 69, 16التشابك المرضي امللتخدمة يف عزل كاب تالت 
ميكرو مرت. مت تقييم تاثري وق  تلليط  11)ابرة إىل سطح( حيث كان قطر االبرة استخدام قضيبني 

  1اجملال الك ربائي علس االبرة علس بداية ومنو خمتلف االشهار. تبني النتائج أن ممدل زيادة الك رباء 
أن  دقائ  يمطي جمال جيد ملقارنه جودة الكاب تالت القدمية واجلديدة . وكذلك وجد 11كيلو فول  لكل 

ثانية . كذلك مت  21سرعة منو األشهار تكون سريمة يف البداية مث تتباطاء إىل مقدار حمدد بمد حويل 
 تشريح أنواع عديده من الموازل 

 حتتوي هذه الورقة علس حبث النتائج والقاء الضوء علس ظاهرة التشهري الك ربائي
املغنطة غري املتزامن حت  احلاالت اليت يكون في ا املمزول ذايت ملولد ا دراسة أداء :ي دف هذا البحث إىل

غري متوازان. يف هذا الصدد ستتم دراسة وتطوير منذجة شاملة ومن مث حتليل املولد نظريًا حت  حاالت 
( 3( عدم متاثل ملفات املولد )6( عدم تلاوي مواسمات املغنطة فقط  )1خمتلفة غري متوازنة، مثل: )

 ( عدم تلاوي مواسمات املغنطة ومماوقات احلةل مماً.0فقط  )عدم تلاوي مماوقات احلةل 

 

 6/30/30-  رك    رقم مشروع البحث
منذجــة التصــةيم للةــتحكم التناســىب التكــاملس التفاضــلس ىف نظــام مغــري اجل ــد اآلىل عنوووان البحووث : 

 باستخدام طريقة تاجوشس املتحدة مع خوارزميات اجلينات
 هاين حمةد حلنني حمةد د.  الباحث: 

يلمـــب التصـــةيم النةـــوذجس للةـــتحكم التناســـىب التكـــاملس التفاضـــلس دورا هامـــا  ملخصصصص البحــــصصصـث:
للحصـــول علـــس اســـتهابة مرضـــية ىف نظـــام مغـــري اجل ـــد اآلىل. يقـــدم هـــذا البحـــث تصـــةيم منـــوذجس جديـــد 

ام طريقــة تاجوشــس املتحــدة مــع للةــتحكم التناســىب التكــاملس التفاضــلس ىف نظــام مغــري اجل ــد اآلىل باســتخد
خوارزميـــات اجلينـــات. مت تقـــدا منذجـــة التصـــةيم متمـــددة األهـــداف لتقليـــل أقصـــس نلـــبة ذبـــذبات وزمـــن 
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الصــمود وزمــن االســتقرار وخطــأ مرحلــة االســتقرار جل ــد املولــد التــزامث. لقــد أختــري كــ تال مــن ثابــ  التناســب 
لبحث ملشكلة النةذجة. مت حلاب القيم النةوذجيـة وثاب  التكامل وثاب  التفاضل وحمدد التشبع جملال ا

التقريبية باستخدام طريقة تاجوشس باستخدام حتليـل املتوسـطات. ومت اسـتخدام حتليـل التبـاين لتحديـد أهـم 
عنصـــرين مـــؤثرين. ومت اســـتخدام خوارزميـــات اجلينـــات متمـــددة األهـــداف للحصـــول علـــس القـــيم النةوذجيـــة 

ىف هـذه الدراسـة. ومت مقارنـة فاعليـة هـذه   MATLABتخدام برنـامج الدقيقـة هلـذين المنصـرين. مت اسـ
الطريقــة املفرتضــة بطريقــة خوارزميــات اجلينــات و طريقــة منذجــة ســرب اجلــزىء. وهبــذه الطريقــة املفرتضــة مت 

 حتلني استهابة اخلطوة هلذا النظام.
 

 68/30/30-  رك    رقم مشروع البحث
تصـــريف المازلـــة صـــحائف املنتهـــة يف اللـــمودية جزيـــرة المـــرب حتـــ  تقيـــيم جزئـــي املقاومـــة عنووووان البحوووث : 

 بالتناوب اإلج اد
 اللليةان  أ.د. عبد المزيز الباحث: 
 د. حمةد إقبال قريشي 

مـن ث تالثـة أنـواع  (PD)يتناول هذا الورق مع املقارنة بني جزئي التفريـغ اخلصـائص  ملخص البحـــــث:
 بويل   (PC) األوراق المازلة اليت تنته ا الصناعة احمللية يف املةلكة المربية اللمودية ، وحتديداً البويل

phenoplast (PMMA) methylmetacrylate   الــراتنج )الباكليــ (.  تمرضــ  هــذه
يف بدايـة ، منطقـة )ب( النظام الك ربائي ، وكان احلكم علس مقارنة عـن تصـر  IECحلصل احلزب حت  
حهـــم ، وتآكـــل ســـطح وحتليـــل المناصـــر مـــن املنـــاط  املتآكلـــة.  تظ ـــر النتـــائج أن  PDانتشـــار التفريـــغ ، 

PD حصـول علـس عينـات اللـةاحية المـايل بداية اجل د يتناسب عكلياً مع اللةاحية النلـ  للمينـة.  لل 
أيضـاً بشـكل ملحــو .  PDلنشــاط وتتآكـل منطقـة حتـ  اجل ــد امللـتةر هـو أكــرب ، بينةـا اـري تضـخيم ا

مت المثــور علــس عةــ  تآكــل لتكــون أعةــل يف الباكليــ .  يف هــذه االلــة ، ملــح الصــور اجمل ــر االلكــرتوين 
حتليـــل  EDXتظ ــر تركيــز أكـــرب مــن اخلطــام املتنـــاثرة مــن املـــادة األساســية يف املنطقــة املتآكلـــة.  يف حــني 

 PMMAي ألج ـــزة الكةبيـــوتر الشخصـــية و المناصـــر مـــن هـــذه املنـــاط  يلـــلك جـــود مصـــفوفة األصـــل
وصــحائف وعلــس نلــبة كبــرية مــن النحــاس والزنــك وعثــر علــس ورقــة الباكليــ  ، الــذي يمــرض أيضــاً علــس 

 تآكل من القطب.
 38/30/30-  رك    رقم مشروع البحث

   GHZ 60تصةيم هوائي سطحي خمصص لرتدد عنوان البحث : 
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 د. محزة كويت فييت كاالدي :الباحث
املشروع يقرتح تطبي  منخفض الكلفـة لصـفائف الغشـاء اهلـوائي الـذي يمتةـد علـس  البحـــــث:ملخص 

غيغـــاهرتز والــذي يمتـــرب مـــن  61قــادرة علـــس المةـــل بــرتدد   FR4و    Pyraluxمــادة رقيقـــة الرتكيــز 
مـل مـع أنظةة ا التصاالت عالية اللرعة.  الركيزة الرقيقة تلـتخدم لصـنع اهلـوائي يلـاعد علـس سـ ولة التكا

 75منخفضـة التكلفـة مـع مسـك  Pyraluxمكونات موجة ملليةرت ودوائر.  يتم استخدام الرقيقة الركيزة 
m  اللــةاحية النلـــبية لـــل ،Er  =2.2  = يف هـــذه املقالـــة ، نقـــرتح فتحـــة جانـــب   1.112و تـــان .

غذيــة وشــبكة ت SIWجمةوعــة اهلــوائي مــع )أ( اجلةــع بــني تطبيــ   SIW  ،1 X 2واحــد مــع التصــحيح 
جمةوعــــة مــــن اهلوائيـــات التصــــحيح الــــيت  1x16مــــع شـــبكة تغذيــــة كاملــــة ، وأخـــرياً  SIWمغـــري و )ب( 

بشــكل كامــل.  التهــارب املمةليــة تظ ــر نتــائج جيــدة مــن حيــث عــرض النطــاق  SIWتغــذي ا تكنولوجيــا 
 دية.غيغاهريتز.  هذه النتائج مت مقارنت ا مع احملاكاة المد 61الرتددي مع كلب اهلوائي حوايل 

 
 

 04/30/30-  رك    رقم مشروع البحث
  التحكم املنطقي الضبايب ملنظومة طاقة رياحعنوان البحث : 

 حلن حميي الدين حلن حلنيم.  :الباحث
 د. علي حمةد أمحد التةلي 

أنظةة الربط بني توربينة الرياح والشبكة الك ربائية  ألحد دراسة ومت تقدا ملخص البحـــــث:
 PWMباستخدام مولد ذو مغناطيس دائم متصل بالشبكة الك ربائية من خ تالل اثنني من 

converters يقوم نظام التحكم املنطقي الضبايب بتتبع القدرة القصوى للرعات الرياح األقل من .
أهنا التزيد عن ممدل القدرة لللرعات األكرب من اللرعة  اللرعة املقدرة لتوربينات الرياح والتأكد من

 لتنفيذ مماً ( Simulinkو  PSIM) املختلفة احملاكاة احلاسوبيةمن برامج  اثنني ومت استخداماملقدرة. 
هو  PSIM هو أنه، املختلفة الربامجمن  هذين الربناجمني دمج والفكرة من وراء بشكل فمال. احملاكاة

 وبليطة فمالة جدا هو أداة Simulink بينةا إلكرتونيات القوى دوائر لنةذجة بليطةو  فمالة جداً  أداة
الدائرة  حيتوي علس PSIM، لذلك . الرياضيةوالم تالقات  FLCخاصة  دائرة التحكم لنةذجة

إن . لذلك النظام FLCو دائرة التحكم حيتوي علس Simulink بينةا  لنظام طاقة الرياح الك ربائية
وسوف يلاعد  طاقة الرياح نظةةألمن قبل  يلتخدم مل Simulinkو  PSIM بني هذا التكامل
و  PSIM الربط والدمج بني يف هذا اجملال. المديد من أساليب التحكم اآلخرى تطوير الباحثني يف
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Simulink حتتوي دائرة . وأقوى، وامل االستهابة أسرع وفمالة أس ل بكثري اكاةاحمل امل عةلية
وحدة التحكم جانب و  ومها وحدة التحكم جانب املولد وحدات التحكم اثنني من التحكم علي

 من خ تالل لقدرة القصوىا تمقبيف لوحدة التحكم جانب املولد  وتتةثل امل ةة الرئيليةالشبكة. 
وبالنلبة لوحدة التحكم جانب الشبكة، يتم . FLC باستخدام توربينات الرياح سرعة دوران التحكم يف

-d و q-axis التحكم يف مركبات التيار لقدرة الفمالة والقدرة غري الفمالة من خ تاللالتحكم يف ا
axis.علس التوايل 
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 الهندسة الكيميائية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

النةذجــــة واحملاكـــــاة ملفاعـــــل متكامـــــل غشـــــائي  3/33/30-هكم 1
ثابــ  امل ـــد متمـــدد االغلفــة حيتـــوي علـــس منـــط 

جيــدا النتــاج االســتايرن  عامــل ملــاعد خملــوط
 واهلكلني احللقي

 أبشر د. حمةد البشري

مماجلة الفضـ تالت املائيـة بتكامليـة المةليـات و  6/11/12-هكم 6
 األمثلية غري املتصلة

أ.د. كامـــل حمةـــد احللـــن 
 وقيع اهلل

تمدد االستقرارية ، ثنائية االستقرارية وظاهرة  8/33/30-هكم 3
 احليوي بواسطةالفقاعات يف خمةرااليثانول 

 القلري بشكل دوري

د. حمةد البشرياألمني 
 أبشر

حتلني دواعم االلومنيا بأضافة اكليد  13/33/30-هكم 0
التيتانيم لتحوير امليثان ب غاز ثاين اكليد 

 الكربون

 أ.د. أنيس محزة فقي ا
 د.أمحد احلاج اباسميد
 د.أمحد صادق الفاتش

خمةرااليثانول احليوي  الظواهر الدينامكية يف 17/33/30-هكم 6
 القلري بشكل دوري املمرض

األمني  د. حمةد البشري
 أبشر

النةذجــة الرياضــية واحملاكــة ملفــاع تالت غشـــائية  63/33/30-هكم 6
دوارة متةيمــــــــة النتــــــــاج اهليــــــــدروجني بواســــــــطة 

 التحوير املؤكلد لغاز امليثان

األمني  د. حمةد البشري
 أبشر

منذجة شبكات اخل تالياالمصبية االصطناعية  67/33/30-هكم 9
ىف ثاىن  2-للذوابنية الث تالثية ملادة نفتول

 أكليد الكربون مافوق احلرج: دراسة مقارنة  

 د. يوسف البخبخي

تركيب شبكات بتكاملية املادة: التمامل  36/33/30-هكم 8
التكاملي ألمثلية ربط اخلطوط لمةلية غليل 

 ممادن
 

أ.د. كامل حمةد احللن 
 وقيع اهلل 
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 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

حركيــــــة األكلــــــدة الفازعــــــة لل ــــــدروجني مــــــن  12/11/12-هكم 7
 –مولبــدينم –الربوبــان علــس حضــاز الفانــديوم 

 سرتانثيوم املدعم باالملونيا

 د. مي تالنا دهراما بوترا
 د. سميد حمةد الزهراين
 د. أمحد أبا سميد احلاج

تقنيــــــــــــــة باســــــــــــــتخدام املــــــــــــــذيبات املختلفــــــــــــــة  5/12/12-هكم 14
 امللتمةلة احملركات زيوت اسرتجاع

 د. سميد حمةد الزهراين أ,
 د. مي تالنا دهراما بوترا

يف  دراســـة انتـــاج يف مفاعـــل ســـريع اهليـــدروجني 8/30/30-هكم 11
 احملاكـاة باسـتخدام سـريع الـدوران مميمـة مفاعل
 المددية

د. حمةد البشري األمني 
 أبشر

حهم االخ تالط يف بداية التةيع التغري يف  10/30/30-هكم 16
للةواد الصلبة املزدوجة ممطيات التهارب و 

 مناذج تنبؤية

 أ.د. حمةد عاصف

حتوير اهليبتان بواسطة خبار املاء النتاج  27/12/12-هكم 13
 اهليدروجني واللنغاز

 د. حمةد البشري أبشر

مماجلة وتوصيف خماليط البويل إثيلني عايل  11/12/12-هكم 10
الكثافة مع أسيتات فينيل اإلثيلني مع نلبة 

 متغرية من أسيتات الفينيل

د. عثةان بن حيىي 
 المثةان

 مياه الصرف الصحي املمادن الثقيلة من إزالة 12/12/12-هكم 16
 رئيلية بيئية اليت متثل مشكلة

 د. عبد الباسط بالصادق

إعداد ومتييز خماليط من لدائن محض األكتيك  12/12/12-هكم 16
 املتمدد بتقنية اخللط املنص ر 

 م. جمت د كأفلينا 

 د. سيد صابر تأثري التلوث اجلوي علس ضرر املواد 17/12/12-هكم 19
 األكلدة لنزع اهليدروجني منعةليات  22/12/12-هكم 18

الربوبان باستخدام حفاز ثنائي من أكليد 
 واملولبدمنالنيكل 

 م. مي تالنا دهراما بوترا
 د. أمحد احلاج 

 د. سميد الزهراين
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 3/33/30- هكم   رقم مشروع البحث
النةذجة واحملاكاة ملفاعل متكامل غشائي ثاب  امل د متمدد االغلفة حيتـوي علـس منـط عنوان البحث : 

 عامل ملاعد خملوط جيدا النتاج االستايرن واهلكلني احللقي

 حمةد البشرياألمني أبشر د.الباحث : 

منوذج رياضي متقدم ثنائي االبماد يف احلالة امللتقرة ممتةد علس منوذج غاز  ملخص البحـــــث:
غباري طب  لدراسة اداء مفاعل ممةلي صغري متكامل غشائي ثاب  امل د متمدد االغلفة حيتوي علس منط 

احللقي. نلبة ألن انتاج االستايرن حمكوم باتزان عامل ملاعد خملوط جيدا النتاج االستايرن واهلكلني 
التفاعل فان ازاحة كبرية التزان التفاعل قد اجنزت بواسطة ث تالثة عوامل هي تفاعل هدرجة ملاعد 
ملتخدم منط المامل امللاعد املخلوط جيدا، الغشاء، االغلفة املتمددة. اظ رت نتائج النةذجة امكانية 

 درجة حرارة منخفضة ومفاعل قصري. لوح  ان هنالك مناط  مثالية التحول الكامل لليثايلبنزين يف
الظروف وفلرت االسباب. استخدم  خاصية الطول املؤثر هلذه الظروف املثالية. وجد ان الظروف 
التشغلية املؤثرة حلاسة لتغريات تركيبة امل د، درجة حرارة وضغط املغذي ونلبة االغلفة. ووجد ان تركيبة 

تتفوق علس احادية االغلفة. بالرغم من ان هذه الدراسة حمصورة علس حفازين وغ تالفني اال تمدد االغلفة 
 اهنا اظ رت الصفات الغنية االساسية هلذا النظام.

 
 6/33/30- هكم   رقم مشروع البحث

 مماجلة الفض تالت املائية بتكاملية المةليات و األمثلية غري املتصلةعنوان البحث : 

 حمةد احللن وقيع اهلل أ.د. كاملالباحث : 
أستٌخدم  الطريقة األعرتاضية لضبط الرتاكيز و املواصفات ملخلفـات مائيـة داخـل  ملخص البحـــــث:

املصــنع. إن حتديــد موقــع نقطــة األقصــاء هــو أمــر يف غايــة األمهيــة لتحقيــ  التصــةيم األمثــل . أســتٌخدم  
أختيار مواد الفصل املناسبة يمتةـد علـس إعتبـارات الطرق اجلربية و الرمسية لتحديد موقع نقطة األقصاء. إن 

يف جمال الديناميكية احلركية و األقتصاد. أستٌخدم  طريقـة إقصـائية للةفاضـلة بـني مـواد الفصـل املتنافلـة. 
كةـــا أســـتٌخدم  الطـــرق احلاســـوبية الرياضـــية للةفاضـــلة بـــني التقنيـــات املتنافلـــة. يقـــوم النةـــودج الرياضـــي 

 ىن. مت عرض حالة لشرح النةودج املقرتح.بتحديد التكاليف األد
 
 

 8/33/30- هكم   رقم مشروع البحث
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تمـــدد االســـتقرارية ، ثنائيـــة االســـتقرارية وظـــاهرة الفقاعـــات يف خمةرااليثـــانول احليـــوي عنووووان البحوووث : 
 القلري بشكل دوري بواسطة

 د. حمةد البشرياألمني أبشرالباحث : 

المددية لدراسة اخلصائص الديناميكية  الغري خطية استخدم  احملاكاة  ملخص البحـــــث:
ملخةرااليثانول احليوي املثار. استخدم  اضطرابات تردد منحث جي  خارجية الثارت املخةر. خواص 
متمددة احلدود يف حالة االستقرار استخدم  لتقليم الفضاء ايل مناط  هلا عددة حلول يف حالة 

مكية ممقدة عندما يكون مركز القلر بالقرب من نقطة ملتقرة. االستقرار. املخةر يتصف خبواص دينا
اثبت  احملاكاة المددية وجود تمدد االستقرارية ، ثنائية االستقرارية وظاهرة الفقاعات يف خمةرااليثانول 
احليوي وهذه لملةنا اول دراسة توضح ظواهر تمدد االستقرارية ، ثنائية االستقرارية وظاهرة الفقاعات يف 

 االيثانول احليوي وكذلك وجود تمدد مناط  اجلذب.خمةر 
 

 13/33/30- هكم رقم مشروع البحث
حتلــني دواعــم االلومنيــا بأضــافة اكلــيد التيتــانيم لتحــوير امليثــان ب غــاز ثــاين اكلــيد  :عنوووان البحووث 

 الكربون

 أ.د. أنيس محزة فقي ا الباحث :
 د.أمحد احلاج اباسميد
 د.أمحد صادق الفاتش

تمتةد استقرارية ونشاط احملفز لتفاعل حتوير غاز امليثان بغاز ثاين اكليد الكربون  : البحـــــثملخص 
 علس نوعية الداعم واملادة الفمالة يف احملفز .

احلفاز  تقوم التفاع تالت اجلانبية املتةثلة يف تكلر امليثان بتكوين طبقة من الكربون ترتسب  علس سطح
لذلك هناك حاجة لداعم مناسب ملادة النيكل احلفازه تتيح استقرارية احلفاز   تؤدى اىل فقدان فماليته.

اثناء عةله ملدة طويله. يدرس يف هذا البحث تأثري اضافة اكليد التياتنيم احمللن علس دواعم االملنيا ذات 
 امللاحة اللطحية الكبرية والصغرية يف تفاعل التحوير اجلاف .

تخدام لقيم متلاوي من غازي امليثان وثاين اكليد الكربون وعند درجة وقد جرب  احملفزات احملضرة بأس
درجة مئوية. وقد وصف  احملفزات احملضرة قبل التفاعل وبمده بتحديد  811-511حرارة ترتاوح من 

( . واظ رت النتائج ان اضافة  TGA( وكةية الكربون املرتسبة )  SEMطبيمة اللطح للةحفز)
علس االملنيا ذات امللاحة اللطحية املنخفضة يؤدى اىل زيادة يف التحولية % من اكليد التيتانيم 21
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%  و 76.7% اىل 72.1واالستقرارية  وتغريت  قيم التحويلية للةيثان وثاين اكليد  الكربون من 
%  اىل 28.1% علس التوايل وكذلك اخنفاض نلبة الكربون املتكونة من 81.2% اىل71.1
التيتانيم اىل االلومنيا ذات امللاحة اللطحية الكبرية فان التحويلية تزداد  % . وعند اضافة اكليد12.8

 مع زيادة مصاحبة للكربون املتكون.
 

 17/33/30- هكم   رقم مشروع البحث
 بشكل دوري للقلر املمرضالظواهر الدينامكية يف خمةرااليثانول احليوي عنوان البحث : 

 األمني أبشر د. حمةد البشري الباحث : 

استخدم  احملاكاة المددية لدراسة اخلصائص الديناميكيـة ملخةرااليثـانول احليـوي  : ملخص البحـــــث
املثار عند عددة امـاكن يف فضـاء الموامـل املتغـرية. متـ  عةليـة القلـر بـالقرب مـن نقطـة ثابتـة. الروسـومات 

اميكيـة املتفانيــة وتـنج منــه: قفــل املتشـمبة البوينكريــة للةخةـر اظ ــرت ان القلـر لــه تــاثري علـي االنظةــة الدين
الـرتدد، شــبه الدوريـة، الفوضــي، اللحظيـة، الكارثــة الداخليــة، ثنائيـة االســتقرارية وظـاهرة الفقاعــات. واجلــدير 
باألهتةـام ان مضـاعفات الدوريـة و الـدوريات املنمكلـة هـي الـيت تتلـبب يف ظـاهرة  الفقاعـات الـيت تـؤدي 

اختفــــاء الفوضــــي الكاملــــة. واوضــــح ان منــــاط  الفوضــــي ضــــارة  ايل اختفــــاء الفوضــــي. وكــــذلك تــــؤدي ايل
 النتاجية املخةر، لذلك يوصي باختاذ سياسة حذرة.

  
 63/33/30 – هكم   رقم مشروع البحث

النةذجة الرياضية واحملاكـة ملفـاع تالت غشـائية دوارة متةيمـة النتـاج اهليـدروجني بواسـطة عنوان البحث : 
 التحوير املؤكلد لغاز امليثان

 األمني أبشر د. حمةد البشريالباحث : 

هــذه الدراســة بــتم بالنةذجــة الرياضــية واحملاكــة ملفــاع تالت غشــائية دوارة متةيمــة  : ملخصصص البحــــصصـث
النتـــاج اهليـــدروجني بواســـطة التحـــوير املؤكلـــد لغـــاز امليثـــان. اوضـــح  هـــذه دراســـة ان املفـــاع تالت الـــدوارة 

لـاخنة. التـاثري النـاتج مـن توزيـع االوكلـهني و اغشـية اهليـدروجني متةيمة تماين من مشكلة نقاط احلرارة ال
ازال تــاثري نقــاط احلــرارة اللــاخنة وخطــورة االنــزالق احلــراري للةفاعــل وتلطيــف احلــرارة علــي طــول املفاعــل. 

 اظ رت الدراسة للتحوير املؤكلد لغاز امليثان
ريقـة منخفضـة التكـاليف وبديلـة لتحــوير يف  املفـاع تالت غشـائية دوارة متةيمـة مـع توزيـع االوكلــهني هـي ط

ــــدور  ــــة نلــــبة للتكامــــل احلــــراري للتفــــاع تالت املنتهــــة وامللــــت لكة للحــــرارة. ال ــــان بــــالطرق اتلقليدي غــــاز امليث
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االساســي للةتغــريات الرئيلــية ميكــن التمــرف علي ــا بواســطة التحليــل احللــاس. نتــائج احملاكــاة اظ ــرت ان 
عنــــد درجــــة حــــرارة منخفضــــة   1، وانتاجيــــة مقــــدارها (%99.99)حتويــــل غــــاز امليثــــان يكــــاد يكــــون كليــــا 

569.8 o C  ميكــــن احلصــــول علي ـــا بــــا الختيــــار املناســـب ملتغــــريات التصــــةيم للةفاعـــل مــــع توزيــــع
،  الــيت لــيس هلـا تــاثري ضــار علــي oC 350.0االوكلـهني. ومت هــذا االجنــاز عنـد درجــة حــرارة منخفضـة 

 المامل امللاعد او املفاعل او الغشاء.
 

 67/33/30 – هكم:  رقم مشروع البحث

ىف ثـاىن  2-منذجـة شـبكات اخل تالياالمصـبية االصـطناعية للذوابنيـة الث تالثيـة ملـادة نفتـولعنوان البحوث : 
   أكليد الكربون مافوق احلرج: دراسة مقارنة

 يوسف البخبخي  .دالباحث :  
ىف هــذه الدراســة مت انشــاء شــبكة خليــة اصــطناعية متمــددة الطبقــات وذات نشــر  : ملخصصص البحــــصصـث

ىف االنظةـــة الث تالثيـــة. لقـــد مت تـــدريب واختبـــار عـــدة شـــبكات اصـــطناعية   2-خلفـــس للتنبـــؤ بذوابنيـــة نفتـــول
مبمــايري شــبكية خمتلفــة وكــذلك اختبــار فئــات متتمــددة مــن اململومــات االساســية. وباســتخدام فئــة اململومــات 

حقــ  من ــا، مت اختيــار الشــبكة ذات املمامــل االر ــاعس االعلــس واالقــل قيةــة مــن حيــث متوســط اخلطــأ املت
املربع. ومـن مث اجنـزت املقارنـة مبمادلـة احلالـة لبـنج روبنلـون. ممـام تالت التـداخل الثنـائس حلـب  باسـتخدام 

توسـط األرـراف النلـىب و جـذر القياسات املمةلية املناسبة لألنظةة الثنائيـة األساسـية. النتـائج أبانـ  أن م
علـس التـواىل.  %0.81و 3.15متوسط اخلطأ املربع املتنىبء هبةا لشبكات اخل تاليـا االصـطناعية يصـل اىل 

بالنلبة اىل ممادلة احلالة لبنج روبنلون فان متوسط األرراف النلـىب و جـذر متوسـط اخلطـأ املربـع املتنـىبء 
المةــل أن شــبكات اخل تاليــا االصــطناعية متثــل طريقــة فاعلــة  . لقــد أبــان هــذا %8.44و 11.82هبةــا كانــا 

 للتنبؤ بالذوابنية وبدقة أفضل مقارنة بأساليب الديناميكا احلرارية التقليدية.

 

 

 

 36/33/30 – هكم:  رقم مشروع البحث

تركيـب شـبكات بتكامليـة املـادة: التمامـل التكـاملي ألمثليـة ربـط اخلطـوط لمةليـة غلـيل عنوان البحوث : 
 ممادن

 كامل حمةد احللن وقيع اهلل . د.أالباحث : 
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أســـتٌخدم  الطريقـــة األعرتاضـــية لضـــبط الرتاكيـــز و املواصـــفات ملخلفـــات مائيـــة  : ملخصصصص البحــــصصصـث
ــــة لتحقيــــ  التصــــةيم األمثــــل .  داخــــل املصــــنع. إن حتديــــد موقــــع نقطــــة األقصــــاء هــــو أمــــر يف غايــــة األمهي

ديــد موقــع نقطــة األقصــاء. إن أختيــار مــواد الفصــل املناســبة يمتةــد أســتٌخدم  الطــرق اجلربيــة و الرمسيــة لتح
علــس إعتبــارات يف جمــال الديناميكيــة احلركيــة و األقتصــاد. أســتٌخدم  طريقــة إقصــائية للةفاضــلة بــني مــواد 
الفصـــل املتنافلـــة. كةـــا أســـتٌخدم  الطـــرق احلاســـوبية الرياضـــية للةفاضـــلة بـــني التقنيـــات املتنافلـــة. يقـــوم 

 رياضي بتحديد التكاليف األدىن. مت عرض حالة لشرح النةودج املقرتح.النةودج ال
 

 30/33/30 – هكم   رقم مشروع البحث
 –مولبدينم –ازعة لل دروجني من الربوبان علس حضاز الفانديوم حركية األكلدة الن  عنوان البحث 

 سرتانثيوم املدعم باالملونيا
 د. مي تالنا دهراما بوتراد.  الباحث :
 سميد حمةد الزهرايند. أ. 
 د. أمحد أبا سميد احلاج 

 –مت دراسة األكلدة النازعة لل يدروجني من الربوبان علس حفاز الفانديوم  : ملخص البحـــــث
م يف مفاعل امل د 664-064سرتانثيوم املدعم علس األلومينا عند درحة حرارة ترتاوح بني  –مولبدينم 

ولكن وجود اللرتانثيوم يف مكونات  –الثاب .  وجد أن التفاعل حيدث خبطوات متتالية وكذلك متوازية 
 –نشلوود ، وآيل ه –املادة احلافزة أدت إىل تقليل التفاع تالت املتتالية.  كةا مت تطبي  مناذج الجنةاير 

كرفلني علس نتائج التفاعل.  ووجد أن أفضل أمنوذج حلركية التفاعل يتبع –فان –ريدال وكذلك مارس 
هنشلوود –مولبدينم أما أمنوذج الجنةاير  –كرفلني اخلاصة بأكليد حفاز الفانديوم -فان-أمنوذج مارس

 سرتانثيوم. –فوجد أنه األفضل ملادة احلفار املزود مبادة 
 
 
 6/30/30- هكم   قم مشروع البحثر

 املذيبات املختلفة تقنية باستخدام امللتمةلة احملركات زيوت اسرتجاععنوان البحث : 
  د. سميد حمةد الزهراينأ. الباحث :

 د. مي تالنا دهراما بوترا
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 تمد تقنية استخ تالص الزيوت امللتمةلة من أكثر التقنيات شيوعاً وأرخص ا مثناً   ملخص البحـــــث:
بيوتانول ، -1بروبانول ، -2وأكثرها كفاءة ومنافلة.  يف هذا البحث مت حتديد أداء مخس مذيبات )

( ، ث تالثي كلورو ث تالثي فلورو 111ميثيل إيثيل كيتون ، ث تالثي كلور و ث تالثي فلورو إيثان )سي أف سي 
ستخ تالص ونلبة ( يف إستخ تالص الزيوت امللتمةلة.  وكذلك مت حتديد أثر درجة حرارة اال11ميثان )ر

( 11املذيب إىل الزي  يف هذه الدراسة.  وقد أظ رت نتائج الدراسة أن أفضل هذه املذيبات هو )ر
بيوتانول( -1( مث مذيب )111حيث جنم عنه أقل فقد يف كةية الزي  مث يليه املذيب )سي أف سي 

مع الفرق يف الذوبانية.  إن  بروبانول(.  إن هذا التلللل يف أداء املذيبات يتف  أيضاً 2وأخرياً مذيب )
القيم املثالية لنلبة املذيب إىل الزي  مت حتديدها ممةلياً والفرق يف الذوبانية حددت حلب طريقة 

 هيلدبراند وبنج روبنلون ووجد أهنا متفقة إىل حد كبري مع القيم املمةلية.
 

 8/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

 باســتخدام ســريع الــدوران مميمــة يف مفاعــل ســريع اهليــدروجني دراســة انتــاج يف مفاعــل: عنوووان البحووث 
 المددية احملاكاة

 حمةد البشري األمني أبشرد. الباحث : 
دراسة التحوير املؤكلد لغاز امليثان النتاج اهليدروجني بكفاءة عالية وحت  ضغط  ملخص البحـــــث:

للةحاكة والتقيم.  أوضح   منخفض وتوزيع االكلهني بواسطة مفاع تالت دوارة متةيمة قد خضم 
هذه الدراسة أن التحوير املؤكلد لغاز امليثان طري  رخيص مقارنة بالطرق التقليدية.  وهنالك فرصة 
لتطبي  تكامل احلرارة الداخلي بواسطة املفاع تالت دوارة متةيمة إلدخار الطاقة.  مت  مقارنة إدخال 

دوارة متةيمة اليت تلتخدم املغذي املباشر تتأثر بتطور  املغذي املباشر مع توزيع املغذي.  أداء املفاع تالت
نقاط احلرارة المالية علس طول املفاعل توزيع األكلهني يطلف احلرارة علس طول املفاعل ومينع تكوين 
نقاط احلرارة المالية وظاهرة االنتشار احلراري داخل املفاعل.  أظ رت النتائج أن توزيع األكلهني مع 

% حتويل لغاز امليثان وانتاجية 111ملباشر هي أحلن تركيبة إلنتاج اهليدروجني وتمطي جزء من املغذي ا
% من طول املفاعل.  حتليل احللاسية أظ ر أن اختيار الظروف 71من اهليدروجني عند  2.151

 التشغيلية بمناية ضروري ألحلن أداء املفاعل.
 

 10/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث
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التغري يف حهم االخ تالط يف بداية التةيع للةواد الصلبة املزدوجة ممطيات التهارب و عنوان البحث : 
 مناذج تنبؤية

 حمةد عاصف .د.أ  الباحث 
ان   التنبؤ  حبهم  االخ تالط   املةيمة  يمتةد علس قاعدة الزيادة احلهةية  لكل   : ملخص البحـــــث

عنصر. اال ان هذه القاعدة  ال  يتم م تالحظت ا  يف الواقع بلبب  التقلص احلهةي الذي حيصل أثناء 
المةل   اخللط.   ان هذه الظاهرة  هلا تاثري م م  علس هيدرودينامية  التةيع الصلب  املزدوج.  و يف هذا

ستتم  دراسة   ريبية لتغري االحهام جملةوعة متنوعة من االخ تالط  بنلب تركيز متمددة عند بداية 
التةيع.  و ستتم دراسة  سبمة من  االخ تالط مكونة من  مثانية انواع من املواد الصلبة   متمددة الكثافة 

يمية خاصة هبا.  ان استخدام مناذج واألبماد.   و من املتوقع ان  تكون لكل هذه  االخ تالط  سلوكيات مت
رياضية  خاصة بامل د احملشو  و امللتخدمة بكثرة يف املراجع يؤدي اىل تنبؤات ضميفة   فيةا خيص  
االحهام النا ة عن اخللط. وان ادخال  اململومات اخلاصة  بالتةيع من شانه  حتلني تنبؤات هذه 

 النةاذج. 
لومات اهليدرودينامية يف النةاذج  علس ملتويني.  ففي امللتوى االول  وسيتم   يف هذا المةل ادخال املم 

سيتم استخدام  القطر  احمللوب من  متدد  املواد الصلبة الفردية عوضا عن  القطر املكافئ  امللتخدم 
ةيع حاليا. اما  يف امللتوى الثاين  فليتم االخذ يف االعتبار  بتةدد أي من المناصر الصلبة عند بداية الت

 للخليط.
 

 69/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

 حتوير اهليبتان بواسطة خبار املاء النتاج اهليدروجني واللنغاز: عنوان البحث 

 حمةد البشري األمني أبشرد. الباحث : 
بتم هذه الدراسة باالنتاج يف وق  واحد من اهليدروجني واللنغاز بواسطة  ملخص البحـــــث:

سريمة الدوران التحوير احلفازي لل يبتان يف املفاع تالت املتةيمة سريمة الدوران وكذلك املفاع تالت املتةيمة 
ي ذات األغشية.  وتمرض هذه الورقة النةذجة واحملاكاة هنج لتحليل هلذه املفاع تالت.  التحول الكل

%( حق  عند نلبة عالية من البخار والكربون وطول أقصر من مجيع املفاع تالت.  ولكن 111لل يبتان )
املفاع تالت املتةيمة سريمة الدوران ذات األغشية أكفاء من املفاع تالت املتةيمة سريمة الدورات ذات األغية 

ي يف املدى املوصس به عند الظروف املثلس تمطي أقل نلبة اهليدروجني إىل أول أكليد الكربون وه
لمةليات الغاز وسائل.  أوضح  دراسة احللاسية أن الضغط عند التفاعل ودرجة حرارة املغذي هلةا 
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% وتأثري احلرارة أقوى من الضغط.  حتلن كبري يف نلبة 111تأثري كبري يف زيادة حتول اهليبتان إىل 
ن زيادة حرارة املغذي هلا نتيهة يبدو أن اهليدروجني إىل أول أكليد الكربون نتج من زيادة الضغط ولك

املدى المةلي لنلبة اهليدروجني إىل أو أكليد الكربون ميكن أن حتق  بواسطة التحكم يف طول املفاعل 
 االختيار الصحيح لظروف التشغيل.

 
 34/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

الكثافة مع أسيتات فينيل اإلثيلني مع نلبة متغرية مماجلة وتوصيف خماليط البويل إثيلني عايل : عنوان البحث 
 من أسيتات الفينيل

 د. عثةان بن حيىي المثةانالباحث : 
تلـــتخدم آليـــة خلـــط البـــوليةرات للحصـــول علـــس منتهـــات ذات خـــواص ممينـــة  ملخصصصص البحــــصصصـث:

حملــنة.  هبــدف هــذا املشــروع إىل دراســة جمةوعــة مــن خمــاليط اإلثيلــني فينيــل أســتي  مــع البــويل إثيلــني.  مت 
خلط نوعني من اإلثلني فينيل أستي  ذات حمتوى خمتلف من فينيل أستي  مـع البـويل إثيلـني عـايل الكثافـة 

لـــط خمتلفـــة.  متـــ  دراســـة أثـــر كـــل مـــن نلـــبة ا خللـــط وحمتـــوى الفينيـــل أســـتي  علـــس خصـــائص وبنلـــب خ
الريولوجيــــة واحلراريــــة املخــــاليط عنــــد ظــــروف إنتــــاج خمتلفــــة.  وقــــد ئــــل هــــذا املشــــروع دراســــة اخلصــــائص 

وامليكانيكيــة.  كةــا درســ  اخلصــائص الريولوجيــة باســتخدام الريــوميرت الشــمري ، واســتخدام ج ــاز ملــمر 
لـــح التبــــايي لدراســــة اخلــــواص احلراريـــة.  أمــــا اخلــــواص امليكانيكيــــة فدرســـ  باســــتخدام ج ــــاز التحليــــل امل

امليكـــانيكي الـــديناميكي وج ـــاز الشـــد امليكـــانيكي.  كةـــا متـــ  منذجـــة أمنـــاط اللـــريان واحلـــرارة النا ـــة مـــن 
 اللزوجة يف اخل تالط املتقطع ذي الدوران المكلي.

 
 
 

 36/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

 رئيلية بيئية اليت متثل مشكلة مياه الصرف الصحي املمادن الثقيلة من إزالة: عنوان البحث 

 د. عبد الباسط بالصادقالباحث : 
 اليت متثل مشكلة مياه الصرف الصحي املمادن الثقيلة من إزالة يتناول هذا المةل ملخص البحـــــث:

ايونات املمادن  الستخراج كوسيلة االمتزاز تقنيات باستخدام حل اقد مت ، يف اآلونة األخرية .رئيلية بيئية
 علسثنائي و  مكون واحد احملاليل املائية املمادن الثقيلة من امتصاص علس احلايل التحقي  وأجري .الثقيلة
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 -11 تراوح ، (II) والرصاص (II)، النيكل األيونات الثقيلة املمادن تركيزات .الكربون املنشط
111l.mg 1-  211-11وl.mg 1- ،الثغريات الصغرية و ذو واستخدم الكربون .علس التوايل 

(. يركز اجلزء األول علس التوازن carbon)  mesoporousالتهاري ن والكربو  KOHاملنشط ب 
أداء أفضل إلزالة  KOHامتزاز أيونات يف حملول املكون من ممدن واحد. أظ ر الكربون املنشط ب 

. ويتناول اجلزء الثاين االمتزاز التنافلي بني اثنني من H3PO4أيونات مقارنتا بالكربون املنشط ب 
أحادي  املمادن أيونات باملقارنة مع اخنفض خليط من ا يف كل أيون االمتزاز مناأليونات املمادنية. 

 األيونات( مقارنتا بIIالرصاص )يونات تقارب لأل أعلس املنشطة املةتزات كل من وأظ رت. التكوين
 مناذج من خ تالل تطبي  املةتزات علس ايونات املمادن ك تال امتزاز (. وكان علس غرارII)النيكل 

Langmuir .املمدنية األيونات كل من من أن النلبة املأوية املزالة فقد وجد، وباإلضافة إىل ذلك 
رتكيزات ل٪ يف حني 98 تصل (II) والرصاص( IIالنيكل ) من األويل منخفض لرتكيز: تمتةد تركيز بقوة
الكربون املنشط  أفضل لل أداء مع٪ 78إىل  النلبة املأوية  ل القطرات املزالة يصل أعلس أولية
 .CKWب
 

 30/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

 إعداد ومتييز خماليط من لدائن محض األكتيك املتمدد بتقنية اخللط املنص ر : عنوان البحث 
 م. جمت د كأفليناالباحث : 

يف هــذا البحــث مت خلــط عديــد محــض ال تالكتيــك مــع املــادة اللدنــة القابلــة للتحلــل  ملخصصص البحــــصصـث:
ولبـــة.  متـــ  دراســـة مــن خـــ تالل طريـــ  ا لذوبانيـــة حيـــث مت حقن ـــا وتشـــكيل ا باســـتخدام ماكينـــة احلقـــن بالق

درجــة التبلــور واللزوجــة واخلصــائص احلراريــة وامليكانيكيــة للمينــات املخلوطــة والصــلبة.  مت اســتخدام ج ـــاز 
لتحديـــد درجـــة التبلـــور واخلصـــائص احلراريـــة لكـــل المينـــات.   (DSC)التحليـــل احلـــراري التفاضـــلي النـــوعي 

أظ رت نتائج البحث أن درجة حرارة الذوبانية تقل كلةا قل  كةية املادة اللدنة بينةـا زادت درجـة التبلـور 
% إن احلقـــن بالقولبـــة حتـــد مـــن زيـــادة 21% و11لمديـــد محـــض ال تالكتيـــك إذا كانـــ  نلـــبة املـــادة اللدنـــة 

% .  مت 29.92% بينةـــا يمةـــل التصـــلب علـــس زيـــادة درجـــة التبلـــور إىل 21.79 درجـــة التبلـــور لتصـــبح
واختبـار احلركـة   (XRD)تأكيـد ودعـم هـذه النتـائج مـن خـ تالل اختبـارات ج ـاز حيـود األشـمة اللـينية 

امليكانيكية.  إن اللزوجة وممامل التخزين لمديد محض ال تالكتيك تتناقصا مع زيادة تركيز املـادة اللدنـة بينةـا 
 .تناقص بشكل كبري كل من قوة الشد وممامل اللدونة مع زيادة تركيز املادة اللدنةت
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 39/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

 تأثري التلوث اجلوي علس ضرر املواد: عنوان البحث 
 د. سيد صابرالباحث : 

، وقـد تمـرض املـواد إىل أجـواء املةلكـة المربيـة   G50 ASTM-76وفقـاً ل  ملخصص البحــــصـث:
اللـــــمودية.  الموامـــــل البيئيـــــة مثـــــل درجـــــة احلــــــرارة والرطوبـــــة النلـــــبية وقـــــد مت التحقيـــــ  ممـــــدالت ترســــــب 

.  حيــود األشــمة اللــينية وقــد اســتخدم لتوصــيف.  مت حتديــد ممــدالت التآكــل SO2)و   (CLامللوثــات
هــــي  Cو  Kكــــي يت ، حيــــث   C1/4التهريبيــــة للنةــــوذج  بواســــطة فقــــدان الــــوزن.  مــــع حركيــــة املمادلــــة

هوثابـ .  علـس أسـاس   n وسنوات ر من التمـرض ، علـس التـوايل ، و 1بمد  mg/cm2خلائر تآكل 
 ، آليات التآكل من المينات توقع. Nالقيم 

 
 06/30/30- هكم:  رقم مشروع البحث

باســتخدام حفـاز ثنــائي مـن أكلــيد  عةليـات األكلـدة لنــزع اهليـدروجني مــن الربوبـان: عنوووان البحووث 
 النيكل واملولبدمن

 م. مي تالنا دهراما بوتراالباحث : 
 د. أمحد احلاج  
 د. سميد الزهراين 

متـــ  يف هـــذه الورقـــة دراســـة عةليـــات األكلـــدة لنـــزع اهليـــدروجني مـــن الربوبـــان   ملخصصصص البحــــصصصـث:
عـدم إضـافة ممـززات الزنـك والبـورون(.  مت  باستخدام حفاز ثنائي من أكليد النيكل واملولبدمن )بإضافة أو

حتضــري واختبـــار املــادة احلفـــازة ودراســة خصائصـــ ا باســتخدام ج ـــاز قيــاس ملـــاحة اللــطح وج ـــاز جم ـــر 
املاسح الضوئي االلكرتوين وج از احليود الليي وج از فورير لألشمة حت  احلةـراء.  أثبتـ  الدراسـة زيـادة 

م دعامات األملنيوم مقارنة بدعامات الليلكا اليت اعطـ  انتقائيـة أعلـس إنتاجية مادة الربوبلني عند استخدا
من سابقت ا عند تمزيزها مبادة البورون يف حاالت التحـوي تالت األقـل للربوبـان.  زادت انتاجيـة الربوبلـني مـع 

 وبان.زيادة درجة حرارة  التفاعل و/ أو تقليل نلبة الربوبان مقارنة باألكلهني نتيهة لزيادة حتول الرب 
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 الهندسة المدنية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

ةنطقة لل الك روكيةيائي الوقيت التأثري 9/11/12-دمه 1
الشمرية  امللامات املشبمة املوجودة يف

 تآكل علس ممدل لخرسانة تالمية لواهل
 حديد التلليح

 راجا رضوان حلنيد. 

المناصر  طريقةمبلاعدة  احلاسب ةيث تالث 11/11/12- دمه 6
 التمديل وتقنيات نةاذجل احملدودة

NDT   لتقييم املباين اخلرسانية املدمرة
 نتيهة احلرائ  المالية

 . حمةد وسيم حلنيد
 راجا رضوان حلنيد. 

الك روكيةيائي  التياراإلخنفاض الوحيد  17/11/12- دمه 3
 مع الكلية الكامنة ليةاخل - ليةاخل لنصف

ظل ثبات  يف ارتفاع درجات احلرارة
قضبان احلديد بنلبة عالية لتصدأ  الرطوبة

 املماد إص تالح ا اخلرسانةالبقع  يف

 . حمةد وسيم حلنيد
 راجا رضوان حلنيد. 

وإعتةادية كثافة  الك روكيةيائي الللوك 22/11/12- دمه 0
 علس تركيز التيار الصادر عن األنود

ستنادًا إىل درجة احلرارة إو  الكلوريد
تاَكل يف حديد املنمكلة للالنةذجة 

 اخلرسانةتلليح 

 راجا رضوان حلنيد. 

اخل تاليا الكلية اليت تلةح  تآكلمنع  25/11/12- دمه 6
املماد  يف اخلرسانة املللحةبالتاكل 
 الك روكيةيائيةوالتحق  من إص تالح ا 

 

 . حمةد وسيم حلنيد
 راجا رضوان حلنيد. 
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 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

 ليد الموازل باملطاط الصلب يف املباين  22/12/12 –مهد 6
 ذو الطواب  املتمددة 

 د. راجا رضوان حلني 

احللابات الك روكيةيائية الرائدة للطاقات  25/12/12-مهد 9
الفمالة الفردية املتشتته وتطوير طاقة 
النةذجة املنشطة للتآكل بالكلوريد يف 

 املنشآت اخلرسانية حت  احلرارة احمليطة

 د. راجا رضوان حلني 

اجليوتقي الفيزيائي والكيةيائيي  التوصيف 19/12/12-مهد 8
 املنخفضالفحم احلهري لغبار 

 د. عارف علي موقال

اختبار ظاهرة الصداء حلديد التلليح يف  21/12/12-مهد 7
املنشآت اليت يتم اعادة تأهيل ا باخلرسانة 

 الذاتية الدمك

 د. راجا رضوان حلني 
وسيم سيد ساجد  د. حمةد
 حلني

1

4 
دراسة مقارن ظاهرة التآكل علس هياكل  22/12/12-مهد

 اخلرسانة املللحة المادية واملدكوكة تلقائياً 
 د. راجا رضوان حلني 

د. حمةد وسيم سيد ساجد 
 حلني

 

 7/33/30- دمه   رقم مشروع البحث
 تالميـة الشـمرية واهل امللـامات املوجـودة يفاملشـبمة ةنطقـة لل الك روكيةيـائي الـوقيت لتـأثري عنوان البحث :

 .حديد التلليح تآكل علس ممدل لخرسانةل

 راجا رضوان حلنيد. الباحث : 

بدف هذه الورقة يف قياس الوق  املمتةد علس ممدل التآكل الك روكيةيائي يف  ملخص البحـــــث:
وامللامات الشمرية اليت تقوم بدور اخلرسانة املللحة حت  تأثري اخت تالف نلبة الرطوبة يف منطقة جل 

ومن التهارب المةلية حلوايل عام كامل فقد لوح  وجود اردار تنازيل م م يف قياس  .املنحل بالك رباء
القوام املتمادل   FEMممدل التآكل واليت مت استكشاف ا يف هذه الورقة وعلس غرار باستخدام 
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اقة من خ تالل الوسط امللامي اليت يل ل اخرتاقه الك روكيةيائي كنةوذج علس أساس مجاعي ونقل الط
كةا مت المثور علس سبب االخنفاض يف ممدل قياس   .لقياس التآكل يف ظل الظروف البيئية املختلفة

التآكل مع الوق  ألهنا تمتةد علس املنطقة املشبمة من اخلرسانة اليت تؤدي دور املنحل بالك رباء لمةلية 
يا مع مرور الوق  وتقدم عةراخلرسانة. املنحل بالك رباء املتواجد يف التآكل الذي يصبح أصغر تدرا

ه تالم ومناط  امللام الشمرية يقل مع التقليل املتماقب يف امللامية والتشبع خ تالل فرتة زمنية ممينة وحمدودة 
 .حهم الليطرة

 

 14/33/30- دمه   رقم مشروع البحث
  NDT التمـديل وتقنيـات نةـاذجل المناصـر احملـدودةطريقـة مبلـاعدة  احلاسـب ةيـث تالث عنوان البحوث :

 .لتقييم املباين اخلرسانية املدمرة نتيهة احلرائ  المالية

 . حمةد وسيم حلنيد الباحث :
 راجا رضوان حلنيد.  

اخلرسانة بشكل عام مقاومة للحري  فاحلري  يف اخلرسانة  نادرا والذي يلح   ملخص البحـــــث:
ولكن، فقدان الفائدة من املبث يؤدي إىل عواقب مالية   .يتطلب أعةال هدم كبريةأضرارا بالغة، مما 

للمةل علس س تالمة وكفاءة   .خطرية بالنلبة للةالك الذي يدعو إىل إعادة املبث للوضع اللاب 
اسرتاتيهية اإلص تالح، ومع ذلك، تتطلب حتقيقا شام تاًل لتأثري النار علس اخلصائص اهليكلية من اخلرسانة 
والفوالذ؛  األمهية اليت تكون يف أي تغيري دائم يف خصائص املواد قد يكون علس أداء اهليكلية امللتقبلية 
للمضو؛  جدوى إص تالحات للتمويض عن أي اخنفاض غري مقبول يف األداء اهليكلي، وما إىل ذلك من 

ولذلك، فإن   .ري كل هذه امل ام هي اليت تمتةد علس حتليل كامل للةبث املدمر بلبب احل  .متانة
التحليل ال تشوبه شائبة، والتصةيم هو يف غاية األمهية إلص تالح هذه املباين بمد التحقي  األويل ملدى 

هذا يشكل أساس هذه الدراسة البحثية اليت بدف إىل حتليل  .األضرار احلرائ  علس أعضاء املنشئاة
  المالية الفملية وتقييم أضرار احلرائ  من جانب مفصل وتصةيم املباين القائةة واملتوقع تضررها من احلرائ

. فأضرار احلرائ  يف املباين نتيهة االنفهارات واحلوادث أو نتيهة أسباب أخرى قد (NDT)تقنيات 
وباستةرار   .لذا فالل تالمة اهليكلية للةباين القائةة اآلن هي ملألة شائكة.تلبب أضرار هيكلية شديدة

ة والتصةيةية بوضع البناء اليت اري استمراض ا من قبل الوكاالت احلكومية التقنيات التحليلية، النظري
واملكاتب اهلندسية ولذلك اري الباحثون اخلوض يف هذه امللألة للمثور علس أفضل التقنيات التمديل 
 التحديثي للةباين املتضررة من احلرائ .  هذه الورقة هي نتائج هذه البحوث والدراسات التفصيلية. وهي
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تغطي حالة دراسة  الفملية للةباين القائةة، واستمراض املمارف احلالية عن أضرار احلرائ  والتخفيف من 
حدبا وتقنيات تصةيم واقية، والتقنيات التحليلية واحللابية اليت لدي ا بيانات حبوث حمدودة.  يف هذه 

كةا مت استخدام الربنامج  اءاملةتدة من نظام البن  3Dبرنامج حتليل   ETABSالدراسة مت استخدام 
كرمز لتحليل النار والتصةيم كةا مت التحق  من بناء    UBC 97لتحليل التمديل التحديثي للحرائ 

 .بواسطة احللابات اليدوية كذلك  ETABSمنوذج  
 

 19/33/30- دمه   رقم مشروع البحث
 مــع الكليــة الكامنــة ليــةاخل - ليــةاخل الك روكيةيــائي لنصــف التيــاراإلخنفــاض الوحيــد  عنوووان البحووث :
املمــاد  اخلرســانةالبقــع  قضــبان احلديــد يفبنلــبة عاليــة لتصــدأ  الرطوبــةظــل ثبــات  يف ارتفــاع درجــات احلــرارة

 .إص تالح ا

 . حمةد وسيم حلنيد الباحث :
 راجا رضوان حلنيد.  

  املتآكلة البقع علس والرطبةارة احل بيئةلل ان اجل تأثريال إىل إااد وبدف هذه الورقة ملخص البحـــــث:
إىل  التأثريات البيئية حت  كلوريدال بفمل تآكلفال املماد إص تالح ا.  يف اخلرسانة املللحة  الفوالذمن 

يشكل بديدا  خلليجكا  البيئة البحرية يف اليت غالبا ما توجددرجات احلرارة المالية و  الرطوبة المالية جانب
 أيدت، وبمض الكتب البحوث اللابقة يف  .املنشآت اخلرسانية املللحة من لقوة التحةل جدا خطريا
إىل  هذا الشأن التحقي  يف يتم  .الكبرية يف اخل تاليا اخلرسانة املللحة إص تالح بقع يف تآكل إعادة  ريبيا
 درجة مئوية 50 و 21و  11يف  درجة احلرارة اخت تالف علس تليطر اليت التهارب املختربية جانب

وحتتوي علس  المينات وقد مت إعداد  .املراقبة البيئية يف غرف  ٪85 من احمليطة الرطوبة النلبيةارتفاع و 
 م تالحظات مت التمرف علس التهربة من نتائج  .٪5و  ٪1بنلبة  املياه خلطمع  كلوريدال جمةوع تركيز

 حىت للتآكل اخلطيةوغري  غري موحدة رد فمل ولوح  وجود  .والللوكيات، واال اهات مثرية ل تالهتةام
 يفتآكل الك روكيةيائي، وال التآكل، فإنه لوح  اخنفاض يف وع تالوة علس ذلك .احلةاية طبقة كلر بمد

القابلية  احلد من يكون راجما إىل هذا قد  .مئوية درجة  40و  30 باملقارنة مع درجة مئوية  50
  .المالية الرطوبة النلبية يف ملام اخلرسانة، وانلداد يف درجة احلرارة المالية امللام األكلهني يف لذوبان

اليت  التآكل ردة فملك  األوكلهني وضم  يف للحد من قد لتقرةامل كليداأل طبقة ومن املتوقع أن
 قضيب الفوالذييقاف فاعلية الجديدة إلتطوير تقنية أساسا ل تشكل وهذا ميكن أن  .تليطر علي ا

 .ص تالحاتاإل أسلوبحتلني لوثة بالكلوريد و امل اخلرسانة جزءا ال يتهزأ من
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 60/33/30- دمه   رقم مشروع البحث

 الكلوريـد علـس تركيـز وإعتةادية كثافة التيـار الصـادر عـن األنـود الك روكيةيائي الللوك عنوان البحث :
 .اخلرسانةتاَكل يف حديد تلليح ستناداً إىل النةذجة املنمكلة للدرجة احلرارة إو 

 راجا رضوان حلنيد.  الباحث :
هذه الورقة تفصل الللوك الك روكيةيـائي وإعتةاديـة كثافـة التيـار مـن األنـود علـس :  ملخص البحـــــث

تركيــز الكلوريــد ودرجــة احلــرارة علــس أســاس نظريــة منذجــة تآكــل حديــد التلــليح يف اخلرســانة. هــذا البحــث 
الرياضــية، ويــتم التحقــ  أيضــا مــن خــ تالل نتــائج يقــدم منذجــه شــبه  ريبيــة للتآكــل متتثــل للقــوانني األساســية 

وقـــد أدرجـــ  هـــذه امل ةـــة  .االختبـــارات الـــيت تشـــةل جمةوعـــة واســـمة مـــن الكلوريـــد وتغـــريات درجـــة احلـــرارة
النةذجة المددية عـن طريـ  اسـتخدام ج ـاز كةبيـوتر يلـتند إىل منـوذج عنصـر حمـدود كةنصـة حلـابية يـتم 

ل بفمــل الكلوريــد طــوال عةــر املنشــآت اخلرســانية امللــلحة يف في ــا فحــص درجــة احلــرارة، إىل جانــب التآكــ
وهـــذه املقالـــة حتتـــوي علـــس تطـــوير واســـتخدام متقـــدم لألســـاليب  .جمـــاالت الفضـــاء والـــزمن علـــس حـــد ســـواء

كــذلك يف هــذه الورقــة مت وضــع   .احللــابية مــن أجــل حــل وحماكــاة مشــاكل التآكــل يف جمــال اهلندســة املدنيــة
هــذه املقالــة  .قــدا حــل هلــا رقةيــة جنبــا إىل جنــب مــع التحقــ  مــن االختبــارمنــوذج حلــايب رياضــي ويــتم ت

تلــتخدام أج ــزة الكةبيــوتر والوســائل الرقةيــة لنةذجــة وحــل مشــاكل التآكــل النــاجم عــن درجــة احلــرارة يف 
ت وتقدم الورقة جمةوعـة فريـدة مـن التهـارب الرقةيـة القويـة، والتحليـل الرياضـي، واملقارنـا .اهلياكل اخلرسانية

ويف هــذه الورقــة مت وضــع حــل تلقــائي مــن النةــاذج الرياضــية لتآكــل اهلياكــل وتقــدا  .مــع بيانــات االختبــار
خوارزميـــات ل تالســـتفادة واحملاكـــاة الـــيت تلـــاعد يف ف ـــم عةيـــ  لـــردود فمـــل درجـــة احلـــرارة والرقابـــة يف تآكـــل 

وكشـــف   .ورة احليــاة الكاملــةاملنشــآت اخلرســانية امللــلحة علــس أســاس القـــوانني الملةيــة األوليــة ومبــاد  د
وقــد مت بنهــاح  .التحققــات أن التيــار الصــادر عــن األنــود خيتلــف أيضــاً نتيهــة تركيــز الكلــور ودرجــة احلــرارة

استخراج هذه الم تالقة يف هذه الورقة من البحوث اللابقة. ومن املثري ل تالهتةام أن ن تالحـ  التشـابه املوجـود 
درجـة  60درجـة مئويـة و  21درجة مئويـة و  20املختلفة من  يف م تالمح األنود يف ظروف درجات احلرارة

 .مئوية
 

 66/33/30- دمه   رقم مشروع البحث
املمــاد إصــ تالح ا  يف اخلرســانة امللــلحةاخل تاليــا الكليــة الــيت تلــةح بالتاكــل  تآكــلمنــع  عنوووان البحووث :

  .الك روكيةيائيةوالتحق  من 
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 . حمةد وسيم حلنيد الباحث :
 حلنيراجا رضوان د.  

امللوثة بالكلوريد  ناجح يف تطوير اخلرسانة  إص تالحي أسلوب هذه الورقة  تتناول ملخص البحـــــث:
 التهربة من نتائج  .امليدانية الفملية يف اخلرسانة اخلرسانة املللحة إص تالح بقع يفاخللوي  تآكلتهنب الل

امللوثة واخلرسانة املماد إص تالح ا ليس اخلرسانة   االتصال بني  منطقة يف المازل من خ تالل وضع أنه يبني
هذه اخلرسانة املماد إص تالح ا األمر الذي مت م تالحظته يف اخلرسانة  يفيف اخل تاليا  ظ ور للتآكل هناك

هذه الورقة غري مألوفة وهلا  وردت يف اليت هذه التقنية اجلديدة  .سابقا عندما مل يتم إستخدام المازل
 .ودائم فمالص تالح إل النظر في احتتاج إىل  المةلية اليت آثارها

 
 66/30/30- دمه   رقم مشروع البحث

 . ليد الموازل باملطاط الصلب يف املباين ذو الطواب  املتمددة عنوان البحث :

 راجا رضوان حلنيد.   الباحث :
لقد انتقل  قاعدة المزل التأسيلية من أجل التوصل إىل تكنولوجيا أوسع يف   ملخص البحـــــث:

املناط  الزلزالية الضميفة.  نظام المةل خيفف من خطر الزلزال وتوفري مرونة اهلياكل فةن امللائل امل ةة 
اهن أصبح تنفيذ المزلة التأسيلي للةباين يف الرتبة للحد من خطر النشاط الزلزايل املتوسط يف الوق  الر 
حيث يتم ملألة م ةة.   وتقدم الدراسة إدماج من املطاط الصلب ، ويركز علس التغيريات اهليكلية. 

تنفيذ التصاميم للةحامل المزل التأسيلي جنباص إىل جنب مع التحق  من اجلدوى اإلنشائية.  ولقد مت 
املطاطي الذي يمةل علس توهني  وارتفاع احلةل (LRB)إدراج علس أسس اهليكلية املناظرة تأثرية املطاط 

.  فلقد مت التحليل بواسطة االستاتيكا اخلطية واالهتزاز احلر والتحليل باجلال (HDRB)الذبذبات 
املرتدد الديناميكي وحتليل اجملال للةباين علس حد سواء املمزولة وغري املمزولة حت  زلزال ثنائي اال اه.  

تمددة الطواب  ميكن أن تقلل بشكل جذري االستهابة لتأثري والدراسة تكشف أن المزل يف املباين م
الزالزل.  وقد مت التوصل إىل إنلهام جيد من خ تالل احلل اللريع يف هنج الرتدد يف اجملال.  ويف وسط 

 منطقة اخلطر املمرضة للزالزل ، ميكن  للموازل املطاطية الصلبة أن تدرج.

 
 25/12/12-مهد   رقم مشروع البحث
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احللـــابات الك روكيةيائيـــة الرائـــدة للطاقـــات الفمالـــة الفرديـــة املتشـــتته وتطـــوير طاقـــة  البحوووث :عنووووان 
 .النةذجة املنشطة للتآكل بالكلوريد يف املنشآت اخلرسانية حت  احلرارة احمليطة

 راجا رضوان حلنيد.   الباحث :
من هيــاً وملــتق تالً يف تفميــل يف هــذه الورقــة تشــت  درجــة احلــرارة يمتةــد اعتةــاد   ملخصصص البحــــصصـث:

الطاقة الك روكيةيائية اليت تتمامل مع تآكل احلديـد بفمـل الكلوريـد يف املنشـآت اخلرسـانية امللـلحة بشـكل 
أخـريا، أقـرتح منوذجـا طاقـة التنشـيط تقـوم علـس تفميـل  .فردي لكل حالة من احلاالت املتفاوتـة تركيـز كلوريـد

وعـــ تالوة علـــس  . جانـــب تركيـــز الكلوريـــد ودرجـــة احلـــرارة احمليطـــةطاقـــات خمتلفـــة يف مـــا يتملـــ  بـــاالخت تالف يف
ذلك، يف هذه الورقة تمرض أيضا بمض االستفلارات ل تالهتةام املفتوحـة، واحلقـائ  واالسـتنتاجات املتملقـة 

املنشـآت  .هبذه املنطقة أعلس من البحث الذي فتح عـدة آفـاق امللـتقبل كبـريا مـن البحـوث يف هـذا اال ـاه
ملللحة املمرضة لبيئات عدوانية مثل ههوم الكلوريـد الشـديد إىل جانـب ارتفـاع يف درجـة احلـرارة اخلرسانية ا

اهلــدف مــن هــذه الورقــة هــو النةوذجــة والتحقــ  مــن تــأثري درجــة احلــرارة علــس  .تمــاين مــن التآكــل املتلــارع
قــة اجلديــد رــو ممــدل التآكــل احملتةــل بفمــل الكلوريــد، وتآكــل احلديــد يف اخلرســانة مــن خــ تالل دمــج الطري

وتمـــرض هـــذه الورقـــة هنـــج شـــبه  ـــري  لنةذجـــة  .أرهينـــيس خمطـــط أســـاس علـــسحلـــاب الطاقـــات الفرديـــة 
التآكــل الــذي خيضــع للقــوانني األساســية لملــوم التآكــل ويــتم التحقــ  أيضــا مــن التهــارب الــيت تنطــوي علــس 

ة النةذجـة عـن طريـ  اسـتخدام وقد أدرج  هـذه امل ةـ .جمةوعة واسمة من الكلوريد وتغريات درجة احلرارة
غــري اخلطيــة كةنصــة حلــابية الــيت يــتم هبــا فحــص درجــة احلــرارة، إىل جانــب تآكــل بفمــل   FEMمنــوذج 

 .الكلوريد طوال عةر املنشآت اخلرسانية املللحة يف جماالت الفضاء والزمن علس حد سواء
 
 
 
 

 19/12/12-مهد   رقم مشروع البحث
 .املنخفضالفحم احلهري اجليوتقي الفيزيائي والكيةيائيي لغبار  التوصيف عنوان البحث :

 عارف علي موقالد.   الباحث :
الرماد ك  املنخفضغبار الفحم احلهري  إمكانية استخدام من أجل استكشاف  ملخص البحـــــث:

اجليوتقنية  تصرفابم مباشر علس اليت هلا تأثري والكيةيائية اخلواص الفيزيائية املتطاير، قد مت التحقي  يف
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يف هذه الورقة مت  دراسة اخلصائص الفيزيائية و الكيةيائية لنوعني من غبار الفحم احلهري . اجليوبيئية
اجلزء األكرب  تطبي  يف تمزيز من هذه اخلصائص األمهية النلبية لكلمت توضيح  امللتخرج من اهلند. وقد
 هلذا النوع من الوقود. 

 

 21/12/12-مهد   رقم مشروع البحث
اختبـار ظــاهرة الصــداء حلديــد التلـليح يف املنشــآت الــيت يـتم اعــادة تأهيل ــا باخلرســانة  عنوووان البحووث :

  .الذاتية الدمك

 د. راجا رضوان حلني    الباحث :
 د. حمةد وسيم سيد ساجد حلني   

الصداء للحديد يف هذه الدراسة بدف إىل اختبار ظاهرة التآكل الدقي  ينتج   ملخص البحـــــث:
اخلرسانة ذاتية الدمك اليت حتتوي علس أم تالح الكلوريد اخلرسانة ذاتية الدمك أصبح  حمل اهتةام كثري 
من األحباث اهلندسية وذلك خلواص ا املةيزة يف س ولة التشغيل بمض الدراسات وجدت أن اخلرسانة 

املنشآت اخلرسانية ولكن هذه الدراسات  الذاتية الدمك أفضل من اخلرسانة المادية ألعةال إعادة تأهيل
حمدودة.  الغرض من هذه الدراسة هو دراسة استخدام اخلرسانة الذاتية الدمك يف إعادة تأهيل املنشآت 
اخلرسانية.  ويف هذه الدراسة مت تصنيع أربمة كةرات من اخلرسانة الذاتية الدمك ويف أطراف الكةرات 

%( بينةا مت 5% و 1يزين خمتلفني من أم تالح الكلوريد )استخدم  خرسانة ذاتية الدمك مع ترك
ساعة للةةاثلة 22استخدام خرسانة ذاتية الدمك من غري أم تالح لصب اجلزء األوسط من الكةرات بمد 

إعادة التأهيل للخرسانة امللتخدمة يف املوقع املمرضة لإلم تالح.  نتائج اختبارات من ممدل الصداء 
ش ور أظ رت عدم وجود صداء يف األجزاء الوسطية للكةرات أما األجزاء املتحصل علي ا بمد مرور ستة 

الطرفية أظ رت وجود صداء أكثر من ذلك املوجود منذ البداية وهذا يرجع إىل فصل الكانود والكاثود يف 
اخل تاليا الدقيقة.  ف ذه الدراسة ميكن تطبيق ا عةليًا إلعادة تأهيل املنشآت واحلصول علس دميومة عالية 

 استخدام اخلرسانة الذاتية الدمك.ب
 

 22/12/12-مهد   رقم مشروع البحث
 للحة المادية واملدكوكة تلقائياً.دراسة مقارن ظاهرة التآكل علس هياكل اخلرسانة امل عنوان البحث :

 د. راجا رضوان حلني   الباحث :
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 د. حمةد وسيم سيد ساجد حلني   
مقارنة عةلية علس ظاهرة التآكل علس هياكل اخلرسانة  هذه الدراسة تمث بمةل  ملخص البحـــــث:

املللحة املدكوكة عادة واملدكوكة تلقائياً.  والبحث عبارة عن تكةلة أحباث سابقة يف هذا اجملال.  ومت 
% من امللح 5  يز مكمبات من اخلرسانة بنلب خمتلفة من األم تالح ، حيث مت عةل عينتني بنلبة 

ساعة.  مت  م تالحظة النتائج 22ح ومت   يز عينة بدون إضافة ملح بمد % من املل1وعينتني بنلب 
 بمد مرور سنة من عةلية الصب ومت  مقارنة النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة الميكانيكية
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

-مهك 1
71/28/12 

النقل يف وحدة تقطري  ظواهر
 غشيهألب

 د. مجال علي عريف

1/11/12-مهك 2 التحليل الدقي  لإلستهابة اللاكنة  
للقشريات الذكية ذات طبقات ليفية 

 متمامدة

 أمحد عادل أمحد خضريد.

 أسامة جاسم الدري مد.

حتليل القشريات الذكية ذات طبقات  2/11/12-مهك 1
ليفية متمامدة وحتتوي علس مشغ تالت 

 ك روإج ادية قصية

 أمحد عادل أمحد خضريد.

 الدري مأسامة جاسم د.



59 
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

ـــــة  2/11/12-مهك 2 ـــــة و البني تطـــــور اخلـــــواص امليكانيكي
اجمل ريــــة و النلــــيج البللــــورى للــــبيكة 

ألومنيـــوم مشـــكلة عـــن طريـــ   1151
الضــــــــــغط ىف جمـــــــــــريني متمامـــــــــــدين مث 
 الضغط ىف قالب ذو أنفمال ملتوى

 د. إي اب حمةد الدنف

ثــــ  املتمامــــد الــــزاوي املتلــــاوي البأثــــر  5/11/12-مهك 5
علس اللدونة الفوقيـة  ECAP القناة

يف ســـــــــــــــبيكة القصـــــــــــــــدير رصـــــــــــــــاص 
 %قصدير(62)

 د. إي اب الدنف
 د.حمةود سيد سليةان
 د. خليل عبد الرازق

-مهك 6
18/11/12 

حتليــــل الطاقـــــة الفاعلـــــة مـــــع خـــــواص 
االحـــــــــــــرتاق وانبماثـــــــــــــات أكاســـــــــــــيد 

 النيرتوجني حملرك ثنائس الوقود

 د. حمةد حلن مرسس رمضان
 د. عبد الرمحن الليثس
 د. عارف هيباسلس

-مهك 7
28/11/12 

حتكم وتقييم اململقـات الفمالـة بـبطء 
ـــــ  امللـــــتقبلية لمربـــــة   مـــــع رؤيـــــة الطري

 كاملة

 د. حمةد حمةد املدين

-مهك 8
11/11/12 

ـــــدز ل تالمـــــداد ونلـــــبة  تـــــأثري رقـــــم رينول
االرتفـــاع اىل الطـــول  ىف غرفـــة مكيفـــة 
علــــس ممامــــل انتقــــال احلــــرارة باحلةــــل 
 من اللقف وعلس اللريان ىف الغرفة  

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

-مهك 9
11/11/12 

تأثري الكتلة احلرارية علس اداء جدران 
املمدل املباين املمزولة ومف وم 

 االقصس لتوفري الطاقة

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

-مهك 11
11/11/12 

ماكينــات الــتحكم  حتلــني امكانيــات
الرقةس باضـافة سـيكل لمةـل الثقـوب 

 الىت تقع ىف منادج دائرية

 د. عادل طه حمةد عباس
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 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

التحقـــــ  التحليلـــــي لألقـــــواس املكونـــــة  1/12/12-مهك 11
طبقـــــــات ليفيـــــــة وحتتـــــــوي علـــــــس مـــــــن 

مشــــــــــــغ تالت ك روإج اديــــــــــــة قصــــــــــــية 
 ومتددية

 أمحد عادل أمحد خضريد.

 أسامة جاسم الدري مد.

تطور اخلواص امليكانيكية و البنية  2/12/12-مهك 12
اجمل رية و النليج البللورى للبيكة 

ألومنيوم مشكلة عن طري   1151
الضغط ىف جمريني متمامدين مث 

 أنفمال ملتوىالضغط ىف قالب ذو 

 د. إي اب حمةد الدنف

أثر الكبس الزاوي املتمامد متلاوي  7/12/12-مهك 11
املقطع علس خصائص سبيكة 

 1151األملنيوم

 د. حمةود سيد سليةان 
 د. إي اب حمةد الدنف

التحكم يف االهتزازات المرضية لنظام  9/12/12-مهك 12
متحـــرك مكـــون مـــن خيطـــني مـــرتبطني 

 مبادة مرنة خمةدة 

 د. ملمد عبده فودة

-مهك 15
11/12/12 

تــــــأثري اجللــــــور احلراريــــــة علــــــس محــــــل 
االنتقــال احلــراري واملقاومــة احلراريــة يف 
ــــــــــــاين حتــــــــــــ  ظــــــــــــروف  جــــــــــــدران املب

 ديناميكية

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

-مهك 16
12/12/12 

تأثري املواد األمسنتية وامتصاصية 
علس الكتلة  اللطح الشماع الشةس

احلرارية احلرجة يف جدران املباين 
 املمزولة

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

 م. سمد احللني 

-مهك 17
11/12/12 

خصائص انتقال احلرارة يف الغرف 
املكيفة باستخدام نظام توزيع هواء 

 أ.د. سامي بن علي الصانع  
 أ.د. حمةد فؤاد زيدان    
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 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

يمتةد علس اخللط حت  ظروف 
 احلةل احلراري املختلط

 ماجد بطيحان احلريبم.  

-مهك 18
29/12/12 

  يف درجة احلرارةاملطيلية تمزيز 
 5181لبيكة األلومنيوماملنخفضة  ل

 بمد حلام األحتكاك التقلي 

 د. اي اب حمةد الدنف
 د. جمدي الريس

 د. حمةد سيد سليةان

-مهك 19
11/12/12 

البنية اجمل رية واخلواص امليكانيكية تطور 
مصنمة بطريقة  6182ملادة األلومنيوم 

 احلتكاك التقلي  وبمد املماجلة احلرارية

 د. اي اب حمةد الدنف
 د. جمدي الريس

-مهك 21
15/12/12 

حتليل و التحكم ىف االهتزازات القلرية 
النانو الكربونية   املبنية    ىف أنابيب

علس نظرية املرونة   الغري حملية ونظرية 
 تيةوشينكو للكةرات

 د. ملمد عبده فوده

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 71/28/12–مهك     رقم مشروع البحث

 ة.غشياألبالنقل يف وحدة تقطري  ظواهر  عنوان البحث 

 مجال علي عريف د.  الباحث :
جوانـــــب نقـــــل املـــــادة و الطاقـــــة احلراريـــــة يف نظـــــم التقطـــــري الغشـــــائي إن ف ـــــم  ملخصصصصصص البحــــصصصصصـث:

اليــــــزال يف حاجــــــة إىل التمةيــــــ  و التــــــدقي  للتثبــــــ  مــــــن إمكانيــــــة تطبيــــــ  المديــــــد مــــــن املمــــــادالت ذات 
ويف إبــــــراز  أدقتقيــــــيم  إجــــــراءىف  املضــــــاهاة التهريبيــــــة ذات الصــــــلة. كةــــــا أن مثــــــل هــــــذا المةــــــل يلــــــاهم

 نقل داخل وحدة التقطري.الموامل املؤثرة يف آليات ال
اجنـــــاز دراســـــة حـــــول ظـــــواهر النقـــــل داخـــــل وحـــــدة تقطـــــري غشـــــائية بواســـــطة   ي ـــــدف هـــــذا البحـــــث إىل

 حتريك غازي.
 األهداف اخلصوصية هي: 
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 اجناز مناذج رياضية ورقةية لمةليات النقل و اللي تالن داخل وحدة التقطري. -
 نقل علس مرد ودية الوحدة.حول تأثريات احلةل وعوامل ال مملةيهالقيام بدراسة  -

 1/33/30- مهك رقم مشروع البحث
 .التحليل الدقي  لإلستهابة اللاكنة للقشريات الذكية ذات طبقات ليفية متمامدة  عنوان البحث 

 أمحد عادل أمحد خضريد.  الباحث 
 أسامة جاسم الدري مد. 

لإلســـتهابة اللـــاكنة للقشـــريات ذات مت صـــياغة وتطـــوير منـــاذج وحلـــول حتليليـــة  ملخصصصص البحــــصصصـث:
الطبقات املتمامدة الذكيـة والـيت حتـوي علـس مشـغ تالت ك روإج اديـة متدديـة. اعتةـدت النةـاذج علـس نظريـة 
القشريات الدقيقة من الدرجة األوىل. وإلااد حلول صحيحة لإلستهابة اللاكنة للقشريات اإلسـطوانية و 

ط احلافة باستخدام طريقة فضاء احلالـة. و قـد احتـوت القشـريات الكروية و ثنائية اإلرناء عند خمتلف شرو 
الذكيــة علــس حــافتني متــوازتني ذات تثبيــ  بلــيط وأن حتتــوي احلــواف األخــرى علــس أيــة شــروط ممكنــة مــن 
التثبيــ  احملكــم أو احلــر أو البلــيط. مت حتديــد اإلررافــات للقشــريات ذات الطبقــات املتمامــدة والــيت حتــوي 

ج اديــة متدديــة. و لتحليــل اللــلوك اللــاكن للقشــريات مت اختبــار قشــريات مكونــة مــن علــس طبقــات ك روإ
س  طبقات و احلصول علس نتائج رقةية. وستلـتخدم النتـائج الصـحيحة كةقيـاس للحلـول التقريبيـة مثـل 

 ريلي ريتز وطريقة المناصر احملددة.
 

 6/33/30 -مهك   رقم مشروع البحث
الذكية ذات طبقات ليفية متمامدة وحتتوي علس مشغ تالت  حتليل القشريات   عنوان البحث 
 .ك روإج ادية قصية

 أمحد عادل أمحد خضريد.  الباحث 
 أسامة جاسم الدري مد. 

مت صـــياغة وتطـــوير منـــاذج وحلـــول حتليليـــة لإلســـتهابة اللـــاكنة للقشـــريات ذات  ملخصصصص البحــــصصصـث:
الطبقـات املتمامــدة الذكيــة والــيت حتــوي علــس مشــغ تالت ك روإج اديــة قصــية. اعتةــدت النةــاذج علــس نظريــة 
القشريات الدقيقة من الدرجة األوىل. وإلااد حلول صحيحة لإلستهابة اللاكنة للقشريات اإلسـطوانية و 

ية و ثنائية اإلرناء عند خمتلف شروط احلافة باستخدام طريقة فضاء احلالـة. و قـد احتـوت القشـريات الكرو 
الذكيــة علــس حــافتني متــوازتني ذات تثبيــ  بلــيط وأن حتتــوي احلــواف األخــرى علــس أيــة شــروط ممكنــة مــن 
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تمامــدة والــيت حتــوي التثبيــ  احملكــم أو احلــر أو البلــيط. مت حتديــد اإلررافــات للقشــريات ذات الطبقــات امل
علــس طبقــات ك روإج اديــة قصــية. و لتحليــل اللــلوك اللــاكن للقشــريات مت اختبــار قشــريات مكونــة مــن 
س  طبقات و احلصول علس نتائج رقةية. وستلـتخدم النتـائج الصـحيحة كةقيـاس للحلـول التقريبيـة مثـل 

 ريلي ريتز وطريقة المناصر احملددة.
 

 0/33/30 -مهك   رقم مشروع البحث
ألومنيوم  1151تطور اخلواص امليكانيكية و البنية اجمل رية و النليج البللورى للبيكة   عنوان البحث 

  .مشكلة عن طري  الضغط ىف جمريني متمامدين مث الضغط ىف قالب ذو أنفمال ملتوى

 د. إي اب حمةد الدنف  الباحث 
توصيف البنية اجمل رية و النليج البللورى  حيود األشمة األلكتورونية أستخدم ىف ملخص البحـــــث:

للبيكة األلومنيوم  ارى النقاوة. مت تشكيل املمدن بطريقة البث  ىف قالب حيتوىملس جمريني متمامدين حىت 
أربع مرات، بمد ذلك شكل املمدن ىف قالب ذو أنفمال ملتوى. أل  البحث الضوء علس تطور البنية 

طور النليج البللورى. مت حلاب النلبة للحبيبات الىت أختذت أوضاع ممينة اجمل رية، تطورزاوية احليود، ت
للشبكة البللورية. مت التوصل إىل أن اجلةع بني التشكيل ىف  قالب حيتوىملس جمريني متمامدين مث ىف قالب 

 .ذو أنفمال ملتوى ميثل طريقة فمالة للتحكم ىف النليج البللورى و البنية اجمل رية
 6/33/30 –مهك    بحثرقم مشروع ال
علس اللدونة الفوقية يف سبيكة  ECAP أثر البث  املتمامد الزاوي املتلاوي القناة  عنوان البحث 
 .%قصدير(62القصدير رصاص )

 د. إي اب الدنف الباحث :
 د.حمةود سيد سليةان 
 د. خليل عبد الرازق 

% قصدير( س ل االنص ار علس شكل 62مت صب سبائك القصدير رصاص ) ملخص البحـــــث:
مم، ومث تشكيل ا بأستخدام البث  املتمامد الزاوي املتلاوي  12عروق اسطوانية اليت مت تشكيل ا إلقطار 

إىل أربع مرات. مت تقييم البنية اجمل رية وذلك عن طري  اجمل ر  C( ، عرب امللار ECAPالقناة )
بلورة حبيبات الفا وبيتا إيل حهم حدود  لضوئي واملاسح األلكرتوين. نتج عن هذه المةليةاإللكرتوين ا

ميكرومرت. مت إجراء اختبارات الشدعند ممدالت أنفمال خمتلفة عند ث تالث  6الطور البيي يف حدود 
عند  مئوية. وقد مت حتديد األج ادات احلقيقية 75و  51)درجة حرارة الغرفة(،  25درجات حرارة من 
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يف درجات حرارة  0.44ممدالت األنفمال املختلفة. وقد لوح  أن ممدل حلاسية األنفمال هو 
االختبارات الث تالثة. ارتفاع  قيةة ممدل حلاسية األنفمال وقيةة طاقة التنشيط مع وجود استطالة كبرية 

دراسة استطالة عينات يف عينات الشد تشري إىل أن الية التشوة تمتةد علس انزالق حدود احلبيبات. مت  
الشد عند ممدالت األنفمال املختلفة عند درجات احلرارة املختلفة. ولوح ، أن قيم األستطالة يف كل 
درجة حرارة تبلغ احلد األقصس وهذا و تزيد قيةة احلد األقصس ويكون عند ممدل انفمال أعلس مع زيادة 

 درجة احلرارة.

 
 18/33/30 –مهك    رقم مشروع البحث

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

 د. حمةد حلن مرسس رمضان الباحث :
 د. عبد الرمحن الليثس 
 عارف هيباسلس 

مت عةـل دراسـة عدديـة حملاكـاة خـواص عةليـة االحـرتاق وكـذلك انبماثـات أكاسـيد  ملخص البحــــصـث:
النيرتوجـني حملـرك ثنـائس الوقـود مـع حلـاب كـل مــن الطاقـة احلراريـة و الطاقـة الفاعلـة. مت التحقـ  مـن صــحة 
منــوذج احملاكــاة املقــرتح  باملقارنــة مــع النتــائج املمةليــة املتاحــة. أظ ــرت نتــائج احملاكــاة أن عةليــة االحــرتاق و 

ريبـة جـدا مـن النتـائج املمةليـة. وأظ ـرت دراسـة انبماثات أكاسيد النيرتوجني امللـتنتهة حملـرك ثنـائس الوقـود ق
للموامـــل املـــؤثرة علـــس عةليـــة االحـــرتاق عــــن وجـــود حتلـــينات يف أداء احملـــرك وزيـــادة يف انبماثـــات أكاســــيد 
النيرتوجني كلةا كان هناك اخنفاض ىف توقي  حقن الوقـود وكـذلك مـع زيـادة درجـة احلـرارة دخـول الشـحنة 

قونـة. أثبتـ  النتـائج أن القـيم القصـوى للطاقـة احلراريـة والطاقـة الفاعلـة كانـ  وزيـادة كةيـة الوقوداللـائل احمل
 متقاربة و جديرة باملقارنة.

 
 68/33/30 – مهك   رقم مشروع البحث

 .حتكم وتقييم اململقات الفمالة ببطء مع رؤية الطري  امللتقبلية لمربة كاملة  عنوان البحث 
 حمةد حمةد املدين. د الباحث :
االرتبــاط  علــس اســتخدام تمتةــد طريقــةللمربــة ب الــتحكم األمثــل تصــةيم يــتم تقــدا البحــــصصـث:ملخصصص 

الفمـال  التمليـ  لنظـام التصـةيم األمثـل بمـد ذلـك علـس وتطبيق ـا واخللفية المه تالت األمامية مدخ تالت بني
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ــ  بــالتوازي مــع، واجلةيــع مــع نــبط ســالب بــالتواىل حمــدود النطــاق الــرتددي احملــرك تمليــ  مــناليتكــون ء. بطب
مكــون مــن  ث تالثيــة األبمــاد ركــوب ســيارة منــوذج وســوف يــتم التطبيــ  وتقيــيم األداء باســتخدام ســل . مثــبط

 .عشوائي طري  تلرى علس احلرية من سبع درجات
 

 34/33/30 –مهك   رقم مشروع البحث
غرفة مكيفة علس ممامل  مداد ونلبة االرتفاع اىل الطول يفتأثري رقم رينولدز ل تال  عنوان البحث 

   .انتقال احلرارة باحلةل من اللقف وعلس اللريان ىف الغرفة
 أ.د. سامي علي الصانع الباحث :
 أ.د. حمةد فؤاد زيدان  

يتم يف هذا البحث دراسة حركة اهلواء وانتقال احلرارة يف غرفة مكيفة بواسطة  : ملخص البحـــــث
مداد يمتةد علس خلط اهلواء حبيث يتم تغذية الغرفة من أعلس جدار جانىب ويكون رجوع اهلواء من انظام 

فتحة يف أسفل اجلدار املقابل.  وسوف تلتخدم طريقة األحهام احملدودة احللابية ىف هذه الدراسة وهبا 
ت باملقارنة بالنتائج يتم حماكاة اللريان املضطرب وسوف يتم التأكد من دقة هذه الطريقة وصحة احللابا

املمةلية اللابقة وسوف يتم اختبار حلاسية الطريقة  احللابية لبمض املمام تالت مثل رقم براندتل.  
/ االرتفاع للغرفة علس رقم رينولدز لإلمداد ونلبة الطولتلتخدم هذه الطريقة بمد ذلك يف دراسة تأثري 

مع املقارنة بالنتائج املناظرة لللريان علس لوح حركة اهلواء وانتقال احلرارة باحلةل علس طول اللقف 
ري رقم رينولدز ملطح منفرد وسوف يتم احلصول علس خرائط خلطوط اللريان داخل الغرفة عند تغي

 الطول .ونلبة االرتفاع/
 

 31/33/30 – مهك   رقم مشروع البحث
ومف وم املمدل االقصس لتوفري أثري الكتلة احلرارية علس اداء جدران املباين املمزولة ت   عنوان البحث

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

سوف يتم دراسة تأثري التغري يف كةية وموقع الكتلة احلرارية )اخلرسانة( علس  ملخص البحـــــث:
اخلصائص الدينامكية النتقال احلرارة يف جدران املباين املمزولة بثبات املقاومة احلرارية االمسية 

(nominal thermal resistance)  باستخدام طريقة رياضية عددية حت  ظروف دورية
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ظروف املناخية ملنطقة الرياض.  وسوف يتم تطوير وتطبي  مف وم املمدل األقصس ملتقرة وباستخدام ال
ومف وم اللةاكة احلرجة للكتلة احلرارية  (energy savings potentioal)لتوفري الطاقة 

(critical thermal mass)  الااد اللةاكة املطلوبة للكتلة احلرارية لغرض توفري نلبة حمددة
 للطاقة.

 

 33/33/30 – مهك   البحث رقم مشروع
ماكينات التحكم الرقةس باضافة سيكل لمةل الثقوب الىت تقع ىف  حتلني امكانيات :عنوان البحث 

 منادج دائرية
 عادل طه عباسد.  الباحث :

توجد الثقوب اليت تقع يف مناذج دائرية يف أجزاء صناعية كثرية مثل : اهلوائيات  ملخص البحـــــث:
 احلرارية واملكثفات والغ تاليات ومصايف الصناعات الغذائية.واملبادالت 

وقد وجدت صموبة كبرية أثناء اعداد برمج التشغيل ال تالزمة لمةل هذه الثقوب باستخدام ماكينات 
التحكم الرقةي حيث يتطلب ذلك حلاب مراكز مجيع الثقوب واليت قد تصل إىل عدة آالف وبدقة 

ثناء اإلضافة إىل إمكانيةحدوث أخطاء مما قد يؤدي إىل تلف األجزاء أعالية وهذا يتطلب وقتًا كبريًا ب
ويف هذا البحث قةنا بتطوير خمطط خوارزمي لتنفيذ هذه امل ةة يصلح استخدامه علس مجيع   التصنيع.

ماكينة تفريز  2ماكينات التحكم الرقةي ا لديثة وكذلك قةنا بتطبي  هذا املخطط اخلوارزمي علس عدد 
% وكذلك انمدام األخطاء 95التحكم الرقةي املطلوبة لتشغيل هذه األجزاء بنلبة تزيد عن  تمةل بنظام

 تقريباً أثناء عةلية األعداد.
 

 3/30/30 – مهك   رقم مشروع البحث
التحق  التحليلي لألقواس املكونة من طبقات ليفية وحتتوي علس مشغ تالت  : عنوان البحث 

 .ك روإج ادية قصية ومتددية
 أمحد عادل أمحد خضريد.  :الباحث 

 د. أسامة جاسم الدري م 
مت إستقصــاء اإلررافــات اللــاكنة لألقــواس املركبــة واملتمامــدة ليفيــا املتةاثلــة والغــري  ملخصصص البحــــصصـث:

متةاثلة وحتتوي علس مشغ تالت ك روإج ادية قصية ومتددية . مت إااد حلول صـحيحة لإلسـتهابة اللـاكنة 
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املتمامدة لشروط حافة كيفية بإسـمةال طريقـة فضـاء احلالـة. مت إسـتمةال نظريـة التشـوه هلذه األقواس الذكية 
القصي الدقيقة من الدرجة األوىل يف هذا التحليل. مت حلـاب اإلررافـات لألقـواس احملتويـة علـس مشـغ تالت  
ـــة واملكونـــة مـــن ث تالثـــني طبقـــة ملختلـــف خمططـــات التصـــفيح وشـــروط احلافـــة. دراســـة اجلـــدوى  ك روإج ادي
إلســتمةال مشـــغ تالت متدديـــة و قصـــية يف األقـــواس الذكيـــة قـــد حتققـــ . لـــوح  أن األقـــواس املتمامـــدة ليفيـــا 
والغـري متةاثلـة وبشـرط حافـة مثبـ  مـن طـرف وحـر مـن الطـرف اآلخـر وحتتـوي علـس مشـغل ك روإج ــادي 

 قصي تمطي مرتني إرراف طريف أكثر من اليت حتتوي علس مشغ تالت ك روإج ادية متددية.
 

 
 
 
 

 0/30/30 – مهك   رقم مشروع البحث
ألومنيوم  1151تطور اخلواص امليكانيكية و البنية اجمل رية و النليج البللورى للبيكة   عنوان البحث 

مشكلة عن طري  الضغط ىف جمريني متمامدين مث الضغط ىف قالب ذو أنفمال 
 .ملتوى

 د. إي اب حمةد الدنف الباحث :

األشمة األلكتورونية أستخدم ىف توصيف البنية اجمل رية و النليج البللورى حيود  ملخص البحـــــث:
للبيكة األلومنيوم  ارى النقاوة. مت تشكيل املمدن بطريقة البث  ىف قالب حيتوىملس جمريني متمامدين حىت 

أربع مرات، بمد ذلك شكل املمدن ىف قالب ذو أنفمال ملتوى. أل  البحث الضوء علس تطور البنية 
اجمل رية، تطورزاوية احليود، تطور النليج البللورى. مت حلاب النلبة للحبيبات الىت أختذت أوضاع ممينة 
للشبكة البللورية. مت التوصل إىل أن اجلةع بني التشكيل ىف  قالب حيتوىملس جمريني متمامدين مث ىف قالب 

البنية اجمل ريةذو أنفمال ملتوى ميثل طريقة فمالة للتحكم ىف النليج البللورى و   
 

 7/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

 .1151أثر الكبس الزاوي املتمامد متلاوي املقطع علس خصائص سبيكة األملنيوم  عنوان البحث 
 حمةود سيد أمحد سليةاند.  الباحث :
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 د. إي اب حمةد الدنف 
 ميكرومرت 611خشن احلبيبات اجمل رية  1151عينات من األملنيوم مت مماجلة ملخص البحـــــث: 

عن طري  الضغط الزاوي يف قناتني متمامدتني متلاويتان  يف املقطع   A ,BCباستخدام طريقني، 
((ECAP 91. ومت كبس المينات يصل إىل أربمة مرات من خ تالل أسطةبه  زاويت ا الداخليةo 

( لدراسة البنية اجمل رية EBSD) اجمل ر املاسح ستخدام تقنية. مت اBCو  Aباستخدام الطريقتني 
، وحدود احلبيبات ذوزاوية عالية. وقد فرق األ اهات. مت حتديد توزيع حهم اخللية، املنتههللمينات 

أجري  الدراسة اجمل رية علس كل من ا اه الكبس واأل اه المةودي عليه.  وجد أن البنيةاجمل رية املنتهة 
لس الطري  امللتخدمة وعدد التةريرات. وقد أجري  دراسة الللوك امليكانيكي باستخدام الشد يمتةد ع

عينات قياسية من المينات املنته ةن الكبس الزاوي يف اال اه التشوه. ولوح  بقوة بأستخدام والضغط  
لر أعتةاد الللوك واخلواص علس الشد والضغط. وقد تأثر حهم الفهوات وتوزيم ا علس سطح ك

 للمينات املشدودة  علس طريقة وعدد التةريرات للمينة.
 9/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

التحكم يف االهتزازات المرضية لنظام متحرك مكون من خيطني مرتبطني مبادة مرنة   عنوان البحث 
 خمةدة

 د. ملمد عبده فودة الباحث :
الفيزيقي لألجلام املتحركة مثل الليور أو بناء منوذج رياضي حياكي النظام   ملخص البحـــــث:

الل تالسل أو احلبال واملكونة من طبقتني مرتبطتني مبادة مطاطية واليت يؤثر علس الطبقة المليا من ا قوى 
خارجية وتدور بواسطة بكرات و علي ا قوى حتكم هبدف تقليل االهتزازات أو تقليل اإلزاحة املتلمرضة.  

ستخدام جملات أو استخدام زنربكات.  سوف تلتخدم دوال جرين يف إااد هذه القوى ميكن توليدها با
حل ع تالقي صحيح )ليس تقري ( ومباشر إلااد القيم املثلس لقوى التحكم ومواضع عةل هذه القوى.  

 ولقد أخذ يف االعتبار القيود املختلفة يف تثبي  المتب وسرعة احلركة.

 

 11/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

تأثري اجللور احلرارية علس محل االنتقال احلراري واملقاومة احلرارية يف جدران املباين   عنوان البحث 
 .حت  ظروف ديناميكية

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

يف ( اليت تقطع طبقة المازل mortar jointsتؤدي اللحامات األمسنتية ) ملخص البحـــــث:
اجلدران املمزولة واليت متثل جلورا حرارية اىل زيادة ممدل انتقال احلرارة خ تالل اجلدار وبالتايل اىل ختفيض 
قيةة املقاومة احلرارية للهدار.  واستخدم برنامج حاسويب )مبي علس طريقة احلهم احملدود( سب  التأكد 

ء احلراري جلدران املباين حت  ظروف ثنائية من صحته يف دراسة تأثري طبقات اللحام األمسنتية علس األدا
( ميثل مدينة الرياض.  steady periodic( وظروف بيئية ذات تغري دوري ثاب  )2Dاألبماد )

% نلبة اجللور احلرارية( يف جدار منطي  2.8مم ) 11وأظ رت النتائج أن طبقة امسنتية ذات ارتفاع 
 ممدل انتقال احلرارة خ تالل اجلدار بنلبة تصل اىل مم تؤدي اىل ارتفاع يف 75به طبقة عازل بلةاكة 

% مقارنة جبدار مماثل بدون جلور حرارية، وعند زيادة  18% وختفيض يف املقاومة احلرارية بنلبة  62
 111% نلبة اجللور احلرارية( زاد ممدل انتقال احلرارة بنلبة  9.1مم ) 21مساكة الطبقة األمسنتية اىل 
%.  ومن املؤكد أن زيادة ممدل انتقال احلرارة مبثل هذه  51حلرارية بنلبة % واخنفض  املقاومة ا

النلب سوف يؤدي اىل زيادة كبرية يف أمحال التكييف واست  تالك الطاقة يف املباين.  وأظ رت الدراسة  
كذلك أن اجللور احلرارية تؤدي اىل زيادة ممدل تذبذب درجة احلرارة علس اللطح الداخلي للهدران 

ب محل االنتقال احلراري.  ول تالسباب اللابقة توصي الدراسة بتقليل أو ازالة تأثري اجللور احلرارية وتذبذ
)لو أمكن( من خ تالل التصةيم املناسب، وعند وجود مثل هذه اجللور ال بد من أخذ تأثريها يف االعتبار 

 علس امحال التكييف.
 

 12/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

تأثري املواد األمسنتية وامتصاصية اللطح الشماع الشةس علس الكتلة احلرارية احلرجة   عنوان البحث 
 .يف جدران املباين املمزولة

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

  م. سمد احللني 
ـــة وامتصاصـــية اللـــطح ل تالشـــماع  ملخصصصص البحــــصصصـث: مت يف هـــذا البحـــث دراســـة تـــأثري املـــواد األمسنتي

الشةلـــي علـــس الكتلـــة احلراريـــة احلرجـــة يف جـــدران املبـــاين املمزولـــة وذلـــك لقيةـــة حمـــددة للةقاومـــة احلراريـــة.  
مت التوصـل واستخدم  مفاهيم "مدى توفري الطاقة للكتلة احلرارية" و "مساكة الكتلة احلرارية احلرجـة" والـيت 

الي ةا يف دراسة سابقة وذلك لتحديد مساكـة الكتلـة احلراريـة ال تالزمـة لنلـبة تـوفري ممـني يف الطاقـة.  وقـد مت 
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حلــاب انتقــال احلــرارة خـــ تالل اجلــدار حتــ  الظـــروف املناخيــة ملدينــة الريـــاض بــافرتاض تغيــري دوري منـــتظم 
ة.  ودرس تـأثري املـواد األمسنتيـة باسـتخدام باستخدام امنوذج حاسـويب مت التأكـد مـن دقتـه يف دراسـات سـابق

 1.2الطوب االمسنيت اجملوف وغري اجملوف وتأثري امتصاصية سطح اجلدار باستخدام سـطح ذو امتصاصـية 
.  كةا مت  الدراسة جلدران تقع في ا الكتلـة احلراريـة بالـداخل وجـدران تقـع  1.2وسطح اخر بامتصاصية 

ســم  51و  1نلــبة اىل طبقــة المــازل.  وغيــريت مساكــة الكتلــة احلراريــة بــني في ــا الكتلــة احلراريــة باخلــارج بال
بينةا مت االحتفا  باملقاومة احلرارية عنـد قيةـة ثابتـة.  وأظ ـرت النتـائج أنـه ميكـن احلصـول علـس قيةـة أعلـس 

كـــون ( ت1ملـــدى تـــوفري الطاقـــة للكتلـــة احلراريـــة )لقيةـــة ممينـــة مـــن الكتلـــة احلراريـــة احلرجـــة( وذلـــك عنـــدما: )
( تـــنخفض قيةـــة امتصاصـــية اللـــطح اخلـــارجي ل تالشـــماع 2اجلـــدران مـــن الطـــوب األمسنـــيت غـــري اجملـــوف و )

( تكـون الكتلـة احلراريـة بالـداخل.  ومت اسـتنباط خـرائط للـةاكة الكتلـة احلراريـة احلرجـة مـع 1الشةلي و )
علــس التصــةيم  مــدى تــوفري الطاقــة حتــ  ظــروف خمتلفــة وذلــك مللــاعدة مصــةةي اغلفــة املبــاين للحصــول

 األفضل حراريا.
 

 11/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

خصائص انتقال احلرارة يف الغرف املكيفة باستخدام نظام توزيع هواء يمتةد علس   عنوان البحث 
 .اخللط حت  ظروف احلةل احلراري املختلط

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

 بطيحان احلريبماجد م.  
( يف دراســـة CFDيتملـــ  هـــذا البحـــث باســـتخدام ديناميكـــا املوائـــع احللـــابية ) ملخصصصص البحــــصصصـث:

( يف الغـــرف املكيفـــة.  mixed convectionاللـــريان وانتقـــال احلـــرارة باحلةـــل احلـــراري املخـــتلط )
ثابتــة ويرجــع مــن يــدخل هــواء االمــداد البــارد مــن فتحــة يف اعلــس جــدار م تالصــقة للــقف ذي درجــة حــرارة 

خــ تالل فتحـــة يف اســفل اجلـــدار املقابـــل م تالصــقة ل تالرضـــية.  واســتخدم امنـــوذج حلـــايب مت التأكــد مـــن دقتـــه 
سابقا مبقارنة نتائهه بنتائج ممةلية.  وأظ ر التحليـل باسـتخدام نظريـة األبمـاد أن أداء منظومـة توزيـع اهلـواء 

( ونلــبة الطــول Ar( )أو رقــم أرمخيــدس، Gr( ورقــم جراشــوف )Reيمتةــد علــس رقــم رينولــدز ل تالمــداد )
ل تالرتفــاع يف الغرفــة وكــذلك نلــبة كــل مــن ارتفــاع فتحــة االمــداد والرجــوع اىل ارتفــاع الغرفــة.  وعةلــ  هــذه 
الدراســة اوال لغرفــة ذات نلــب ابمــاد ثابتــة حيــث متــ  دراســة تــأثري كــل مــن رقــم رينولــدز ورقــم جراشــوف 

( Nuيــ  األخــر.  وأظ ــرت النتــائج أن متوســط رقــم نلــول  )بتغيــري أحــد هــذين المــاملني بينةــا يــتم تثب
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( يـــزداد اىل أن يصـــل رقـــم HRIعلـــس اللـــقف يزيـــد مـــع رقـــم رينولـــدز وأن ممامـــل الـــتخلص مـــن احلـــرارة )
مث يثبـ  بمـد ذلـك.  ولقيةـة ممينـة لـرقم رينولـدز وجـد أن ممامـل الـتخلص مـن احلـرارة  9111رينولدز اىل 

اشــوف )أو رقــم أرمخيــدس(.  واســتنبط مميــار لتحديــد مــا اذا كــان انتقــال يف الغرفــة يقــل مــع زيــادة رقــم جر 
احلرارة باحلةل احلراري القلري أو املخـتلط هـو اللـائد وقـد أظ ـر هـذا املميـار أن رقـم أرمخيـدس احلـرج هلـذا 

.  وتظ ــر النتــائج أن رقــم أرمخيــدس وحــده بغــض النظــر عــن رقةــي رينولــدز وجراشــوف 1.11التحــول هــو 
رجة كبرية قيةة رقم نلول  لللقف وكذلك حيـدد ممامـل الـتخلص مـن احلـرارة يف الغرفـة عنـدما حيدد اىل د

يكون رقم أرمخيـدس أعلـس مـن قيةتـه احلرجـة.  وقـد أظ ـرت خـرائط خطـوط اللـريان واخلطـوط ذات درجـة 
 احلرارة املتلاوية أهنا متناسقة مع النتائج األخرى يف البحث.

 29/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

بمد حلام  5181لبيكة األلومنيوماملنخفضة  ل  يف درجة احلرارةاملطيلية تمزيز   عنوان البحث 
 .األحتكاك التقلي 

 د. اي اب حمةد الدنف الباحث :
 د. جمدي الريس 
  د. حمةد سيد سليةان 

عند اثنني التقلي   االحتكاك إيل حلام  التهارية 5181 تمرض  ألواح سبيكة ملخص البحـــــث:
ممدل  بإستخدام دورة يف الدقيقة 851و 211 سرعة دوران األداة يف واملتةثلة، املختلفة املمام تالت من

دقيقة  جم رية التقلي  إيل بنية ل تالحتكاك هذه الظروف أدت. مم / دقيقة 91 مقدارة واحد تغذية
دورة يف  851) ميكرومرت عند 2.6( و دورة يف الدقيقة  211)عند  ميكرومرت  1.95 عند للحبيبات
ث تالثة  عند درجة مئوية 251 عند نلبيا عند درجة حرارة منخفضة الشد إستطالة مت قياس. الدقيقة(
ونقص يف املطيلية كبري  تمزيز أدى إىل احلبيبات حهم خنفاض يفأثبت  النتائج أن االو ، اإلنفمال ممدالت
 حبيبات حلهم 1.25،ممدل األنفمال لاسيةح يف نلبيا قيةة عالية أن حدوث تشكيل.ال يف أمحال
 .احلالية فائ   اللدونة يف ظل الظروف التهريبية تشوهال عةلية، تقرتح حدوث   ميكرومرت  1.95

 

 11/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

 مصنمة بطريقة احلتكاك 6182تطور البنية اجمل رية واخلواص امليكانيكية ملادة األلومنيوم   عنوان البحث 
 .التقلي  وبمد املماجلة احلرارية
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 د. اي اب حمةد الدنف الباحث :
 د. جمدي الريس
يف هذا البحث مت عةل حلام باالحتكاك التقلي  للبيكة األلومنيوم  ملخص البحـــــث:

مم / دقيقة( وث تالث سرعات دورانية 222و  121و  91باستخدام ث تالث ممدالت للتغذية )6182
ة / دقيقة(.  مت تقييم اخلصائص امليكانيكية عن طري  قياس الص تالدة لف1151و  1171و  851)

لقطاع عرضي للوص تالت امللحومة بينةا مت تقييم البناء اجمل ري من خ تالل اجمل ر الضوئي وجم ر امللح 
عن متغريات اللحام فإن حهم احلبيبات األلكرتوين وأيضًا انكلار الشماع األلكرتوين املرتد. بغض النظر 

ميكرون.  وقد وجد اخنفاض ملحو  يف ص تالدة  1-2أعيد بلوربا ديناميكيًا كان  يف حدود اليت 
املنطقتني اجملاورتني ملنطقة اللحام وذلك بلبب ذوبان الطور بيتا نتيهة حرارة اللحام املتولدة.  وعلس ذلك 

ساعة  12و 5درجة مئوية وملدة  175فقد مت إجراء مماجلة حرارية جلةيع الوص تالت امللحومة عند 
وإعادة تقييم هذه الوص تالت ميكانيكيًا وجم ريًا ومقارنت ا بالوص تالت اليت مل تماجل حرارياً. وجد أن جزئاً 
من الص تالدة واخلصائص امليكانيكية قد مت استمادته وذلك بفمل املماجلة احلرارية واليت تلبب  يف إعادة 

 ترسب الطور بيتا.
 

 15/12/12–مهك     رقم مشروع البحث

النانو الكربونية   املبنية علس    حتليل و التحكم ىف االهتزازات القلرية ىف أنابيب  عنوان البحث 
 .نظرية املرونة   الغري حملية ونظرية تيةوشينكو للكةرات

 د. ملمد عبده فوده الباحث :
ىف  أنابيب النانو لقد استخدم  طريقة حتليلية  لتقليل االهتزازات القلرية    ملخص البحـــــث:

الىت ترتكز علس أساس ونكلر. لقد استخدم  كتل نانوية لتقليل االهتزازات وذلك باحداث عقد عند 
أماكن يتم اختيارها ملبقًا  و من ا نلتطيع  حصر االهتزازات يف جزء من األنوب دون االجزاء األخرى 

د القوة املؤثرة مع أحد الرتددات الطبيمية أو جمـل األنبوب يف حالة سكون كليا و ذلك ىف حالة تواف  ترد
لألنوب. لقد استخدم  نظرية أرجنني للةرونة الغري مركزة عند نقطة لتلةح بتأثري االطوال الصغرية . ويف 
هذا البحث بني  ممادالت احلركة لألنوب علس نظرية تيةو شينكو واليت تأخذ يف  اال عتبار التشوه 

 الناتج من تأثري القصور الدوراين.الناتج من القص وكذلك التشوه 
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لقد  استخدم  دوال جرين يف إااد حل ع تالقي صحيح )ليس تقري (  و مباشر إلااد القيم املثلس   
للكتل  املضافة ومواضم ا.و مت دراسة تأثري  ممامل املرونة الغري مركزة وكزازة االساس علس الرتددات 

  الطبيمية للألنبوب كةاأخذ يف االعتبار القيود  املختلفة يف تثبي  األنوب. 

 

  

 هندسة البترول والغاز الطبيعي
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

ـــــــد ملـــــــتخلص ذو  19/69/30-هبغ 1 ـــــــوليةر جدي دراســـــــة ب
فاعليـــــــة عاليـــــــة يف التطبيقـــــــات اهلندســـــــية 

 املختلفة عند ظروف املكامن النفطية

 د. عةاد بن سليةان احلةيضي

6 66/30/30 characterization of 
heterogeneity of the 
shajara reservoirs of the 
shajara formation of the 
permo - carboniferous 

Unayzah group 

 د. حمةد سميد زقوطة 

 

  19/69/30- هبغ   رقم مشروع البحث

 دراسة بوليةر جديد ملتخلص ذو فاعليـة عاليـة يف التطبيقـات اهلندسـية املختلفـة عنـد  عنوان البحث 
 .ظروف املكامن النفطية

 د. عةاد بن سليةان احلةيضي الباحث :

إن طريقــــة حتلــــني اســــتخ تالص الزيــــ  املتبقــــي بمــــد المةليــــات األوليــــة والثانويــــة  ملخصصصصص البحــــصصصصـث:
باسـتخدام احملاليـل الكيةيائيــة مثـل البــوليةر هـي واحــدة مـن أفضـل الطــرق امللـتخدمة يف هــذا اجملـال وذلــك 
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ءة الكلـــح نظـــراً للزوجـــة الماليـــة والـــيت تكـــون ســـبباً يف تقليـــل كةيـــة امليـــاه املنتهـــة.  ألهنـــا تلـــاعد علـــس كفـــا
وتــتلخص أمهيــة هــذا البحــث يف إكتشــاف وتصــنيع بــوليةر فمــال و صــدي  للبيئــة ويلــتخدم عنــد ظــروف 
املكةن )درجات احلرارة والضغط وامللوحة المالية(  وذلك من مصدر متاح ورخيص وس ل التحضـري وآمـن 

.  إن هذا املنتج اجلديد سوف يكون له أمهية قصوى يف كل من الناحية الملةيـة واالقتصـادية ، كـذلك بيئياً 
 يتم اآلن تلهيله كرباءة اخرتاع.

ي دف البحث إىل : دراسة الموامل املختلفة الكتشاف بوليةر فمال وصدي  للبيئة ويلتخدم عند 
 الزي  عند ظروف املكةن.ظروف املكامن البرتولية ودراسة تأثريه علس إنتاج 

  66/30/30- هبغ   رقم مشروع البحث

 characterization of heterogeneity of the shajara  عنوووان البحووث 
reservoirs of the shajara formation of the permo - 

carboniferous Unayzah group 
 د. حمةد سميد زقوطة  الباحث :

مت مجع عينات ممثلة من احلهر الرملي من سطح ممني من تشكيل الشارجة  ملخص البحـــــث:
الكربوين احلديدي لتوصيف املكامن من خ تالل التحقي  البمد كلورية. مت توظيف -جملةوعة الربمو

النةاذجني قائةني علس تقنية تللل الزئب  لتةثيل اخلصائص امللام من هذه األحهار الرملية . بين  
د واقمية و ميزات كلورية اململقة من اهلياكل اليت يل ل اخرتاق ا يف احلهر الرملي الشارجة النتائج أن أبما

 ، وعندما ترتبط هذه املواد عن طري  منوذج احلرارية ذو األبماد الث تالثة. 
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 مراكز بحثية 

 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

1 CEREM 
7/11/12 
 

 
 

ربــاعس -أمــني( فينيــل-٣)-٥تــآثريات 
االزول كةثـــــــبط تآكـــــــل علـــــــس تآكـــــــل 

منهنيـــــز ىف ميـــــاة -ســـــبيكة املاغنلـــــيوم
 اخلليج المرىب

 شريف د. الليد حمةد امحد

6 CEREM 
11/11/12 

ـــــة  اللـــــلوك احلـــــراراي واخلـــــواص امليكانيكي
ت تالمــس  فلوريناتـد ســي تالن بتوظيـف خللـيط

احملضـــــــــر بطريقـــــــــة الغـــــــــزل شــــــــديد للةـــــــــاء 
 الك ربائي

 كرا حمةدال   د. حمةد رضاء

3 PSATRI 
12/11/12 

ســـــــــــــــــــــــــــلكية ال تالهـــــــــــــــــــــــــــوب ملوضـــــــــــــــــــــــــــوع 
(LBIRRM)   مـــرتي توجيـــه علـــم

 ملوازنة وتدخل شبكة متداخلة

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

0 RC16/11/12  تقيــــيم زيــــ  الطمــــام امللــــتخلص مــــن
 الذرة للتطبيقات الك ربائية

 د. حمةد بن عبد الرمحن آل الشيخ
 قريشيد. حمةد 

6 CEREM 
21/11/12 
 

وزنيـــة علـــس   دراســـة ك روكيةيائيـــة و
تآكــــــل ومحايــــــة النحــــــاس النقــــــس مــــــن 
التآكــــل ىف حماليــــل كلوريــــد الصـــــوديوم 

 بواسطة اثنني من مشتقات االزول

 شريف د. الليد حمةد امحد

6 CEREM   شريف د. الليد حمةد امحدديـــــــوبلكس  2219تآكـــــــل ســـــــبيكة 
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 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

21/11/12 
 

ســــتانلس ســــتيل ىف احملاليــــل احلامضــــية 
واملتمادلة ومحايت ا باستخدام الريوثنيوم  

 كةمدن مضاف اىل اللبيكة
 

 

 

9 CEREM 
22/11/12 
 

سلوك تآكل النحاس وتثبيط تآكلة 
مولر من حماليل محض ٠٫٥ىف 

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

 -٤٫٢٫١-مريكابتو٥-أمينو-٣
 األزولث تالثس 

 شريف د. الليد حمةد امحد

8 CEREM 
26/11/12 

تثبيط تفاع تالت تآكل النحاس ىف 
حماليل الكلوريدات املتمادلة 

 واحلامضية بواسطة
-ثيادايازول -٤٫٣٫١-أثيل-٥ 
 أمني كةثبط للتآكل-٢

 شريف د. الليد حمةد امحد

7 CEREM 
27/11/12 

سلوك تآكل املاغنليوم ىف احملاليل 
املمرضة لل واء من مياة البحر الراقدة 

 % كلوريد الصوديوم1.5الطبيمية و 

 شريف د. الليد حمةد امحد

14 RC 
11/12/12 

احلد األدىن للكشف يف جمال التحليل 
 الطيفي باألشمة اللينية املفلورة

 

 م. أمحد نصر كداشي

حمةد بن عبد الرمحن آل . د 
 الشيخ

 
11 RC 

36/34/34 
للــبيكة التنغلــنت اخلصــائص الرتكيبيــة 

املخلوطة بآلة طحن كرويـة ذات طاقـة 
 د. سيد محيل اإلس تالم
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 الباحثون المنوان  رقم التقرير  م

 عالية
 

 

 CEREM  - 7/11/12  رقم مشروع البحث
ربـــاعس االزول كةثـــبط تآكـــل علـــس تآكـــل ســــبيكة -فينيـــل أمــــني(-٣)-٥تـــآثريات   عنووووان البحوووث 

 .منهنيز ىف مياة اخلليج المريب-يوماملاغنل
 شريف امحدد. الليد حمةد  الباحث :

تلتخدم سبائك املاغنليوم علس نطاق واسع ىف المديد من التطبيقات وذلك  ملخص البحـــــث:
بلبب ان كثافت ا املنخفضة وجودة تبديد احلرارة وجودة التخةيد  وجودة احلةاية الك رومغناطيلية. 

حتةي اللبيكة من  سبائك املاغنيليوم عادة تكون طبقة من األكليد علس سطح ا ولكن هذه الطبقة ال
التآكل وال سيةا يف البيئات اليت حتتوي علس ايونات الكلوريد. بناء علس ما تقدم مت  دراسة امكانية 

منهنيز ىف وسط من االوساط االكثر شراسة -محاية سبيكه من سبائك املاغنليوم وهس سبيكة املاغنليوم
كةثبط  (APT)رباعس االزول -ل أمني(فيني-٣)-٥وهو مياة اخلليج المرىب بواسطة  ىف حدوث التآكل

للتآكل بمد فرتات من غةس اللبيكة ملدة ساعة واحدة ومائة ومخلون ساعة. وقد أجري  الدراسة 
 Cyclic) باستخدام القياسات الك روكيةيائية املختلفة مثل االستقطاب الديناميكس احللقس

Potentiodynamic Polarization)  عند ج د ثاب  و قياس شدة التيار الك رىب 
(Chronoamperometry)  وأيضًا مطياف املةانمة الك روكيةيائية (EIS)   باالضافة اىل

وحملل أطياف االشمة اللينية   (SEM) طريقة الفقد ىف الوزن  وامليكروسكوب املاسح االلكرتوىن
(EDX)ة زمن . أظ رت القياسات الك روكيةيائية أن تآكل اللبيكة يكون سريع مث يقل مع زياد

ساعة وذلك نتيهة تكون طبقة من منتهات التآكل تتكون  ١٥٠تمرض سبيكة املاغنليوم للةحلول اىل 
وبزيادة  APTعلس سطح اللبيكة حيةي ا محاية جزئية، وكذلك يزيد هذا التآثري ىف وجود جزيئات ال 

للبيكة الزمنة خمتلفة ملس مول.أثبت  إختبارات الفقد ىف الوزن بمد تمرض ا ٥ملس مول اىل  ١تركيزة من 
أن ممدل تآكل سبيكة املاغنيلوم  APTىف مياة اخلليج المرىب اخلالية من واحملتوية علس جزيئات ال 

يقلل بنلبة كبرية ذوبان املاغنيلوم ىف ماء  (APT)يتناقص مع الزمن وان وجود مث زيادة تركيز املثبط 
أن  EDXومطياف اشمة إكس  SEM وكشف  اشكال امليكروسكوب املاسح االليكرتوىناخلليج. 

وذلك من خ تالل ترمية ا للةناط   APTاللبب ىف محاية سطح املاغنيلوم يرجع اىل جزيئات ال 
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الضميفة علس سطح املاغنيلوم مما يؤدي إىل زيادة مقاومت ا للتآكل. جاءت نتائج الدراسة ىف جمةل ا 
متفقة وتؤكد بمض ا البمض وأثبت  ان تآكل املاغنيلوم يتناقص ىف مياة اخلليج المرىب بزيادة زمن تمرض ا 

منهنيز يمةل وهذا نتيهة -جدًا للبيكة املاغنليوم مثبط تآكل جيد APTللةحلول وأن مركب ال 
امتصاص جزيئاتة علس  سطح اللبيكة ، هذا وأن قدرتة علس محاية اللبيكة من التآكل تتماظم بزيادة 

 تركيزة.
 
 

 CEREM  - 11/11/12   رقم مشروع البحث
بتوظيف ت تالمس شديد الللوك احلراراي واخلواص امليكانيكية خلليط فلوريناتد سي تالن    عنوان البحث 

 .للةاء احملضر بطريقة الغزل الك ربائي
 د. حمةد رضاءال كرا حمةد  الباحث : 

 Fluorinated“ ( Pull/PVA)لقد مت اعداد غشاء من خليط  ملخص البحـــــث:

Silane Functionalized Superhydrophobic 

Pullulan/Poly(vinylalcohol) “  درجة بطريقة  151مع درجة ت تالمس للةاء أقل من
. لقد مت توصيف الشكل اجمل ري وخواص الثبات احلراري واخلواص امليكانيكية لألغشية الغزل الك ريب
 علس الرتتيب. ZWICKمع اختبار املواد باستخدام ماكينة  SEM , TGAباستخدام 

لألغشية  PFOTESمع الـ  PVA & PULL و PULL/PVAان التفاع تالت بني خليط الـ 
 .FTLRو  DSCمت حتليل ا باستخدام 

 زاوية الت تالمس وسقوط املاء مع سطح الغشاء مت قياس ا عن طري  ميكرسكوب جم ز بكامريا فيديو.
تؤدي إىل حتلني يف اخلواص  Pullمع  PVAلقد أوضح  هذه الدراسة أن اضافة كةيات ضئيلة من 

 .Pullاحلراري ألغشية  امليكانيكية الج اد الشد والثبات
 

  PSATRI  - 12/11/12   رقم مشروع البحث
مرتي توجيه علم ملوازنة وتدخل شبكة  (LBIRAM)سلكية ال تالهوب ملوضوع   عنوان البحث 

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

 الشبكات يف أداء حامسا تلمب دورا التوجيه مقاييس أن ممروفة جيدا اهنا حلقيقة ملخص البحـــــث:
لارات التوجيه مل مقاييس يتم تميني، بروتوكوالت التوجيه يتم تنفيذ عندما(. WMNالسلكية ) شبكة

 بروتوكوالت التوجيه يف يتم دجم ا التوجيه. أفضل ملار للتنبؤ حيلب امللار األفضل فإنهخمتلفة. 
وتتناول  والتكلفة.، نلبة اخلطأالكةون، واإلنتاجية املوثوقية، و  من حيث WMNs كفاءة لتحلني

. متمددة هوب WMNs يف مشكلة موازنة وحتةيل تدخل تدف  داخل، تدخل تدف  بني هذه الورقة
 تدخل الذي يلتقط( LBIARM) مرتي توجيه جديد علس علم تدخل موازنة لقد قدمنا

intraflow أداء مت تقييم مث حركة املرور. ومحل التدخل تدف ، يف مجلة LBIARM مع مبقارنته 
وقد  الشبكة. طوبولوجيا( باستخدام WCETT) مرتي املتوقع وق  اإلرسال املوزون الرتاكةي
 .. لتنفيذ حماكاة كأداة PL1 16.1 صانع التةاثيل OPNET استخدم

 
 

 CEREM – 64/33/30   رقم مشروع البحث
 ىف حماليلدراسة ك روكيةيائية ووزنية علس تآكل ومحاية النحاس النقس من التآكل   عنوان البحث 

 .كلوريد الصوديوم بواسطة اثنني من مشتقات االزول
 شريف د. الليد حمةد امحد الباحث :

ىف  ٪۹۹۹,۹۹ي ـدف هـذا المةـل اىل دراسـة تآكـل النحـاس عـاىل النقـاوة بنلـبة  ملخص البحــــصـث:
مث تثبــيط هـذا التآكــل بواســطة مــركبني مــن  (NaCl %3.5)حماليـل عاليــة الرتكيــز مــن كلوريـد الصــوديوم 

فينيـــل -٣)-٥و    (AMTA)ث تالثـــس االزول -2و2و1-مريكـــابتو-٥-أمينـــو-٣مشـــتقات االزول مهـــا 
. وقد أجري  الدراسـة باسـتخدام نـوعني مـن القياسـات االول من ـا هـس (APTA)رباعس االزول -أمني(

 Potentiodynamic)القياســـات الك روكيةيائيـــة بـــانواع عديـــدة مثـــل االســـتقطاب الـــديناميكس 
Polarization)   و قياس شدة التيـار الك ـرىب عنـد ج ـد ثابـ (Chronoamperometry)  

باالضافة اىل النوع الثاىن من القياسات وهـس طريقـة الفقـد   (EIS) وأيضاً مطياف املةانمة الك روكيةيائية
وكـذلك حلـاب النلـبة املئويـة لكفـاءة احلةايـة  (pH)ىف الوزن متبوعة بقياس التغري ىف االس اهليـدروجيث 

(IE%) أظ ــــــرت منهنيــــــات االســــــتقطاب الــــــديناميكس ان وجــــــود جزيئــــــات .AMTA  اوAPTA 
النحـــاس بدرجـــة عاليـــة وان هـــذا التـــآثري يزيـــد كثـــرياً بزيـــادة تركيـــز هـــذه اســـتطاع وبنهـــاح محايـــة تقليـــل تآكـــل 

املركبــات ىف حملــول كلوريــد الصــوديوم. دلــ  قياســات شــدة التيــار عنــد ج ــد ثابــ  ان اعلــس قيةــة للتيــار 
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ُســـهل  للنحـــاس ىف حماليـــل كلوريـــد الصـــوديوم غـــري احملتويـــة علـــس اى مـــن املثبطـــات بينةـــا ىف وجـــود هـــذه 
ادة تركيزها ىف احمللول فان قيةة التيـار تقـل كثـرياً جـداً.  بينـ  دراسـة النحـاس بواسـطة مطيـاف املركبات وبزي

النحـاس عنـد كـل قـيم الـرتدد الـىت  (|Z|)املةانمة الك روكيةيائس ان وجود املثبطات يزيد وبوضوح ممانمـة 
تركيـز املثبطـات ىف احمللـول. طبق  ىف الدراسة وان هذا التآثري يرفع قيم املةانمة بدرجـة ملحوظـة عنـد زيـادة 

أثبت  القياسات اجلاذبيـة ان ممـدل الـذوبان للنحـاس وكـذلك القـيم املصـاحبة لـ تاٌلس اهليـدروجيث للةحلـول 
يــوم مــن غةــس النحــاس ىف حملــول كلوريــد الصــوديوم احملتــوى علــس  ٢٤تقــل للحــد االدىن حــىت بمــد مــرور 

اجلاذبيــة بمضــ ا الــبمض ان املثبطــات امللــتخدمة  املثبطــات. أكــدت الدراســات الك روكيةيائيــة والدراســات
ىف هــذا المةــل تقلــل حلــد كبــري ممــدل تآكــل النحــاس كةــا تزيــد مقاومــة ســطحة للتآكــل ىف حماليــل كلوريــد 

 .(NaCl %3.5)الصوديوم المالية الرتكيز 
 
 

 CEREM – 61/33/30   رقم مشروع البحث
ستيل ىف احملاليل احلامضية واملتمادلة ديوبلكس ستانلس  2219تآكل سبيكة    عنوان البحث 

 ومحايت ا باستخدام الريوثنيوم كةمدن مضاف اىل اللبيكة.
 شريف د. الليد حمةد امحد الباحث : 

 ٢ يف ديوبلكس ستانلس ستيل 2219 تآكل سبيكة درسة،مت  يف هذا المةل ملخص البحـــــث:
، كةا مت  كلوريد الصوديوم ك تال علس حدة لولمول من حم ٠٫٦وكذلك  محض اهليدروكلوريكمول من 

ىف احملاليل  تآكلالالروثينيوم علس محاية هذة اللبيكة من  ممدن ٪٠٫٣تأثري إضافة نلبة ايضًا دراسة 
أساليب قياسات الفقد  باستخدام تنفيذ القياسات المةلية ىف هذة الدراسة وقد مت اللاب  االشارة الي ا.
 Potentiodynamic)االستقطاب الديناميكس  التقليدية مثلائية الك روكيةيىف الوزن والقياسات 
Polarization)   و قياس شدة التيار الك رىب عند ج د ثاب (Chronoamperometry) 

أن سبيكة  وأظ رت نتائج فقدان الوزن. EIS)مطياف املةانمة الك روكيةيائية )قياسات  باإلضافة إىل
حملول محض اهليدروكلويك وكذلك حملول كلوريد الصوديوم و يزداد الديوبلكس ستانلس ستيل تذوب ىف 

نتيهة ان هذة احملاليل حتتوى علس ايون الكلوريد الذى ي اجم  مرور الوق  هذا التآثري زيادة مضطردة مع
سطح اللبيكة ويلبب تآكل ا. بينةا قل هذا التآثري ىف وجود عنصر الريوثنيوم ىف اللبيكة حيث ان 

لاعد علس تكوين طبقة مقاومة من االكليد علس سطح اللبيكة مما يقلل من تآثري ايونات الريوثنيوم ي
ممدن الريوثنيوم مع سبيكة  وجودان  الك روكيةيائية االختبارات وأظ رتالكلوريد المدائية  اة اللبيكة. 
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ل بنلبة يؤدى اىل ازاحة ج د اللبيكة ىف اال اة املوجب وكذلك يقل ديوبلكس ستانلس ستيل 2219
عالية قيةة ومقدار كثافة تيار التآكل وممدل التآكل مما يؤدى بدورة اىل تقليل كل من التآكل المام 
والتآكل الثقىب لللبيكة، كةا انة يرفع لدرجة كبرية قيم مقاومة اللطح ومقاومة االستقطاب لللبيكة ىف  

ان لللبيكة  الك روكيةيائيةملةانمة ا ك تال احمللولني امللتخدمني ىف الدراسة. وهذا وكةا كشف  قياسات
كان   وجود الريوثنيوم يقلل تآكل سبيكة الديوبلكس عن طري  رفع مقاومة سطح ا بدرجة كبرية.

سبيكة الديوبلكس  يف ريوثنيومال أن وجود بوضوح، واليت تبني متلقة مع بمض ا البمض مماً  النتائج
 .ةيائياً املتمادلة كي احلةضية وكلوريد التآكل يف حماليل ال ضد مقاومت ا يزيد 2219

 
 

 CEREM – 66/33/30   رقم مشروع البحث
مولر من حماليل محض اهليدروكلوريك ٠٫٥سلوك تآكل النحاس وتثبيط تآكلة ىف   عنوان البحث 

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

 شريف الليد حمةد امحدد.  الباحث :

ي دف هذا المةل اىل دراسة سلوك تآكل النحاس عاىل النقاوة )بنلبة  ملخص البحـــــث:
الىت تلتخدم ىف التنظيف مث  (M HCl 0.5)٪( ىف حماليل محض اهليدروكلوريك ۹۹٫۹٩٩

ث تالثس االزول -٤٫٢٫١-أمينو-٣تثبيط هذا التآكل بواسطة تركيزات خمتلفة من ك تال من مركب 
(ATA)  ث تالثس االزول -2و2و1-مريكابتو-٥-أمينو-٣ومركب(AMTA)  وقد أجري .

الدراسة باستخدام قياسات الفقد ىف الوزن و االستقطاب الديناميكس 
(Potentiodynamic Polarization, PDP)   و قياس شدة التيار الك رىب عند

  روكيةيائيةوأيضاً مطياف املةانمة الك  (Chronoamperometry, CA) ج د ثاب 
(EIS)  وكذلك مطياف رامان(Raman Spectroscopy) أثبت  نتائج قياسات .

الفقد ىف الوزن ان ممدل الذوبان للنحاس يزداد بلرعة مع مرور الوق  ىف حماليل احلةض غري 
احملتوية علس مثبطات نتيهة زيادة الفقد ىف وزن النحاس تآثري ايونات الكلوريد املوجودة ىف 

أدت اىل تقليل وبدرجة كبرية   AMTAاو  ATAنةا بإضافة جزيئات اى من احلةض. بي
ك تال من الفقد ىف وزن النحاس وممدل تآكله كةا سهل إزدياد هذا التآثري بزيادة تركيز هذه 
املثبطات ويرجع هذا اىل زيادة كفاءة هذة املثبطات بزيادة تركيزها ىف احمللول احلةضس. أظ رت 
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 AMTAو  ATAان وجود جزيئات  EIS, CA, PDPنتائج قياسات ك تال من 
والزيادة ىف تركيزمها يؤدى اىل تقليل وبدرجة كبرية جدًا تآكل النحاس ىف حماليل محض 
اهليدروكلوريك بالرتكيز املذكور ىف هذه الدراسة. أثبت  دراسة اللطح باستخدام مطياف رامان 

ى اىل عزل هذا مُتتص بقوة علس سطح النحاس ممايؤد AMTAو  ATAان جزيئات 
اللطح عن جزيئات احلةض مما مينع تكوين كلوريدات النحاسوز وكلويدات النحاسوز املؤكلدة 

 و عليه يقل تآكلة بدرجة كبرية.    

 
 CEREM – 66/33/30   رقم مشروع البحث

تثبيط تفاع تالت تآكل النحاس ىف حماليل الكلوريدات املتمادلة واحلامضية   عنوان البحث 
 .أمني كةثبط للتآكل-٢-ثيادايازول -٤٫٣٫١-أثيل-٥  بواسطة

 شريف د. الليد حمةد امحد الباحث :

حماليل ك تال  يف النحاس علس سطح التآكل تفاع تالت مت تثبيط، يف هذه الدراسة ملخص البحـــــث:
 -٤٫٣٫١-أثيل-٥بواسطة  محض اهليدروكلوريك M 1.5و  كلوريد الصوديوم M 1.5 من

من  باستخدام مزيج هذه الدراسة وقد أجري (. ETDA) كةثبط للتآكلأمني  -٢-ثيادايازول
 potentiodynamic) مثل االستقطاب البوتنشيوديناميكس، الك روكيةيائية التقنيات

polarization) (  وكذلك التغري ىف تيار التآكل عند ج د ثابchronoamperometry ) ،
 وأظ رت(. WTL)(، وفقدان الوزن EIS)طيف املةانمة الك روكيةائس  قياساتباإلضافة إىل 

كلوريد الصوديوم  حماليل يف تركيزة وزيادة ETDA ان وجود االستقطاب البوتنشيوديناميكس منحنيات
التآكل وعلس ممدل و كذلك  ومحض اهليدروكلوريك حدوث إخنفاض كبري ىف كل من شدة تيار التآكل

 وكشف  قياسات ال. علس النحاس ستقطاباال مقاومة النقيض زادت
Chronoamperometric وEIS جزيئات أن ETDA النحاس ىف ك تال من  تآكل تقلل

سطحة وكذلك  مقاومة وزيادةشدة تيار النحاس  تقليل حماليل الكلوريد املتمادلة واحلامضية من خ تالل
 و كلوريد الصوديومك تال من حماليل    أن WTL)الفقد ىف الوزن ) نتائج.  تصور مقاومة االستقطاب
 بيانات أثبت . كةا الوق  مع بلرعة ذوبانة تلببو  النحاسسطح  بقوة باجم محض اهليدروكلوريك

WTL أن وجود أيضا ETDA من تآكل النحاس  جداىف احمللول يقلل بدرجة كبرية  تركيزه وزيادة
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من  كلوريد الصوديوم لولحم يف للنحاس قيم اعلس ETDA تثبيط ال كفاءة سهل . وذوبان ذراتة
 .محض اهليدروكلوريك تلك الذى سهل  للنحاس ىف حملول

 

 

 CEREM – 69/33/30   رقم مشروع البحث
سلوك تآكل املاغنليوم ىف احملاليل الراقدة املمرضة لل واء من مياة البحر الطبيمية و   عنوان البحث 

 .% كلوريد الصوديوم1.5

 شريف امحدد. الليد حمةد  الباحث :

تتزايد هذة االيام تطبيقات املاغنيلوم وسبائكه ىف الصناعة فيمترب  ملخص البحـــــث:
املاغنليوم واحدًا من املمادن الىت تلتخدم بتزايد وذلك مل يتةيز خبفة وزنة وقلة كثافتة وملمانة 
وس ولة تشيكيلة ولكن اذا تمرض املاغنليوم اىل بيئات قاسية فاهنا تلبب تآكل وهلذا توجب 

آكل املاغنليوم ىف احملاليل الراكدة املمرضة لل واء ملياة اخلليج المرىب وكذلك علينا دراسة سلوك ت
% من كلوريد الصوديوم. مت  الدراسة باستخدام عدة طرق من ا قياس الفقد ىف 1.5حماليل 

الوزن بمد تمرض املاغنليوم لفرتات غةس خمتلفة ىف احملاليل وكذلك مت استخدام امليكروسكوب 
وىن ومطياف االشمة اللينية باالضافة اىل الطرق الك روكيةيائية كا االستقطاب املاسح االليكرت 

البوتنشيوديناميكس احللقس والتغري ىف تيار التآكل مع الزمن عند ج د ثاب  ومطياف املماوقة 
الك روكيةيائس. كشف  قياسات الفقد ىف الوزن ان ذوبان املاغنليوم يزيد زيادة خطية مع زيادة 

للةحاليل ومع ذلك فان هذا التآثري يؤدى اىل اخنفاض ممدل التآكل مع الزمن  زمن التمرض
والذى بدورة  (Uniform Corrosion)وذلك نتيهة مماناة املاغنليوم للتآكل املوحد 

يكون عاليًا ىف بداية التفاعل مع املمدن مث يقل مع الزمن نتيهة تكون نواتج التآكل علس سطح 
ستقطاب والتغري ىف اجل د واملماوقة الك روكيةيائية نتائج الفقد ىف املمدن. أيدت قياسات اال

الوزن حيث ان زيادة غةس املاغنليوم ىف احملاليل املختلفة يقلل من شدة التآكل. آكدت 
النتائج جمتةمة ان مياة اخلليج المرىب اكثر شراسة ىف حدوث تآكل املاغنليوم مقارنة مبحلول ال 

 عند نفس الظروف. % من كلوريد الصوديوم1.5

 

 RC -16/33/30   رقم مشروع البحث
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 تقييم زي  الطمام امللتخلص من الذرة للتطبيقات الك ربائيةعنوان البحث : 

 حمةد بن عبد الرمحن آل الشيخ. دالباحث : 
 د. حمةد قريشي  

الطاقة  ممدات عدد من يف املشتقة من النفط المازلة القائةة اللوائل يتم تطبي  ملخص البحـــــث:
قابلة بيئيا و  سامة مربد كذلك. ولكن هذه الزيوتو  عازل تكون هذه اللوائل مبثابة، و الك ربائية

هذه  للتغلب علس. ومن طوفان املياه حلةاية من احلرائ ألنظةة ا تكلفة عالية تتطلبل تالشتمال، و 
 وذات درجة اشتمال غري سامةال، و قابلة للتحللال بذور اخلضرواتاملشتقة من  مت دراسة الزيوت املشكلة،

لتمتةد كلائل عازل قابلة  احمللية تهاريةال الذرة زي  بذور، يتم تقييم عالية. يف هذا الدراسة املمةلية
واخلصائص الفيزيائية والكيةيائية ومقارنت ا  عازل من خ تالل سلللة من ذلك واتلم (.viableللحياة )

واخلصائص  مازلال من خ تالل سلللة من خصائص خولص اومت  دراسة  مع الزيوت املمدنية المازلة.
والكيةيائية وكذلك مقارنت ا مع الزيوت املمدنية المازلة. وقد أظ رت النتائج أن اهنيار القوة لـ  الفيزيائية

( IEC-60156جمةوعة ممايري ) هرتز أعلس بكثري من الزيوت املمدنية، يف حني تل  قيم تان  61
. أظ رت  مركب النفط مع اللليلوزاللةاحية توزيع موايت للةهال عرب عزل  . وستةكن قيم أعلس من

من الزيوت املمدنية الخنفاض  -حت  األكلدة ويف وجود حافز والنحاس  -أقل تدهورًا  بكثري 
بالتايل ح تال بدي تال أكثر فمالية من حيث التكلفة ، وال سيةا بالنلبة للتطبيقات  يوفر فإنه. محوضت ا
ة يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية حيث الزيوت املمدنية غالية الثةن نظرا الرتفاع اسمار النفط الك ربائي

 اخلام يف البرتول.
 

 RC -14/30/30   رقم مشروع البحث

 .احلد األدىن للكشف يف جمال التحليل الطيفي باألشمة اللينية املفلورةعنوان البحث : 
 م. أمحد نصر كداشي الباحث : 

 حمةد بن عبد الرمحن آل الشيخ. د 
وخاصة عند حتليل املواد  طرق حتليل المناصرهو احلد األدىن للكشف أهم ما مييز ملخص البحـــــث:

المديد من اجملاالت األمر الذي رمبا أدى إىل تمدد التمريفات  هذا املف وم يف ويلتخدم يف البيئة. اللامة
األدىن  دتحديد احلطريقتان ل هناك، األدىن. وبشكل عامومن مث إخت تالف طرق القياس عةليا للحد 

 قياس الذي يقوم علس اإلحصائي املن ج. وتمتةد الطريقة األوىل علس التحليل الطيفي كشف يف جماللل
أما  وحلاب اإلرراف املمياري. خالية من تلك المناصر عينات للللة منقيةة تركيز المناصر ل متوسط
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استخدام قيم قياس تركيز المناصر لللللة من  الذي يقوم علس املمايرة منحثعلس الطريقة الثانية فتمتةد 
المينات املميارية القريبة جدا يف الشكل والتكوين والرتكيز من المينات اليت سيتم حتليل ا يف ما بمد و 

 بنفس اجل از. 
هذا المةل هو إمكانية التحليل الطيفي للمناصر باستخدام ج از التحليل  الدافع األساسي من وراء

البويل  للكشف عن المناصر الثقيلة و اللامة املوجودة يف بمض (XRF)الطيفي لألشمة اللينية املفلورة 
نفايات وف  ملتوى احلد األدىن لل معالتأكد من مدى تطابق ا و الللع الب تالستيكية امللتوردة و  اثيلني
. وهلذا يلتوجب مراجمة كل مفاهيم احلد األدىن للكشف وإختيار ( RoHS األورويب ) االحتادممايري 

 أفضل الطرق المةلية حللابه بالنلبة للتحليل الطيفي باألشة اللينية املفلورة. 
 

 RC -36/30/30   رقم مشروع البحث

 .عالية طاقة ذات كروية طحن بآلة  املخلوطة التنغلنت للبيكة الرتكيبية اخلصائصعنوان البحث : 
 د. سيد محيل اإلس تالم  الباحث : 

قد استخدم  صناعة اللبائك امليكانيكية علس نطاق واسع إلنتاج منتهات غري  ملخص البحـــــث:
البحث نبحث خلطات تركيبية متوازنة جم رية الرتكيب مع وجود درجة عالية من التهانس.  ويف هذا 

خمتلفة من ملاحي  عنصر التنغلنت والنيكل واحلديد ، واليت خلط  جمتةمة يف آلة طحن كروية تتةيز 
بطاقة اهتزازية عالية.  وقد لوح  أن خواص فمل امليكانيكي للةنتج يمتةد علس زمن الطحن ، وقد 

يود األشمة اللينية وامللح الضوئي ، لوحظ  تلك الم تالقة عن طري  فحص الناتج باستخدام أج زة ح
واجمل ر اإللكرتوين وجم ر االنتقال االلكرتوين.  وقد وجد أن امللاحي  اإلبتدائية حتول  تدرايًا إىل حالة 
صلبة الشكل. وكان املنتج الن ائي من ملحوق املطحون موحدة ومتهانلة يف احلهم ويف الشكل.  

اللبائك امليكانيكية ميكن أن تكون أداة قوية لتصنيع ملاحي   تدل هذه النتائج علس أن عةلية صناعة
 التنغلنت اللبائك الثقيلة حت  درجة حرارة الغرفة
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 البحوث التي تم نشرها في المجالت العلمية -6

من مركز البحوث ة دعةامل المديد من املشاريع البحثية قام أعضاء هيئة التدريس بنشر
بالكلية يف اجمل تالت الملةية الماملية ، وميكن اإلط تالع علس بيانات هذه األحباث من خ تالل 

 http:// ksu.edu.sa أو موقمنا علس االنرتن . )الجزء باللغة اإلنجليزية( املركزتقرير 
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 دعم الدراسات العليا بالكلية -1
 

 (ةرسائل الماجسـتير والدكتورا)

يقوم  أعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلشراف علس بمض رسائل املاجلـتري و الدكتوراة 
املدعةة من مركز البحوث بكلية اهلندسة واليت اري ا ط تالب الدراسات المليا يف أقلام 

 الكلية. 
 
 

 قسم الهندسة الميكانيكية
 

 رسائل الماجستير
 الرسالةالمشرف على  القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
تقيــيم نظـــام ههــني يمةـــل بطـــاقيت  3

الريــــــــــاح والشــــــــــةس مــــــــــع ختــــــــــزين 
اهليــــدروجني مــــن منظــــوري الطاقــــة 

 املتاحة والناحية االقتصادية

د. عــــــــــــــــارف إمساعيــــــــــــــــل  مهك حمةد عابد أكرب خان
 هيباسلي

تـــأثري تصـــغري احلبيبـــات باســـتخدام  1
الكـــــبس الــــــزاوي متلــــــاوي القنــــــاة 
ـــــــــــة  علـــــــــــس اخلصـــــــــــائص امليكانيكي

 األملنيوم والنحاسللبيكة 

 د. حمةود سيد سليةان مهك حمةد جاسم الصوينع
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 قسم الهندسة الكهربائية 
 

 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب  عنوان الرسالة م
3 
  

اهلوائيات متكيفة منط االشـماع يف 
 التطبيقات ال تالسلكية

وازع حمةد أمحد عبد 
 القوي

 الفتاح أمحد شتاد. عبد  ك ر

عةــل أج ــزة حملــنة ألداء الضــرب  1
اعتةـــاداً علـــس الرياضـــيات الفيديـــة 

 (FPGAS)باستخدام 

 د. شهاع أمحد عباسي ك ر ذو احللةي زكريا

خطـــــــو النقـــــــل الغـــــــري منتظةـــــــة يف  1
 دوائر امليكروويف 

 د. جميد الكن ل ك ر فاروق رازاز

  FPGAالتنفيــــذ باســـــتمةال  4
خلوارزمية املماجلـة التكيفيـة املكانيـة 

للـــرادار اللـــل   (STAP)الزمنيـــة 
 الثنائي اللكون 

 د. مبشر ع تالم ك ر ضياء احملةود حمةد

اجملــس اإلشـــماعي املتنــاهي الصـــغر  5
 للكشف عن املوجات املليةرتية

 د. نصر عةاره دبار ك ر جنيب فؤاد اخللي

الكشــــف املباشــــر )احلــــي( للتفــــر   6
 يف كاب تالت القوى األرضيةاجلزئي 

د. عبد الرمحن بن علي  ك ر أنوار عةار خان
 المريي

 
تصــةيم وتنفيــذ مــتحكم غةوضــي  7

لنظـــــام طاقـــــة ئلـــــية ك روضـــــوئية 
 قائم بذاته مع أمحال ديناميكية

أمحد صاحل أمحد بن 
 ه تاليب

د. عادل عبد النور عبد  ك ر
 النور

التحقيـــ  يف البقـــع اللـــاخنة علـــس  0
الشةلـــــــــية مـــــــــن مـــــــــادة األلـــــــــواح 

 اللليكون املطورة يف املةلكة
 المربية اللمودية 

د. عبد الرمحن بن حمةد  ك ر عصام صاحل باحيدره
 المةود
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 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب  عنوان الرسالة م
املتتبــع الــذايت لــرتدد حصــاد الطاقــة  9

 الك روضغطية 
سريسينو وارسونو 

 إبراهيم
د. وحيد غريب عبد  ك ر

 المال
تقيـــــيم املخـــــاطر علـــــس أمـــــن نظـــــم  30

 القوى 
رفاعي حمةد أمحد 
 رفاعي

د. حمةد بن سمود آل  ك ر
 سمود

تقيــــــــــــــيم ديناميكيــــــــــــــة التيــــــــــــــار يف  33
الكـــــــاب تالت األرضــــــــية باســــــــتخدام 

 طريقة المناصر احملدودة 

د. ممدوح بن سمود آل   ك ر حمةد صاحل باعظيم
 سمود

هوائيـــــــــــات الـــــــــــدليل املـــــــــــوجي ذو  31
الوســــــــــــط املتكامــــــــــــل يف أنظةــــــــــــة 
االتصــــــــــــــاالت ذوات الـــــــــــــــرتددات 

 المالية 

ندا أشرف حمةد 
 أشرف 

 د. محزة كويت فيتيك تالي ك ر

 رسائل الدكتوراة
تصـــــةيم وتنفيــــــذ لوحــــــات هــــــوائي  3

املصـــفوفات الطوريـــة فـــائ  النطـــاق 
 المريض

د. زياد بن عثةان  ك ر حمةد أمحد شرف
 احلقيل 

نظـــــــــام البـــــــــث البصـــــــــري متمـــــــــدد  1
ــــــــل القــــــــادم مــــــــن  األشــــــــكال للهي

 شبكات ترياب 

عةرو حمةد راغب 
 ع تالم

 د. حبيب فتح اهلل  ك ر
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 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
كشــــف التفريــــغ اجلزئــــي النــــاتج  3

داخـــل مـــن اجلزيئـــات املتواجـــدة 
 احملطات املمزولة

 د. ياسني زنون خان هكم فرنلياه نور بودميان

حتضـــــــــــري وتوصـــــــــــيف خـــــــــــواص  1
خ تالئـــــــط البـــــــويل ايثلـــــــني عـــــــايل 
الكثافـــــــــة املدعةـــــــــة باألليـــــــــاف 

 القابلة للتحلل

د. سميد بن حمةد  هكم حمةد ريزال يوسف
 الزهراين

حتضــري أليــاف النــانو الوظيفيــة مــن  1
بـــــــــــــــويل اكريلونيرتيـــــــــــــــل للتطبيـــــــــــــــ  

 الصناعي

 د. وحيد عطية املصري هكم فائز بن فرج عهاج

دراســـة حتلـــل وثبـــات رقـــائ  البـــويل  4
اثيلــــــــــــــــني املنخفضــــــــــــــــة الكثافـــــــــــــــــة 
ـــــــــوت  امللـــــــــتخدمة يف تغطيـــــــــة البي

 احملةية 

د. عثةان بن حيىي  هكم حمةد عبده تواسيكال
 المثةان

حتضــــــــــــــري وتوصــــــــــــــيف مــــــــــــــزيج  5
اهل تالميــــــــات املائيــــــــة الشــــــــيتوزان 

 البوليةري 

عةر اعهاز حمةد 
 الدين

د. ف د بن صاحل  هكم
 املبدل

فصـــــــل البيـــــــوتني مـــــــن البيوتـــــــان  6
ـــــــــا أغشـــــــــية  بواســـــــــطة تكنولوجي

 االنتقال احمللن

حمةد نميم حمةد 
 اقبال

 د. عبد الرمحن الربيمة هكم

التحــــــــــــوير اجلــــــــــــاف للةيثــــــــــــان  7
باســـــــــــــتخدام حمفـــــــــــــر النيكـــــــــــــل 
املوضــــوع علــــس دواعــــم متناهيــــة 

 الصغر

 أنيس بن محزة فقي اد.  هكم حمةد عويس نميم

 د. يوسف الصغري هكم مشمل سميد اجل يإنتـــــاج اهليـــــدروجني مـــــن حملـــــول  0
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 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م

االيثـــــــــانول املـــــــــائي باســـــــــتخدام 
احلفـــز الضــــوئي لثنـــائي أكلــــيد 

 التيتانيوم وأكليد الزنك
ــــــــــــيم أمــــــــــــ تالح الكربيتــــــــــــات   9 تقي

كة بطـــــــــــــــــــــــــات يف تمـــــــــــــــــــــــــوا 
 الفوسفات 

 د. طارق الفارس هكم ياسر عرفات

انتاجيــــة وحــــدة مماجلــــة حتلـــني  30
الصـــــرف الصـــــحي عـــــن طريـــــ  

 التحكم الدوري

عةاد الدين مصطفس د. هكم حمةد رضوان ازهر
 كةال

توقمـــــات االحتياجـــــات طويلــــــة  33
املـــــدى مليــــــاه حمطــــــات التحليــــــة 

 ملدينة الرياض 

 د. عبد احلةيد اجبار هكم ياسر خالد

 (Pinch)تطبيـــ  تقنيـــة البـــنش  31
للوصـــــــــول للحـــــــــد األدىن مـــــــــن 
اســــــــــت  تالك امليــــــــــاه يف مصــــــــــايف 

 البرتول

واصف مغيث حمةد 
 يونس

 مالك إبراهيم األمحدد. هكم

 رسائل الدكتوراة
تطبيقــــــــــــــات موائةــــــــــــــة للبيئــــــــــــــة  3

باســــــــــــتخدام مــــــــــــذيبات غــــــــــــري 
 تقليدية

 د. إيناس الناشف هكم سروانو مليونو

 

 
 

 قسم الهندسة المدنية
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 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
فاعليـــــة اخلرســـــانة عاليـــــة األداء يف  3

 احلةاية ضد إشماعات جاما
حمةـــــــد موســـــــس أمحـــــــد 

 احلةيقاين
 د. أمحد خبي  شرا مهد

ــــة  1 دراســــة هيدرولوجيــــة وهيدروليكي
 لوادي الللي يف مدينة الرياض

متمــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــمود 
 الشلوي

ــــد  مهد ــــز بــــن عب د. عبــــد المزي
 اهلل احلامد

اســــــتخدام عةــــــود ملــــــاعد تــــــأثري  1
ـــــــــس النحـــــــــر املوضـــــــــمي حـــــــــول  عل

 الدعامة احلاملة للهلر

ســـــــــــــامي بـــــــــــــن فـــــــــــــايز 
 الش ري

 د. مسري علي عيد مهد

حتـــديث منحنيـــات شـــدة األمطـــار  4
وفـــرتة هطوهلــــا وتكرارهــــا يف بمــــض 
 مناط  املةلكة المربية اللمودية 

ـــــــــــب  ـــــــــــن كات خالـــــــــــد ب
 المنزي

ـــــــــــــــــــــراهيم محـــــــــــــــــــــودة د. مهد إب
 اللباعي

البــــــــوزالن الطبيمــــــــي علــــــــس تــــــــأثري  5
 خصائص اخلرسانة ذاتية الدمك

حمةــــــــد نمةـــــــــان منـــــــــري 
 هرل

د. عبد المزيز بـن إبـراهيم  مهد
 النغيةش

تــــــــــــأثري مــــــــــــدة التحةيــــــــــــل علــــــــــــس  6
 انضغاطية الرتبة االنتفاخية املماجلة

علي عبد الكرا محـود 
 عبيد

 ط تالل بن عبيد الرفيميد. مهد

ممامـــل النفاذيـــة ومقاومـــة القـــص خللـــيط  7
 من الرمل وطني القطيف االنتفاخي

عبـــــد اهلل علـــــي حمةـــــد 
 شاكر

د. عبــــد احمللــــن بــــن وين  مهد
 الضويان

خصـــــــائص احملتـــــــوى املـــــــائي لرتبـــــــة  0
القطيــــــف االنتفاخيــــــة قبــــــل وبمــــــد 

 املماجلة باجلري

 ط تالل بن عبيد الرفيميد. مهد أمحد حمةد احملبشي

تــأثري األليـــاف الب تالســـتيكية ممـــادة  9
ـــــدوير علـــــس  االنكةـــــاش اللـــــدن الت

 للةركبات اإلمسنتية

ــــــــــدر بــــــــــن ســــــــــليةان  ب
 الطليان

د. حمةــــــد مجــــــال حمةــــــود  مهد
 الشناق

موثوقيــــة األلــــواح الفوالذيــــة احملةيــــة  30
حبــــــوائط خرســــــانية ملــــــلحة ضــــــد 

هبـــــــاء مصـــــــطفس عبـــــــد 
 اجلبار خطيب

 د. ندا أحلن صديقي مهد
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 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م

 تأثري القذائف 
األداء الزلـــــزايل للةبـــــاين اخلرســــــانية  33

املقـــواة بصـــفائح املـــواد املركبـــة عنـــد 
منـــــــــــــاط  وصـــــــــــــ تالت الكةـــــــــــــرات 

 باألعةدة

أبــــــوبكر ســــــامل صــــــاحل 
 بن حيىي

 د. حمةد شاذيل احلداد مهد

ســــــــــــــلوك الب تالطــــــــــــــات األرضــــــــــــــية  31
اخلرســـانية عاليـــة املقاومـــة امللـــلحة 

 بألياف حديدية

خالـــــــــد بـــــــــن مـــــــــدعث 
 اهلواشلة الدوسري

 د. وليد الصائغ مهد

 رسائل الدكتوراة 
ضـــــــــــبط مـــــــــــواد اهليدروكلـــــــــــيدات  3

ـــــــة غـــــــاز   مزدوجـــــــة الطبقـــــــات إلزال
 كربيتيد اهليدروجني 

ـــــــــد احللـــــــــيم  حمةـــــــــد عب
 حمةد عثةان

 د. وليد بن حمةد زاهد مهد

اللـــلوك اهليـــدروميكانيكي املتمـــدد  1
األبمـــــــــــاد للرتبـــــــــــة املدكوكـــــــــــة ذات 

 االنتفاخ المايل

حمةـــــــــد فريـــــــــد ريـــــــــاض 
 عباس

 د. مصلح الشةراين مهد

اسـتخدام فــائ  أكلــيد البوتاســيوم  1
لتحطــــيم اهليــــدروكربونات املكلــــورة 
املرتوعة من امليـاه بواسـطة اللـوائل 

 األيونية 

ســــــــــــليم بــــــــــــن صــــــــــــاحل 
 اللليم

 د. وليد بن حمةد زاهد مهد

 

 
 

 البترول والغاز الطبيعيقسم 
 

 رسائل الماجستير
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 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
استقصاء مدى تأثري كمكـة راشـح  3

مــــائع احلفــــر علــــس فقــــدان الراشــــح 
 وتلف الطبقات

ـــــــــد  شـــــــــفي  عةـــــــــر عبي
 بلكور

د. خالــــــــد عبــــــــد الفتــــــــاح  هبغ
 أمحد

اإلنتــاج احمللــن للبــرتول باســتخدام  1
غـاز ثــاين أكلـيد الكربــون والرغــوة 

 : دراسة ممةلية 

عزمـــــــي حمةـــــــد صـــــــاحل 
 بل يج

 د. أسامة أمحد امل دي هبغ

اللــوائل األيونيــة علــس كفــاءة تـأثري  1
 استخ تالص الزي  اخلام

مبخــــــــــــــــوت ســــــــــــــــ تالمة 
 دحباج

 حمةد سميد زقوطة .د هبغ

دراســـــة تـــــأثري اخلطـــــأ يف البيانـــــات  4
املدخلة يف حلاب التـوازن املـادي 

 ملكامن البرتول والغاز

 د. حازم نايل الضةور هبغ حمةد سامل باجري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الهندسة الصناعية 

 الماجستيررسائل 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
التحليـــــل التهـــــري  والرقةـــــي لقـــــوة  3

الـــــــــــــربط يف الوصـــــــــــــلة امللحومـــــــــــــة 
واملدعةــة مبــواد الصــقة مدجمــة مــع 

ــــــــــــن حمةــــــــــــد  صنع وديع أمني حمةد قائد  ــــــــــــي ب د. عل
 اللةحان
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 الماجستيررسائل 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م

 جزيئات نانوية
أمثليـــــة متغـــــريات التشـــــغيل الـــــدوار  1

املوجــــات فـــوق الصــــوتية بأســـلوب 
 للةواد صمبة التشغيل

باســـم مطيـــع عبـــد اهلل 
 عبده

د. عبـــد المزيـــز بـــن حمةـــد  صنع
 التةيةي

تشــــكيل أنظةــــة التصــــنيع اخللــــوي  1
الديناميكيــة بوجــود مــوارد متمــددة 

 وطلب عشوائي

 د. عبد الرمحن األمحري صنع هشام صاحل اخلليفة

الطريقــــــة الفمالــــــة لتطبيــــــ  مف ــــــوم  4
 سيهةااللتة 

د. حمةــــــــد عبــــــــد الفتــــــــاح  صنع فريح غدير الشةري 
 شرف

تطـــــــــوير نظـــــــــام متكامـــــــــل للتصـــــــــةيم  5
 مبلاعدة احلاسوب وختطيط الفحص

أســـامة عبـــد اهلل أمحــــد 
 عبد اجمليد

 د. عةاد مسري أبو النصر صنع

أمثليـــــــة امللــــــــح الث تالثــــــــي األبمــــــــاد  6
 للطح الليارة 

إســـــــــ تالم حمةـــــــــد عبـــــــــد 
 الفتاح شرف

 درويشد. سميد حلن  صنع

 رسائل الدكتوراة
تــــــــأثري طبيمــــــــة امل ةــــــــة والموامــــــــل  3

احمليطـــة علــــس القـــدرة علــــس مناولــــة 
 املواد أثناء ارتداء حذاء الل تالمة

ريـــاض عبداحمللـــن آل 
 الشيخ

 د. حمةد زكي رمضان صنع

تطــــــوير منــــــوذج شــــــبكات عصــــــبية  1
اصــــــطناعية لتنبــــــؤ بأبمــــــاد اجللــــــم 

 استناداً إىل قاعدة البيانات 

 د. خالد الصاحل  صنع باسليةانوليد 

 


