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 مـقدمـــــــة -3
 

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

ث الملرية والدراسات م(، علس دعم البحو 1374/1371هـ )1334/1331اجلاممي
قلام للقيام باملزيد من البحوث ألتشهيع أعضاء هيئـة المدريس يف خمملف االمطبيقية و 

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

وجدير بالذكر أن عدد املشاريع البحثية اليت قام املركز بدعر ا، خ تالل الفرتة املذكورة، يبلغ 
مشروعًا حبثيًا يف شىت جماالت اهلندسة النظرية و المطبيقية، انم س من ا حىت هناية  1331

فة علـس هذه املشاريع و صـر اً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املمشـروع 327المام اجلـاممي احلـايل 
حىت هناية المام املايل لاير(  4303130333لاير سمودي ) أربمون مليون وعشرة آالف

، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه علي ا من مصروفـات غري مباشرة تمرثـل هـ1434/1431
ملاعدي الباحثني الذين يلامهون يف إجراء فنيني واإلداريني والباحثيـن و يف رواتب ال

 البحوث.        

 ويلاهم مركز البحوث يف تشهيع النشاط البحثي بالكلية من خ تالل دعره املادي      
بحثية المطبيقية والنظرية األمر الذي يشهع ويل ل علس أعضـاء هيئـة واإلداري للرشاريع ال 

المدريس نشـر نمائج حبوث م يف اجملـ تالت واملؤمترات الملريـة المامليـة، إىل جانب نشر بمض ـا 
يف جملـة جاممة امللك سمود ) الملوم اهلندسية(، و هي جملة دورية تنشرها عرادة شؤون 

 املكمبات باجلاممة.
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ناك أوجه أخرى لألنشطة البحثية بالكلية، من تنظيم احللقات الدراسية والدورات وه
المدريبية ومن ألقاء احملاضرات الملرية ودعوة بمض األساتذة املمخصصني لزيارة الكلية وغري 
ذلك. وكذلك يقوم المديد من أعضاء هيئة المدريس، يف إطار المماون مع اجملمرع، بمرل 

رير الفنية واالخمبارات املمرلية لصاحل المديد من اجل ات احلكومية االسمشارات والمقا
 والقطاع اخلاص.  

ويلممرض هذا المقرير اإلجنازات اللابقة واألنشطة البحثية يف املركز خـ تالل المام         
خاصة واحملاضرات الملرية ورسائل املاجلمري والدكموراه  هـ1434/1431اجلاممي 

 املدعرة واليت مت  مناقشم ا يف خمملف أقلام الكلية. 

ويطيب يل مبناسبـة إصدار هذا المقرير أن أتقدم بالشكر لمرادة البحث الملري  
وعرادة كلية اهلندسة جباممة امللك سمود علس ما يقدمانه من دعم وتشهيع ملمررين 

كرا أقدم شكري للزم تالء أعضاء جملس إدارة املركز مللامهم م يف تشهيع البحث  كز.للرر 
الملرـي يف الكلية.  كرا يلرين أن أشكر منلويب مركز البحوث  علس ما بذلوه من ج ود 

 طيبة أدت إىل رفع ملموى اخلدمات اليت يقدم ا املركز لدعم المرل البحثي بالكلية.

 و اهلل ولي التوفيق ،،  

                                                     

 مديــر مركــز البحـوث   
 د. محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ                 

 

هـ 3411صفر   

م 3134  ديسمبــر     
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 مركـز البحـوث في سطور وأرقام -3

 

 نشأة المركز 2-1

يف  - مركــز حبــوث يف اجلاممــةوهــو أول  -مت إنشــاء مركــز البحــوث بكليــة اهلندســة  
ـــــة هــــــ1334/1331المـــــام اجلـــــاممي  ـــــي ودعـــــم الدراســـــات النظري ، لمنشـــــيط المرـــــل البحث

، عن طريـ  تقـد  ة وتوفري اإلمكانات ال تالزمة لذلكوالمطبيقية ألعضـاء هيئة المدريس بالكلي
لكليـــة ، حيــث كانــ  البحــوث الملريــة  ــرى بادمات اإلداريــة والفنيــة واملاليــةالمديــد مــن اخلــ

قبــــل ذلــــك علــــس شــــكل اهمرامــــات فرديـــــة.  وتممرــــد يف متويل ــــا علــــس ميزانيــــات األقلــــــام 
مبــع مركــز البحــوث عرــادة البحــث الملرــي الــيت ي يمبم ــا البــاحثون.  أمــا ا ن األكادمييـــة الــيت

 تندرج حت  وكالة اجلاممة للدراسات المليا والبحث الملري. 
 
 

 إستراتيجية المركز 3-3
اتيهية املركز علس توجي ات عرادة البحث الملري باجلاممة واملمرثلة يف ترتكز إسرت  

 الرؤية والرسالة واألهداف المالية: 
 

 :  الرؤية -أ 

 .اهلندسي اجملال يف واالبمكار واإلبداع الملري البحث يف الريادة حتقي 
 :  الرسالة  -ب 

 المريـــز تـــدعم وحمفـــزة جاذبـــة بيئـــة تـــوفري خـــ تالل مـــن املمريـــز البحثـــي المرـــل تشـــهيع
 .للباحثني واإلبداع

 :  األهداف -ج 

 . اهلندسة كلية يف الملري البحث دعم.1
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 .الملري البحث جمال يف واملبدعني املمريزين تشهيع.2
 . الكلية أقلام يف الباحثني مع المماون وتيلري اإلجراءات تبليط.3
 .مم ا المماون وتنرية والماملية احمللية البحوث مبراكز االتصال.4
 .املركز أنشطة يف امللمرر والمحلني اجلودة مف وم تكريس.5
 

  الهيكل التنظيمي واإلداري للمركز 3-1

 الشكل أما ، اهلندسة بكلية البحوث ملركز المنظيري اهليكل( 1-6) الشكل يظ ر
 .للرركز اإلداري المنظيم فيظ ر( 6-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الجامعة

والبحث العلميوكالة الجامعة للدراسات العليا   

 عمادة البحث العلمي

 مركز بحوث كلية الهندسة
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( : الهيكل التنظيمي لمركز البحوث بكلية الهندسة3-3الشكل )  
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 مدير مركز البحوث

وحدة الشؤون 
 المالية

وحدة البحوث 
 والمعلومات

وحدة الشؤون 
 اإلدارية

 وحدة 
 الخدمات الفنية
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( : التنظيم اإلداري للمركز3-3الشكل )  

 

 

 
 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       لولــيمحمد علي ولد د. 
 ممثـل عن قسـم الهندسـة الكيميائيــة محمد عمر كاليد. 

 ممثـل عن قســم الهندسـة الميكانيكيـة أ.د. محمد السيد علي 
 الهندسة المدنية ممثل عن قسم  أ.د. عبد الرحمن بن محمد الحزيمي

 عن قسم هندسة البترول والغاز الطبيعيممثل  د. أبيدون ماثيـــو أمــــاو

 

 البحوث مركز منسوبي - ب

 اإلســـم  الوظيفة
 د. محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ         مديـر ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث

                     د. سيــد حمـيـل اإلســالم  (ميكانيكية هندسة) ساعدأستاذ م

 م. أحمــد نصــر كـداشـي                         باحث  )هنــدسة نووية(

                     م. حسن محيي الدين فرح باحث )هندسة كهربائيـة(

 فهد بن إبراهيم األحمد  كبير المحللين 
 م. ســيـد ذكــر الرحمــن                            (ميكانيكية هندسة)  باحث

                    مصطفــى محمـد السـدسـي م.  والتصـــويرالرسم الهندسـي 

 إبراهيـم بن علي الـرمضــان                       سكــرتير و ناسـخ عـربـي

 ر                      ــنذي  فــاروق  طلعــت سكرتير و ناسـخ إنجليـــزي
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 مهام مركز البحوث 3-4

شرف علس مركز البحوث جملس إدارة يضم مخلة من أعضـاء هيئة تدريس املمريزين يف ي
البحث الملري ميثلون أقلام الكلية املخملفة و يرأسـه مدير املركز.  ويموىل مدير املركز م ام 

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

 البحثية املشاريع بقبول الموصية. 

 امللهلة البحثية املشاريع إجناز ممابمة 

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

 ال تالزمة االحمياجات للداد املركز سلفة من الصرف. 

 املركز لمشغيل البشرية القوى بمميني الموصية. 

 املركز نشاط عن اللنوي المقرير إعداد. 

ولمحقي  األهداف املنشودة تمضافر اجل ود بني املدير وأعضاء جملس اإلدارة وخمملف 
 الوحدات املكونة للرركز للقيام علس أحلن وجه مب ام املركز المالية : 

 انم اء بمد الن ائية المقارير ومراجمة للرركز املقدمة البحثية املشاريع دراسة 
 .عاملشرو 

 قبل من واملممردة بالكلية المدريس هيئة أعضاء ألحباث املادي الدعم تأمني 
 .الملري البحث عرادة

 عرادة قبل من واملممردة المليا الدراسات ط تالب ألحباث املادي الدعم تأمني 
 .الملري البحث

 المرل ورش إقامة يف وامللامهة الملرية والندوات املؤمترات عقد. 

 بالكلية البحثي للنشاط الفنية امللاندة . 
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 إمكانيات المركز 3-5

 هيئة أعضاء مع بالمماون مب ام ا تقوم اليت البشرية القوى إىل باإلضافة البحوث مركز يمرمع
 :  المالية اإلمكانيات توجد ، بالكلية المدريس

 

 المختبرات والمعامل  -أ 

ها يف تمليم دور  تضم مباين الكلية جمروعة ممكاملة من املخمربات واملمامل تؤدي
 ا مزود بأحدث مجيموتأهيل امل ندسني وتلاهم يف أعرال البحث الملري ، و 

املمدات ال تالزمة لذلك.  ويمرل مركز البحوث من خ تالل دعره األج زة الملرية و 
الورش بالمديد من علس تزويد املخمربات واملمامل و  للرشاريع البحثية امللهلة

 اسوبية.الربامج احلمدات و األج زة و امل

 الملرية اخلدمات من المديد تقد  يف الكلية بأقلام واملمامل املخمربات وتلاهم
 و واملواصفات واإلنشائية، والصناعية اخلدماتية القطاعات ختدم اليت والبحثية
 واخمبارات األداء واخمبارات القياسية االخمبارات مثل وغريها، املقاييـس،
 و الفحوصات إجراء وكذلك املواد، اخمبارات و للرمدات والدقة الص تالحية
 .القياس أج زة وممايرة الدراسات  و القياسات و المحاليل

 النشر و الطباعة    -ب 

 والنلخ، والمهليـد والطباعة المصوير ممدات من خمملفة جمروعة املركز لدى يوجد
 مما و. للبحوث الـمـام النفع ذات الملرية األج زة و املمدات من جمروعة إىل باإلضافة
 يف أس م قد  - البحوث  ملشاريع دعره خ تالل من - البحوث مركز أن فيه، الشك
 .بالكلية ا يل احلاسب وإدارة املخمربات يف املمرلية المه يزات من المديد حتديث
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  خدمات المركز 3-1

الفنية اليت يقدم ا مركز البحوث لدعم البحث الملري تملخص اخلدمات اإلدارية و 
 يف الكلية يف النقاط المالية :

توفري الدعم املايل ال تالزم ملشاريع البحوث امللهلة يف املركز، يف حدود امليزانية  -1
املواد واملمدات وقطع الغيار واخلامات و املخصصة لكل من ا، لشراء األج زة 
تلمس إدارة املركز إىل تذليل الصموبات اليت  امللم لكة اليت حيماج إلي ا البحث. و

قد تواجه الباحثني عند احلاجة لشراء بمض األج زة أو املواد يف حدود أنظرة 
 ولوائح اجلاممة .

 ملـاعدة أعضـاء هيئة المدريس الذين هلم حبوث ملهلة يف ما يلي :  -2

 . للرراجع البحثي امللح - أ

 مدات واملواد .ممابمة إجراءات شراء األج زة وامل -ب     

تقد  خدمات النلخ والرسم والمصوير والطباعة ال تالزمة إلعداد نمائج البحوث يف   -3
ها يف اجمل تالت والدوريات صورة تقارير هنائية للبحوث أو مقاالت علرـية يمم نشر 

 ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات الماملية .الملرية

رل مراجمة للرصادر الملرية مماونة أعضاء هيئة المدريس والط تالب بالكلية يف ع -4
مزيز سلران بن عبد ال امللكاملمملقـة ببحوث م، عن طري  المقنية املموفرة مبكمبة 

ة لربامج املنح مبدينة اإلدارة المامو اخلدمات الفنية وعن طري  إدارة اململومات و 
ة المزيز للملوم والمقنية، باإلضافة إىل توفري املراجع الملرية املطلوب امللك عبد
 للباحثني.

 واملؤسلات احلكومية اإلدارات و املصاحل من كبري عدد علس اللنوي المقرير توزيع -1
 وجاممات حبوث مراكز) اجل ات بمض إىل باإلضافة ذلك و - الوطنية والشركات

 ويملقس.  الكلية داخل البحثي بالنشاط إلحاطم ا - املرلكة خارج( غريها و
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 للبحـوث الن ائية المقارير ببمض لمزويدهـا خمملفة ج ات من طلبات عدة املركز
 .إلي ا وإرساهلا البحوث هذه بموفري املركز يقوم و هلا، األمهية ذات
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 اإلنجازات  3-7

 األنشطة البحثية - أ

( المايل ملخص األنشطة البحثية مبركز حبوث كلية اهلندسة خ تالل 1-2يظ ر اجلدول )
 هـ1434/1431المام اجلاممي 

 

 العلميالنشاط  م
 الهندسة
 الصناعية

 (صنع)

 الهندسة
 الكهربائية

 (هر)ك

الهندسة 
 الكيميائية

 (هكم)

الهندسة 
 المدنيـة

 (همد)

الهندسة 
 لميكانيكيةا

 (همك)

هندسة 
 البترول

 (هبغ)

مراكز 
 بحثية 

 المجموع

1 
البحـــوث اجلديـــدة 

 42 8 - 2 4 13 13 4 باملركز

2 
إمجــــــايل البحــــــوث 

 12 - 2 1 2 2 2 3 باملركز لمررةامل

 18 8 2 7 2 12 12 7 اجملروع  
  النشاطات العلمية    

3 
المقـــــــارير الن ائيـــــــة 
 34 2 - 1 1 7 13 1 للبحوث باملركز

4 
ــــــيت مت  البحــــــوث ال
نشرها يف اجمل تالت 

 الملرية
1 3 2 4 4 - 2 33 

1 
ــــــيت مت  البحــــــوث ال

رها يف نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املؤمترات الملرية

- 3 - - - - - 3 

 رسائل الدراسات العليا 

2 

 ماجلمري -أ  
 - 2 13 4 2 4 - 22 

 دكمواره  –ب 
 

1 - - 6 - - - 3 
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 البحوث المسجلة - ب
( البحوث امللهلة يف مركز البحوث منذ المام اجلاممي:  1-6يظ ر الشكل )         
 هـ  1066-1066
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 ميزانية مركز البحوث -ج
 

  المشر سنوات املاضية ل( ميزانية مركز البحوث خ تال6-6يوضح الشكل)
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 مشاركة أقسام الكلية - د
 

( نلبة مشاركة أقلام الكلية يف تقد  المقارير الن ائية للرشاريع 3-6يبني الشكل )
 هـ   1041-1044البحثية منذ المام اجلاممي: 

 

 
 
 
 

ل )
شك

ال
2-

3
ر النهائية

ري
ي تقديم التقا

سام ف
ألق

ركة ا
شا

سبة م
(: ن
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شاريع البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على تسجيلها في م -3

 هـ3434/3435مركز البحوث خالل العام الجامعي 

قام عدد من أعضاء هيئـة المدريس بالكليـة بمقد  مشـاريع حبثيـة جديدة لملهيل ا         
و بمــد دراســة هــذه املشــروعات و مناقشــم ا مــن قبــل إدارة املركــز، متــ   يف مركــز البحــوث. 
 امليزانيات املقرتحة هلا. اعمرادمشـروع و  42املوافقة علس دعم 

البحوث اجلديدة اليت مت تلهيل ا خ تالل المام  ملخصاتو اجلزء المايل يمضرن         
 0هـ1434/1431اجلاممي 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

1/036 
 هكم

انمـــــــــاج اهليـــــــــدروجني بكفـــــــــاءة عاليـــــــــة 
بواســــطة مفــــاع تالت األغشــــية املمريمــــة 

  .سريمة الدوران مممددة املراحل

أ.د. حمرد البشري 
 أبشر
 

14 10044 

6/036 
 هكم

دراسة أداء تصريم حوض مشلي 
  .جديد

د. عبد الرمحن 
 حمرود الليثي 

 د. فيليبس اقبوال

14 04444 

3/036 
 صنع

تصـــريم وتصـــنيع والمحقـــ  مـــن صـــحة 
 .حامل جديد حلقائب الملوق

د. حمرد زكي 
 رمضان

16 39444 

0/036 
 هكم 

 الكامنـــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث يف الطاقـــــــــــــــــــة
للرخلفـــــــــــات الصـــــــــــلبة وتطبيق ـــــــــــا يف 
مماجلــــــــــة امليــــــــــاه يف املرلكــــــــــة المربيــــــــــة 

 .اللمودية

 د. ج اد صاحل 
 د. فيليبس اقبوال

14 64444 

6/036 
 هكم

دراســـــــــــــة ممرليـــــــــــــة لمحليـــــــــــــة ا مليـــــــــــــاه 
بالطاقــــــــة الشرلــــــــية علــــــــس األســــــــطح 
ــــــد الغطــــــاء الزجــــــاجي  ــــــة مــــــع تربي املائل
حتــــــــ  الظــــــــروف املناخيــــــــة يف مدينــــــــة 

ـــــــــــــــــــــاض ، املرلكـــــــــــــــــــــة  المربيـــــــــــــــــــــة الري
 .اللمودية

إ.د. إبراهيم بن 
 صاحل املمماز

 د. فيليبس اقبوال
 د. مجال عريف 

14 66444 

6/036 
 هكم

حماكــــــــــــــــــاة أفضــــــــــــــــــل أداء احلـــــــــــــــــــراري 
ـــان بواســـطة  وامليكـــانيكي المحويـــل امليم

 .خبار املاء

حمرـــــــــــــــد أ.د.مـــــــــــــــراد 
 بوممزة

14 64444 

9/036 
 مهك

منــــاط  الــــم تالمس ألدوات القطــــع مــــن 
يف البيئــــة املممرــــدة علــــس  APTنــــوع 

 .منوذجات املمه ات

 د. أيوب أراس
د. عبد احمللن 

 البداح

14 66444 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

8/036 
 صنع

ختفيض اسم  تالك الطاقة الك ربائية 
جملروعة من المربات الك ربائية ذات 

 .النقل اللريع و الشخصية

 د. لطفي بومجمة احليدري 
 د. م دي المهري مراد 
 د. حمرد سميد المبيدي

14 68444 

7/036 
 ك ر

 70تصــــــــريم هــــــــوائي مبمكــــــــر بــــــــرتدد 
غيغـــــــاهرتز للهيـــــــل امللـــــــمقبلي لنظـــــــام 

 .الراديو الثاب  عايل اللرعة

د. محـــــــــــــــــزة كــــــــــــــــــو  
 فيماكاالدي

14 33744 

14/036 
 صنع 

حتلــــــــني نلــــــــبة اللــــــــحب القصـــــــــوى 
للرقـــــائ  املمدنيـــــة يف عرليـــــة اللـــــحب 
المريــــ  المقليديــــة عــــن طريــــ  تصــــريم 

 .سطح االسطربة

د. حمرد علي 
 عيلس صاحل 

 د. أدهم حمرد عزت

14 67644 

11/036 
SET 

توصيف الواد النووية عن طري  
طيفي الناتج عن االهنيار المحليل ال
 بالليزر.

 د. كليم أمحد 
 م. أمحد كداشي 

14 16444 

16/036 
 مهك

اسمخدام اجللور احلرارية يف الغطاء 
الزجاجي خلفض درجة حرارة االلواح 

 .الك روضوئيةالشرلية 

د. زكريا  
 كانيامكاندي

 أ.د. سامي الصانع

14 36444 

13/036 
وادي الرياض 

 للمقنية

البحـث الــذكي الــوطك وشــبكة الــرتابط 
 .للر نيني

 د. غلان علي كبار
 د. شادي علي 

13 64444 

10/036 
مم د المصنيع 

 املمقدم

ــــــــــل  دراســــــــــة النرذجــــــــــة والمحلــــــــــني األمث
بشـــماع الليـــزر لمرليـــات الصـــمنيع الدقيقـــة 

  .لمشغيل األلومنيوم وسرياميك الزركونيا

 د. أسامة عرر 
 د. سيد محيل اإلس تالم

14 64444 

16/036 
 مهك

ــــــــــــــــــــــــاج  دراســــــــــــــــــــــــة منذجــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــس إنم
اهليدروجني/الغاز/االصــطناعي عــرب األكلــدة 
اجلزيئــة باســمخدام حمــرك اشــممال باالنضـــغاط 
  .ذات شحن ممهانلة يمرل بالغاز الطبيمي

مرسي  د. حمرد حلن
 رمضان

14 13608 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

16/036 
 هكم

أنابيب الكربون النانوية مممدد الطبقات 
بلني خصائص الريولوجية ميأل البويل برو 
 والك ربية.

 أ.د. سميد الزهراين
 د. امحد شفيد ماس 
 د. جمم د كافيس 
 د. إلياس علي 

14 11603 

19/036 
 هكم

نميهة إلضافة مادة االسرتونشيوم إىل 
املولبدمن املثبمة علس دعامات –حفازات 
  .األلومنيوم

 د. مي تالنا دهراما بوترا
 د. أمحد اباسميد احلاج
 أ.د. سميد الزهراين

8 11046 

18/036 
 مهك

تأثري تشوه املدخل علس أداء املشم  ذو 
 .الزاوية الواسمة

 11696 14 د. بشارات سليم

17/036 
 ك ر

ملليررت موجه اهلوائي مع القرن احملرلة 
جيهاب  يف الثانية  FR4املمكاملة يف 

  .جيهاهرتز نظم االتصاالت 64

 د. وليد طارق سييت
محزة كو  د. 

 فيماكاالدي
 أ.د. جميد الكن ل

14 8683 

64/036 
 ك ر

برنامج جديد لمقييم نظم الطاقة 
املمهددة اهلهينة لمشر مواقع يف املرلكة 

 .اللمودية المربية

 د. علي المرلي 
 

14 11610 

21/431 
 مهد

تمزيز موثوقية قص اخلرسانة املللحة 
بألياف الكربون املقوى بشرائح 

 .الب تالسميك

 أ.د. صاحل الليد 
أحلن  ند د.

 صديقي

14 11830 

دراسة عرليات انماج الفركموز  22/431
والربوتني وحيد اخللية من عصائر 

المخرري المرور باسمخدام تقنية 
 .االنمقائية

 د. مي تالنا دهراما بوترا
 أ.د. عباسي 

 أ.د. سميد الزهراين

14 11863 

23/431 
 هكم 

منوذج رياضي ممقدم اسمخدم حملاكاة 
مفاع تالت ذات اغشية مممددة املراحل 
 .النماج غاز اهليدوجني الصايف و الغاز

أ.د. حمرد البشري 
 أبشر

14 6143 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

24/431 
SET 

ليريل نظام حتلية املياه تقييم  رييب 
بالطاقة الشرلية ال يمهزأ مع 

 اخم تالف طائرات الرش.

 6044 14 د. فيليبس اقبوال

ـــــــــــر الك رومغناطيلـــــــــــي مـــــــــــن ممبـــــــــــ 21/431 اين نث
 اخلـــــــــــواص مثاليـــــــــــة اســـــــــــطوانات موصـــــــــــل

 .الك رومغناطيلية املغلفة الب تالزما

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

 أ.د. جميد الكن ل

14 0664 

تطوير تصاميم بليطة من أنظرة  22/431
المشخيص مممددة األطراف لمحقي  
 .لموصيف ب تالزمات الرتددات الراديوية

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

14  0676 

دمج وسط عدمي لمحلني غطاء  27/431
 .اسطواين غري مرئي

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

14 6963 

تشم  املوجات الك رومغناطيلية من  28/431
موصل ك رومغناطيلي مثايل اسطواين 
موضوع يف وسط ب تالزمي ممناظر غري 

 .مغناطيلي

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

14 0647 

23/431 
SET 

حتلني ارتفاع كثافة الطاقة 
الك روكيريائية يف املكثفات الفائقة 
عن طري  أنابيب الكربون النانوية 

 مممددة الطبقات.

 13999 16 د. عرران شاكر

33/431 

SET 
حماوالت لمحلني أداء "بصودو 

املكثفات" ذات القاعدة الكوبول  
املكونة من ألياف نانو الكربون مممدد 

 الطبقات. 

 13999 16 د. عرران شاكر

31/431 
 ك ر

 (Horn)مصفوفة اهلوائي الطبقي مع البوق 
املمامل ذات الربح والكفاءة المالية عند الرتدد 

 غيغا هرتز ألنظرة االتصاالت. 64

د. محزة كو  
 فيماكاالدي

16 14683 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

32/431 
 مهك

النرذجة المددية النمقال احلرارة باحلرل 
 ي.احلراري الطبيمي من جلم حلقس أفق

أ.د. عبيدة حمرد 
 زيمون

14 11843 

33/431 
SET 

مواقع وتوربينات الرياح ملواقع االقرتان بني 
 .املرلكة المربية اللمودية

 14369 14 د. علي أمحد الملري

34/431 
 هكم

دراسة تأثري المهوية الطبيمية وامللرعة 
علس اخلواص امليكانيكية ألف تالم البويل 

اثيلني منخفض الكثافة احمللنة مبضادات 
 .احملريةاألكلدة السمخدام ا يف البيوت 

د. عثران بن حيىي 
 المثران 

16 11366 

31/431 
 هكم

مص ورات األميدازوبريزول : الموليف 
 واالسمخدامات الطبية. 

د. عثران بن حيىي 
 المثران

16 14666 

32/431 
SET 

البيضاء  TANDEMتقييم أداء 
 ضاغط الطرد املركزي.

 14761 16 د. سيد نمران دانيش 

37/431 
 هكر

هيكل رقمة الشطرنج النانو واملصنوع من 
الذهب لممزيز اممصاص املوجات الطويلة 

 من األشمة حت  احلرراء. 

 د. اي اب ص تالح الدين 
 د. حمرد رامي 

 د. حمرد فخر زيا

14 16366 

38/431 
 ك ر

مرشحات ذات نطاقات المررير 
الرتددي املممددة مع كب  النطاقات 
الموافقية النا ة خارج النطاقات 
املرغوبة، وذلك باسمخدام تقنيات 

DGS .جديدة 

د. زهري حمرد عبد 
 اهلل حهاز 

 د. ذيشان علي 

14 14663 

33/431 
 مهد

دراسة سلوك وممدل كفاءة أداء األعردة 
اخلرسانية املللح حت  تأثري أمحال 

 جانبية ممكررة. 

د. راجا رضوان 
 حلني

14 6667 

43/431 
 مهد

الغطاء النبا   –تقييم تأثري هطول األمطار 
علس الملريب المنبؤ باملنطقة املمرضة للمآكل 

 . RSو   GPSبواسطة نظام 

د. راجا رضوان 
 حلني 

14 3604 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

41/431 
 صنع

حتليل االرتباط املممدد والمشابه اخلطي 
اهلندسي ألنظرة كشف المللل يف 

 .الوق  احلقيقي

 د. عبد الغك بوراس
 

14 14003 

42/431 
 مهد

حتليــــــــل الغطــــــــاء الثلهــــــــي باســــــــمخدام 
احللاســــات املممــــددة المفاعليــــة ونظــــم 
 رسم بيانات اخلرائط فوق جبال تركيا.

 0066 14 د. أمح  امير تيكيلي 
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في مركز البحوث مستمرةمشاريع البحوث ال  -4  

يبلغ عدد مشاريع البحوث امللهلة يف مركز البحوث خ تالل المام اجلاممي 
لمررة امل وفيرا يلي توزيع املشاريع امللهلة مشروعًا حبثياً  إحدى عشر ،هـ1434/1431

 للنة الملهيل: يف املركز تبماً 
 

 عدد مشاريع البحوث    الوصـــــــــــف                         
 3  هـ1433عام منذ  مللمررةابحوث المشاريع  -1
 1  هـ1431عام منذ  مللمررةابحوث المشاريع  -2
 3   هـ1432 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -3

 3   هـ1433 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -4

 2   هـ1434 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -1

     
   31  -وع  ــــــــالمجم          
 .مللمررةا ويوضح اجلدول المايل بمض اململومات عن هذه املشاريع البحثية   
 

بمض املشاريع البحثية مت متويل ا من برنامج الشركة اللمودية للصناعات  :مالحظة
 المطبيقية. ث الملري يف اجملاالت الصناعية و األساسية )سابك( لمشهيع البح
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

1/433 
  رك

مـــــــوزع قـــــــدرة مـــــــا يكروفيـــــــة 
يمرـــــــــــل يف نطــــــــــــاقني مــــــــــــن 
الــــرتددات باســــمخدام قطــــاع 

 Tعلس شكل حرف 

 د. أشرف شوقي سليم 
د. جميـــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرمحن 

 الكن ل

 12333 ش ر 12

4/433 
  رك

ــــــــــة تطــــــــــوير دوائــــــــــر  إلكرتوني
لموســــــــــيع عــــــــــرض النطــــــــــاق 
الـــــــــــــــــــــــــرتددي لألج ـــــــــــــــــــــــــزة 

 اإللكرتونية عالية اللرعة

 12333 ش ر 12 د. أمحد عبد المواب تلبة

11/433 
 صنع

تطــــــوير نظــــــام خــــــربة يف تقنيــــــة 
 امللاحي  : اجلزء األول

 د. إبراهيم احلركان
 الصاحبد. ماهر 

 73333 ش ر 12

23/433 
  رك

ــــــــمحكم اإلشــــــــرايف  نظامــــــــا ل
جملروعـــــــــــة مــــــــــــن املصــــــــــــاعد 
باســـــــــــــــمخدم خوارزميـــــــــــــــات 

 اجلينات الوراثية 

د. وحيـــــــد غريـــــــب علـــــــي 
 عبد المال

 12333 ش ور13

33/433 
  رك

أثر المشهري الك ربائي 
علس البوليررات المازلة 

املماجلة حبشوة غري عضوية 
 نانومرتية 

د. حمرــد بــن عبــد الــرمحن 
 آل الشيخ 

 د. حمرد إقبال قريشي 

 330333 ش ر12

31/433 
 هبغ

اســــــمحداث منــــــوذج جديــــــد 
للزوجــــــــــة الغــــــــــازات النقيــــــــــة 
واملخلطــة باســـمخدام الربجمـــة 

 اجلينية 

 د. عيلس حمرد شقري 
د. حازم بن نايل 

 الضرور

 12333 ش ور01

32/433 
 مهد

النرـــــاذج اجلديـــــدة املقرتحـــــة 
لب تالطــــــــــــــــــــــات اإلقــــــــــــــــــــــرتاب 

 للهلور 

 13133 ش ور13 أ.د. جمدي زهو 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

31/433 
 هكم

النرذجـــــــــــــــــة الديناميكيـــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــة  احلراريــــــــــــــــــــــــــــة لذوباني

 10-01البيكلوميثــــــــازون 
دايربوبيونـــــات يف عـــــدد مـــــن 
 املذيبات المضوية املنمقاة 

 

د. يوسف أبو القاسم 
 البخبخي 

 23233 ش ر12

32/433 
 هبغ 

تقيـــــــــيم من هيـــــــــات حتليـــــــــل 
اإلنمــــــاج وبيانــــــات الضـــــــغط 
 لآلبـــار املشـــققة هيـــدروليكياً 
يف حقــــــــــــــــول الغــــــــــــــــاز ذات 

 النفاذية الضميفة
 

 د. أمحد أمحد جاويش 
 د. حازم الضرور

 12333 ش ر01

13/431 
 نعص

هندســــــــة الموامــــــــل البشــــــــرية 
 ملاكينة الصراف ا يل

 
 

 د. خالد الصاحل
 د. ص تالح الدين بنداق 

 13833 ش ور3

19/030 
 ك ر
 

يرتكز  BCB-Siهوائي 
علس تصريم موجات اهلوائي 

 64املليررت لللرعة المالية
غيغاهريتز نظام االتصاالت 

 لألماكن املغلقة

ش ور14 د. محزة كو  كالدي  67764 

17/030 
 مهد
 

املوثوقية اإلنشائية للحوائط 
اخلرسانية املللحة امللمخدمة 

 يف املباين
عند تمرض ا لألمحال النا ة  

 عن الزالزل

 04444 ش ور14 توكن د. أمحد
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

64/030 
 ك ر

توليف أكليد املمادن 
املركبة علس شكل أزهار 
نانوية لمصنيع املكثفات 

 الفائقة

د. حمرد بن عبد الرمحن 
 آل الشيخ

 67606 ش ور14

21/434 
 مهك

اسمخدام تقنية النفاثات 
 الثلج يف حتلية املياه املاحلة

د. عبد اهلل بن عثران 
 النحيط

 34444 ش ور14

22/434 
 صنع
 

جدولة إنماج يف ورش 
ممللللة ذات آالت 
مموازية مع وق  إعداد 
لمخفيض المكاليف 

 الصناعية

د. لطفي بومجمة 
 احليدري 

 18444 ش ور14

23/434 
 هكم

أف تالم من أكاسيد النيكل 
احملضرة يف سائل أيوين 

 لشطر املياه

 34444 ش ور14 د. إيناس ممني الناشف
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 التقارير النهائية للبحوث    -5

أعضاء هيئة المدريس بالكلية( الذين انم   مشاريم م البحثية قام عدد من الباحثني )
. و ري ارة املركز، وتقدمي ا إىل إد، بإعداد المقارير الن ائية هلاامللهلة يف مركز البحوث

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

، كرا أهنا جمة للرصادر الملرية ذات الم تالقة، باإلضافة إىل مراالمقارير أهداف البحث
، سمخدم ا الباحثون يف إجراء البحثحتوي أيضًا وصفًا تفصيليًا للطرق واألساليب اليت ا

، وأخرياً توصيات تلك البحوث. إلي ا والمحلي تالت اليت قاموا هبالنمائج اليت توصلوا وكذلك ا
واجلزء المايل حيوي ملخصات المقارير الن ائية للبحوث اليت انم   يف هذا المام اجلاممي 

 -هـ موزعة حلب األقلام بالكلية :1434/1431
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  صناعيةالهندسة ال
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

-صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع 1
01/36/36 

حتليل االرتباط املممدد والمشابه اخلطي اهلندسي 
 .ألنظرة كشف المللل يف الوق  احلقيقي

 د. عبد الغك بوراس
 

 

 01/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
حتليــل االرتبــاط املممــدد والمشــابه اخلطــي اهلندســي ألنظرــة كشــف الملــلل يف الوقــ  عنوووان البحووث   

 .احلقيقي

 عبد الغك بوراس د.   الباحث  
الذي يقوم علس أربمة مناهج   (IDS)نقرتح يف هذه الورقة نظام كشف المللل  ملخص البحـــــث:

مرحلة احلصول علس البيانات املمشابكة اإلحصائية امللمندة إىل تقليل وق  الكشف.  )ب(  IDS)أ( 
وبيانات املرحلة و  يزها لضران الكشف يف الوق  احلقيقي. )ج( قياس المشابه اخلطي اهلندسي الذي 
حيلن دقة الكشف مقارنة مع المدابري القائرة و )د( حتليل ع تالقة مممدد املمغريات واليت تلمخرج جمروعة 

قويًا لنباء املخطط للللوكية الطبيمية.  بناء علس هذا املخطط، نلمرد فرعية من امليزات مرتبطة ارتباطًا 
 NSL-KDDاملظ ر اجلانيب المادي الذي يمكون من ميزات عالية امللموى.  نلمخدم بيانات 

.  النمائج (DOS)املقرتحة يف الكشف عن ههرات احلرمان من اخلدمة  IDSلمحليل وتقييم كفاءة 
قرتحة ميكن أن حتق  نمائج جيدة من حيث ممد اكمشاف وممدل االجيابية امل IDSالمهريبية تبني أن 

% مع إجيابية كاذبة 133، يمم حتقي  ممدل اكمشاف  DOSالكاذبة.  بالنلبة لبمض اهلهرات 
املقرتحة مع اثنني من الطرق اليت تلمند علس  IDSملقارنة  KDD99% كرا نلمخدم 1011بنلبة 

ليب المملم القائرة علس اسمخراج البيانات وا لة.  دراسة املقارنة يدل األساليب االحصائية، وبمض أسا
وممدل االجيابية  (99.76%)املقرتحة حتق  أفضل املفاضلة بني ممد اكمشاف  IDSعلس أن 
. هذا ويمطلب فقط بضمة ميكروثانية لمصنيف االتصال كمادي أو ههوم مع (0.6%)الكاذبة 

 واسم  تالك منخفض للذاكرة. CPUملركزية اخنفاض اسمخدام وحدة املماجلة ا
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 الهندسة الكهربائية

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

تصريم وتصنيع دوائر ممكاملة ملضخم  6/30/36-ك ر 1
 ومرشح للرلهات احلرارية

 د. ص يب جمذوب
 د. حمرد رامي

- رك 2
17/36/36 

ملليررت موجه اهلوائي مع القرن احملرلة املمكاملة 
جيهاهرتز  64جيهاب  يف الثانية  FR4يف 

 نظم االتصاالت. 

 د. وليد طارق سييت
 د. محزة كو  فيماكاالدي

 أ.د. جميد الكن ل
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك 3

64/36/36 
 

برنامج جديد لمقييم نظم الطاقة املمهددة 
اهلهينة لمشر مواقع يف املرلكة المربية 

 اللمودية

 د. علي حمرد المرلي

-ك ر 4
66/36/36 

الك رومغناطيلي من ممباين اخلواص نثر 
مثالية اسطوانات موصل الك رومغناطيلية 

 املغلفة الب تالزما

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

 أ.د. جميد الكن ل
-ك ر 1

66/36/36 
تطوير تصاميم بليطة من أنظرة 

المشخيص مممددة األطراف لمحقي  
 لموصيف ب تالزمات الرتددات الراديوية

 د. عبد الغفار إس تالم
 الدين

-ك ر 2
69/36/36 

دمج وسط عدمي لمحلني غطاء اسـطواين غـري 
 مرئي

 د. عبد الغفار إس تالم الدين

-ك ر 7
68/36/36 

تشـــــــم  املوجـــــــات الك رومغناطيلـــــــية مــــــــن 
موصـــــــل ك رومغناطيلـــــــي مثـــــــايل اســــــــطواين 
موضـــــــوع يف وســـــــط ب تالزمـــــــي ممنـــــــاظر غـــــــري 

 مغناطيلي

 د. عبد الغفار إس تالم الدين

-ك ر 8
31/36/36 

 (Horn)مصفوفة اهلوائي الطبقي مع البوق 
املمامل ذات الربح والكفاءة المالية عند الرتدد 

 غيغا هرتز ألنظرة االتصاالت. 64

 د. محزة كو  فيماكاالدي



39 
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

-ك ر 3
39/36/36 

ـــانو واملصـــنوع مـــن  هيكـــل رقمـــة الشـــطرنج الن
لممزيـــز اممصـــاص املوجـــات الطويلـــة الـــذهب 

 من األشمة حت  احلرراء

اي اب ص تالح الدين د. 
 عوض حمرد

 د. حمرد رامي عبد المزيز 
 د. حمرد فخر زكريا

-ك ر 13
38/36/36 

مرشـــــحات ذات نطاقـــــات المرريـــــر الـــــرتددي 
املممـددة مـع كبـ  النطاقـات الموافقيـة النا ــة 
خــارج النطاقــات املرغوبــة، وذلــك باســمخدام 

 جديدة. DGSتقنيات 

د. زهري حمرد عبد اهلل 
 حهاز

 عليم. ذيشان 

 

 2/34/31-  رك:  رقم مشروع البحث

 تصريم وتصنيع دوائر ممكاملة ملضخم ومرشح للرلهات احلراريةعنوان البحث   

 ص يب جمذوبد.   الباحث  
 حمرد راميد.   

ي دف هذا املقرتح البحثي إىل تصريم ومنذجة وتصنيع دوائر ممكاملة لمضخيم  ملخص البحـــــث:
احلرارية املصنمة من جملات أغشية أوكليد الفاناديوم واليت تلمخدم كرلهات وترشيح إشارات اجمللات 

لألشمة حت  احلرراء حيث أن مرحليت المضخيم والرتشيح تمدان من أهم املراحل املؤثرة يف جودة الصورة 
 النا ة عن الكامريا احلرارية.

 
 13/31/31-  رك  : رقم مشروع البحث

 64جيهابـ  يف الثانيـة  FR4ملليرـرت موجـه اهلـوائي مـع القـرن احملرلـة املمكاملـة يف عنوان البحوث   
 جيهاهرتز نظم االتصاالت.

 د. وليد طارق سييت  الباحث  
 د. محزة كو  فيماكاالدي  
 أ.د. جميد الكن ل  

  60(MMW)هــوائي ألنظرــة االتصــاالت  .GHzيمكــون اهلــوائي املقــرتح  ملخصصص البحــــصصـث:
هليكـــل  FR4ويــرد عاليــة الــربح والنطــاق المــريض موجــه امللليرــرت املدجمــة الركيــزة.  اهلــوائي املقــرتح يلــاهم 
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مممدد الطبقات مع وجود فمحـة جانـب مغـري المحصـيح وسـطح شـن  القـرن ممكاملـة علـس كلـب اهلـوائي 
.  عــرض النطــاق الــرتددي مقاومــة مــن  .GHz 12011ديلــيبل و   11021الشــاملة واال اهيــه  ــو 

803 %62-4-57.4     mm 7.14mm x واالتصـاالت قصـرية املـدى.  اهلـوائي املقـرتح حتمـل
مـــم كفـــاءة يقـــدر  .V-bandديلـــيبل، والـــيت  مل ـــا مناســـبة للمطبيقـــات  MMW 7.14ملـــاحة 

 .x4% اهلوائي املقرتح جيد المطبي  يف أنظرة االتصاالت 82
 

 23/31/31-  رك:  رقم مشروع البحث

برنامج جديد لمقييم نظم الطاقة املمهددة اهلهينة لمشر مواقع يف املرلكة المربية عنوان البحث   
 اللمودية

 علي حمرد المرليد.   الباحث  
تقدم هذه الورقة برنامج احملاكاة احلاسوبية للمصريم األمثل لنظام ههني للطاقة  ملخص البحـــــث:

امل رة الرئيلية لربنامج الكربيوتر اجلديد املقرتح يف حتديد احلهم األمثل من كل مكون املمهددة. وتمرثل 
من مكونات نظام الطاقة اهلهني ألدىن سمر كيلوواط ساعة ممولد. يلمخدم هذا الربنامج سرعة الرياح يف 

أنواع وحدة اللاعة، واإلشماع باللاعة وقدرة األمحال كل ساعة مع عدة أعداد من توربينات الرياح و 
الطاقة الك روضوئية للحصول علس احلهم األمثل من كل مكون واحلد األدىن لمكاليف توليد الكيلوواط 
ساعة يف موثوقية أعلس. يغري برنامج الكربيوتر املقرتح نلبة تغلغل الرياح واخل تاليا الك روضوئية مع بمض 

رية األمثل للحصول علس أدىن سمر الزيادات وحيلب احلهم املطلوب من مجيع املكونات وحهم البطا
للكيلوات ساعة املنمج. وقد مت تصريم هذا الربنامج ر بطريقة مرنة غري مموفرة يف سوق الربجميات املماحة 
مثل هومر أو ريملكرين. وقد اسمخدم  البيانات الفملية للرواقع اللمودية مع هذا الربنامج. وقد مت 

ا مع هذه الربجميات املماحة يف اللوق. وتظ ر املقارنة تفوق هذا مقارنة البيانات اليت مت احلصول علي 
الربنامج يف المصريم األمثل لنظام الطاقة املمهددة اهلهني. ومن خ تالل خطوات المصريم األمثل قام هذا 
الربنامج بمحديد احلهم األمثل لكل مكون يف وق  قصري جدا ومع نمائج دقيقة. المديد من النمائج 

 اسمخ تالص ا من هذا الربنامج الكربيوتر اليت ميكن أن تلاعد الباحثني وصناع القرار. القيرة ميكن
 

 21/31/31 - رك:  رقم مشروع البحث

نثر الك رومغناطيلي من ممباين اخلواص مثالية اسطوانات موصل الك رومغناطيلية عنوان البحث   
 املغلفة الب تالزما
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 د. عبد الغفار إس تالم الدين   الباحث  
 أ.د. جميد الكن ل              

يف هذا البحث مت دراسة تشم  املوجات الك رومغناطيلية باسمخدام موصل   ملخص البحـــــث:
مت عرل حتليل وصياغة املمادالت يف حالة أن املوجة  دة ب تالزما ممهانلة وغري ممناظرة.ك رومغناطيلي مبا

تممرب  قطبة مغناطيلياً.  المحلي تالت والصيغ املقدمةاللاقطة ملمقطبة ك ربائيًا وكذلك يف حالة أهنا ملم
ك رومغناطيلي( وألي مادة مغطاة )ممباينة أو غري ممباينة و مغناطيلي عامة ألي موصل )ك ربائي ،

اخلواص(  حتموي ب تالزما أو ميماممرييال.  مت حلاب مركبات اجملاالت املمبمثرة حلاالت خمملفة لب تالزما 
صل ك رومغناطيلي مثايل أسطواين.  مت أيضًا حلاب عرض الصدى الثنائي ممباينة اخلواص مغطاة ملو 

املوقع ومقارنمه يف حالة موصل ك ربائي مثايل وموصل مغناطيلي مثايل وموصل ك رومغناطيلي مثايل.   
كذلك مت اسممراض ومقارنة سلوك عرض الصدى أحادي املوقع مع تغري ممغري اللراحية ل تالسمقطاب 

سمقطاب المرضي.  مقارنة النمائج للصيغ املقدمة مع النمائج املنشورة ملبقًا يف بمض املشرتك وكذلك اال
 احلاالت تؤكد دقة وصحة المحليل املقدم.

 

 22/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

تطوير تصاميم بليطة من أنظرة المشخيص مممددة األطراف لمحقي  لموصيف عنوان البحث   
 الراديويةب تالزمات الرتددات 

   د. عبد الغفار إس تالم الدين  الباحث  
المشخيصية املفيدة يف المحليل تممرب اجمللات مممددة األطراف من المقنيات  ملخص البحـــــث:

والمحكم يف الظواهر الفيزيائية اليت حتدث يف ب تالزما االنفراغ منخفضة احلرارة.  ومع ذلك غالبًا ما تفشل 
امللمرر يف مماجلة الب تالزما.  إن اهلدف الرئيلي من هذا المرل هو اسمخ تالص جملات ا ياز الميار 

وهلذا   تصاميم بليطة جمللات مممددة األطراف منحازة بميار ملمرر تمرل يف ب تالزما الرتددات الراديوية.
ميهاهرتز.  باسمخدام  13.66الغرض مت دراسة ث تالث حاالت تشخيصية لب تالزما مرتبطة حثياً عند تردد 

خصائص هذه اجمللات مت قياس حرارة االلكرتونات وكثافم ا تيار المشبع األيوين كدالة يف القدرة املدخلة 
وضغط الغاز. تزداد حرارة األلكرتونات وكثافم ا كلرا زادت قدرة إشارة الرتدد الراديوي بينرا نقل حرارة 

دراسة دالة طاقة األلكرتن  األلكرتونات وكثافم ا كلرا زاد ضغط الغاز.  باإلضافة علس ذلك مت
واالحمرالية باسمخدام جمس ثنائي غري ممراثل.  كل هذه الدراسة تؤكد الطبيمة الغري ماكلويلية لدالة 
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طاقة األلكرتون االحمرالية ووجود جمروعمني من االلكرتونات عالية الطاقة عندما يقل ضغط الغاز 
 املرلوء.

 
 27/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

 دمج وسط عدمي لمحلني غطاء اسطواين غري مرئيعنوان البحث   
   د. عبد الغفار إس تالم الدين  الباحث  

يف هذا البحث مت اسمخدام طريقة متدد املوجة االسطوانية ثنائية البمد لمحليل  ملخص البحـــــث:
املشكلة ومت م تالحظة أن  الغطاء االسطواين المدمي الغري مرئي.  النروذج املثايل للغطاء مت تشغيله حلل

المطاب  الكامل مع الوضع املثايل للغطاء ميكن إجنازه باسمخدام وسط عدمي يف منطقة هندسية مضطربة 
تكون نلبة المقارب ملمقلة متاماً  8وملغية.  كذلك مت م تالحة أن اسمخدام هذا الوسط المدي عند قيرة 

 الك ربائي واملغناطيلي امللممرضني.عن نوع اجملال اللاقط.  مت  الدراسة علس اجملالني 
 

 28/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

تشم  املوجات الك رومغناطيلية من موصل ك رومغناطيلي مثايل اسطواين موضوع عنوان البحث   
  يف وسط ب تالزمي ممناظر غري مغناطيلي

 د. عبد الغفار إس تالم الدين  الباحث  
تقد  الصيغ المحليلية ثنائي البمد لمشم  املوجات يف هذا البحث مت  ملخص البحـــــث:

الك رومغناطيلية من موصل ك رومغناطيلي مثايل موضوع يف وسط ب تالزمي ممناظر غري مغناطيلي 
وبافرتاض أن املوجة ا للاقطة ملمقطبة خطيًا مت عرل   باسمخدام نظرية المبمثر الك تالسيكية املوسمة.

اطيلية مملمرضة ك ربائيًا ومغناطيلياً.  نمائج احللابات المددية المحلي تالت النظرية جماالت ك رومغن
أظ رت أن المبمثر األمامي واخلايف حلاس جدًا لكثافة االلكرتونات وتردد االصطدام الفمال للوسط 

 الب تالزمي.
 

 31/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

املمامل ذات الربح والكفاءة المالية عند  (Horn)مصفوفة اهلوائي الطبقي مع البوق عنوان البحث   
 غيغا هرتز ألنظرة االتصاالت. 64الرتدد 

 د. محزة كو  فيماكاالدي   الباحث 
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من أجل حتقي  جمال ترددي عريض مع ربح عايل؛ مت أقرتح بنية اهلوائي الطبقي  ملخص البحـــــث:
(stacked( الذي ميملك تقنية تغدية تمم بواسطة فمحة )apertureتغذي هوائي )(Microstrip) 

( مركب وممكامل علية. مع البارامرتات األمثلة؛ عنصر اهلوائي الوحيد عند الرتدد Hornمع بوق )
 66.66-68.7٪ )14.68غيغا هرتز، يبدي مقاومة عرض جمال ترددي واسع حوايل  64املركزي 

 0و 6×  6محلني الربح، مت تصريم ٪ علس الموايل. ل88ديليبل و 11.98غيغاهرتز( مع ربح وكفاءة 
هوائي املصفوفات مع شبكة تغذية مشرتكة. مت المقليل من ملمويات الفص اجلانيب وخفض   0× 

( من شبكة ⁄  ( علس ملافة )reflectorاإلشماعات اخللفية من خ تالل االسمفادة من عاكس )
 تغذية املشرتكة.

٪، يف حني 83ديليبل مع كفاءة  16.3بح مبقدار ملصفوفات اهلوائيات يف حتلني الر  6×  6أدت بنية 
ديليبل مع   18.49ملصفوفات اهلوائيات قدم  مزيدا من المحلن يف الربح مبقدار  0×  0أن بنية 
؛ ومت المحق  من النمائج باسمخدام برنامج CST٪. المصريم املقرتح مت باسمخدام برنامج 68.3كفاءة 

HFSSلبمض ا البمض. ، وك تالمها يشري الئ نمائج ممقاربة 
 

 37/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

هيكل رقمة الشطرنج النانو واملصنوع من الذهب لممزيز اممصاص املوجات الطويلة عنوان البحث   
 من األشمة حت  احلرراء

 د. اي اب ص تالح الدين عوض حمرد   الباحث  
 د. حمرد رامي عبد المزيز    
 د. حمرد فخر زكريا    
احلرراء طويلة املوجة باسمخدام يف هذا البحث يمم تمزيز اممصاص األشمة حت   البحـــــث:ملخص 

هيكل ب تالزموين ممناهي الصغر )نانو( مصنوع من الذهب وموضوع فوق طبقة من الليليكون نيرتيد.  مت 
اجملال قياس النمائج باسمخدام حماكاة باحلاسب ا يل وبقياس اجملال الك ريب عن طري  ميكروسكون 

 القريب.  أظ رت القياسات حتلن ملحوظاً يف اممصاص الضوء غري مممرد علس االسمقطاب.
 

 38/31/31 –  رك:  رقم مشروع البحث

مرشحات ذات نطاقات المررير الرتددي املممددة مع كب  النطاقات الموافقية النا ة عنوان البحث   
 جديدة. DGSخارج النطاقات املرغوبة، وذلك باسمخدام تقنيات 
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 د. زهري حمرد عبد اهلل حهاز  الباحث  
 م. ذيشان علي  

مت تصريم  وتصنيع فلرت مممدد الفرقة مع اقرتان الغالب املغناطيلي امللمخدم   ملخص البحـــــث:
لقرع خارج نطاق الموافقيات، وتمريز االسمهابة بقرع مفاجئس فائ  جدا. وحيق  قطب مرشح واحد 

نخفض جبمل فمحات علس امللموى األرضي واحلفاظ علس اهليكل األصلي دون تغيري. فقط المرريرات امل
اهليكل املقرتح له تأثري بليط جدا علس أداء فلرت مممدد الفرقة األصلي، علس سبيل املثال، عرض النطاق 

وتشري قياسات ملموى القرع اليت حتقق  يف اسمهابة زائفة مرشح  .S11 الرتددي كلور أو ملموى
غيغاهريتز. وي تالحظ االتفاقيات اجليدة بني  1.6ديليبل علس نطاق تردد حوايل  39-13ملف لمخ

 .القياسات واحملاكاة داخل النطاق الرتدي و احلفاظ علس حهم املرشح األصلي

 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

تطـــوير منـــاذج مبمكـــرة لـــروابط الفماليـــة البنيويـــة  11/34/31-هكم 1
 الكرية للمنبؤ بلرية اللوائل 

 د. م ند احلرباوي

-هكم  2
63/30/36 

أفـــ تالم مـــن أكاســـيد النيكـــل احملضـــرة يف ســـائل 
 أيوين لشطر املياه

 د. إيناس ممني الناشف

أنابيب الكربون النانوية مممدد الطبقات ميأل  12/31/31-هكم 3
 بروبلني خصائص الريولوجية والك ربيةالبويل 

 أ.د. سميد الزهراين
 د. امحد شفيد ماس 
 د. جمم د كافيس 
 د. إلياس علي 

نميهة إلضافة مادة االسرتونشيوم إىل  17/31/31-هكم 4
املولبدمن علس دعامات  -حفازات الفانيديوم

 األلومنيوم

 مي تالنا دهراما بوترا
 د. أمحد أبا سميد احلاج

 الزهراين أ.د. سميد

دراسة عرليات انماج الفركموز والربوتني وحيد  22/31/31-هكم 1
اخللية من عصائر المرور باسمخدام تقنية 

 .المخرري االنمقائية

 د. مي تالنا دهراما بوترا
 أ.د. عباسي 

 أ.د. سميد الزهراين
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 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

منـــــــــوذج رياضـــــــــي ممقـــــــــدم اســـــــــمخدم حملاكـــــــــاة  23/31/31-هكم 2
املراحـل النمـاج مفاع تالت ذات اغشية مممـددة 
 غاز اهليدوجني الصايف و الغاز

 أ.د. حمرد البشري أبشر

دراسة تأثري المهويه الطبيمية وامللرعة علس  34/31/31-هكم 7
اخلواص امليكانيكية ألف تالم البويل إثلني 

منخفض الكثافة احمللنة مبضادات األكلدة 
 السمخدام ا يف البيوت احملرية 

د. عثران بن حيىي 
 المثران

مص ورات األميدازوبريزول : الموليف  31/31/31-هكم 8
 واالسمخدامات الطبية

عثران بن حيىي د. 
 المثران

 

 11/34/31 – هكم:  رقم مشروع البحث
 تطوير مناذج مبمكرة لروابط الفمالية البنيوية الكرية للمنبؤ بلرية اللوائلعنوان البحث   

 د. م ند احلرباويالباحث   

بيانات علم اللروم  (ILs)علس الرغم من انمشار اسمخدام اللوائل األيونية  البحـــــث:ملخص 
مازال  حمدودة للغاية يف البحوث املنشورة سابقاً، وحىت يومنا هذا.  ويرجع ذلك إىل الصموبات الكثرية 

ادرة مطرةة يف اليت ميكن تصنيم ا بلمولة زي ILsاليت تواجه المهارب املمرلية ومن ا : عدد كبري من 
يف الصناعات الكيريائية ، والمهارب املمرلية لقياس مسيم ا هي مضيمة للوق  ويمطلب  ILsاسمخدام 

قدرًا كبريًا من املوارد الفيزيائية والكيريائية.  للمغلب علس هذه املشاكل، ميكن اسمخدام تقنيات النراذج 
مسية املواد.  ومع ذلك ال يمم بل ولة تطوير  وملء الفهوة يف جمال بيانات ILsالرياضية للمنبؤ مسية 

لممزيز القدرة  MATLABالنراذج الرياضية وهلذا اللبب ميكن اسمخدام لغة برجمة احلاسوب مثل 
 ILsعلس تطوير هذه النراذج.  ي دف هذا المرل إىل تطوير مناذج رياضية مبمكرة للمنبؤ بلرية 

LC50/EC50/IC50  الكرية باسمخدام الفمالية البنيوية(QSPR)  وسوف يمم تطوير هذه النراذج
املنشورة ملبقًا ألنواع خمملفة من الكائنات )األمساك  LC50/EC50/IC50باالعمراد علس بيانات 

 والبكمرييا والطحالب واخل تاليا البشرية(.
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 23/34/31 - هكم:  رقم مشروع البحث
 أيوين لشطر املياهأف تالم من أكاسيد النيكل احملضرة يف سائل عنوان البحث   

 د. إيناس ممني الناشفالباحث   
إن ممدن النيكل وأكاسيده كان  مصدر جذاب ألحباث مبمكرة ملدة أكثر من  ملخص البحـــــث:

مخلني عاماً.  وقد زاد االهمرام حديثًا بأكاسيد النيكل السمخدام ا كموامل حمفزة يف تفاع تالت انماج 
فإن أكاسيد النيكل احلضرة بطرق تقليدية أظ رت حتر تاًل جيدًا يف  اهليدروجني من املاء.  وحىت ا ن

الظروف الصمبة لمفاع تالت انماج اهليدروجني من املاء لكن نشاط ا احلفظي مل يكن بامللموى املطلوب 
حىت ميكن اسمخدام ا علس ملموى  اري.  إن الدراسات احلديثة لمرليات شطر املياه إلنماج 

يس هناك الكثري مما ميكن عرله إلجياد عوامل حمفزة جديدة وركزت علس ضرورة اهليدروجني أكدث أنه ل
إجياد طرق حملنة إلنماج احملفزات من مواد مموفرة يف الطهبيمة وغري مرتفمة الثرن.  واحدى هذه الطرق 
املقرتحة هي الرتسيب علس الك ربائي علس شكل لوح رقي  من داخل نوع جديد من اللوائل األيونية.  

هذه الطريقة تنمج عوامل حمفزة متملك قدرة عالية لمحفيز المفاعل.  يف هذه الدراسة املقرتحة سوف يمم و 
تصنيع طبقة رقيقة من أكاسيد النيكل عن طري  الرتسييب الك روكيريائي باسمخدام سائل أيوين جديد.  

لقصدير عند درجة حرارة وهذه الطبقة الرقيقة من أكاسيد النيكل سوف يمم ترسيب ا علس أكليد فلور ا
عالية.  وسوف نلمخدم عدة طرق حتليلية ملمرفة الرتكيب اللطح والبلورات.  كرا سيمم مقارنة كفاءة 

 المامل احملفز هبذه الطريقة مع ذاك احملضر بالطرق المقليدية.
 

 12/31/31 - هكم : رقم مشروع البحث
الطبقـــات ميـــأل البـــويل بـــروبلني خصـــائص الريولوجيـــة أنابيـــب الكربـــون النانويـــة مممـــدد عنووووان البحوووث   

 .والك ربية
 أ.د. سميد الزهراينالباحث   
 د. امحد شفيد ماس  
 د. جمم د كافيس  
 د. إلياس علي 

 هناك نوعان من أنابيب الكربون النانوية مممدد الطبقات المهارية ملخص البحـــــث:
(MWCNTs) C70P    وC1509  BaytubesR  دجم  مع البويل بروبلني ،(PP) 

إلعداد  (TSE) باسمخدام تقنية مزج ذوبات اليت توظف امللرار الطارد الموأم
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nanocomposites ( ويف وق  الح  ج زت عينات قياسية 3و  1برتكيزين خمملفني .)بالوزن %
. متيزت  (ASTM)باسمخدام آلة حقن صب وفقًا ملواصفات اجلريمة األمريكية الخمبارات املواد 

خبواص الريولوجية واخلواص الك ربائية باسمخدام مقياس غلفاين  nanocompositesعينات 
 MWCNTsاجل د ، علس الموايل.  مت دراسة تأثري أنواع خمملفة من   picoammeterومصهر / 

 nanocompositesوسنبة المحريل يف خصائص الريولوجية والك ربية بالمفصيل.  أظ رت نمائج 
 . MWCNTsلوجية اعمراد كبرياً علس نلبة المحريل الريو 
 

 17/31/31 - هكم رقم مشروع البحث
املولبــدمن علــس دعامــات  -نميهــة إلضــافة مــادة االسرتونشــيوم إىل حفــازات الفانيــديوم  عنوووان البحووث 

 األلومنيوم

 د. مي تالنا دهراما بوترا الباحث  
 د. أمحد ابا سميد احلاج  
  أ.د. سميد الزهراين 

املولبدمن املثبمة علس  –نميهة إلضافة مادة االسرتونشيوم إىل حفازات الفانيديوم  : ملخص البحـــــث
دعامات األلومنيوم، مت حتلني أداء احلفاز )زيادة نلبة المحويل واالنمقائية، وتقليل اخمزالية وحتلني ثباتية 

ني باألكلدة من مادة الربوبان.  كرا مت احلفاز( يف انماج مادة الربوبلني بواسطة عرليات نزع اهليدروج
املولبدمن كأفضل نلبة إضافة.  وقد مت دعم -% اسرتونشيوم يف حفاز الفانيديوم16.6حتديد نلبة 

النمائج باسمخدام المديد من أج زة القياس والمحليل والموصيف مثل : ج از قياس ملاحة اللطح 
BET  وج از المشم  الليكXRD ي وج از امللح الضوئSEM  وج از حتويل فورييه الطيفي

 .TPDوج از املج املربمج احلرارة  FTIRلألشمة حت  احلرماء 
 

 22/31/31 - هكم : رقم مشروع البحث
دراسة عرليات انماج الفركموز والربوتني وحيد اخللية من عصائر المرور باسمخدام عنوان البحث   

 تقنية المخرري االنمقائية.
 دهراما بوترا د. مي تالنا الباحث   

 أ.د. عباسي    
 أ.د. سميد الزهراين   
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تضيع كريات كبرية من المرور منخفضة اجلودة املنمهة يف مجيع أ اء المامل.  : ملخص البحـــــث
وهلذا لقد مت أنمه  الفركموز عالية الرتكيز عن طري  المخرري االنمقائي بغلمخدام  مخرية اخلباز. ولقد مت 

٪ )وزن / وزن( وكان  عوائد الفركموز من مقمطفات جمروعة 77،7-76،0بنلبة احلصول علس شراب 
غرام / لرت من دون مكر تالت سائل اإلع تالم. وكان  غلة االيثانول املقابلة  390-07اللكر األويل من 

غرام كان  اللكريات / لرت وسكر الفواكه واإليثانول الموائد  094٪ )وزن / وزن(. يف 66و  67بني 
٪ )وزن / وزن( الفركموز، وهو 66٪ )وزن / وزن(، علس الموايل، واملنمج حيموي علس 09و  80 األولية

٪ )ث / ث( اخلاصة بشراب الذرة عايل 66و  06أعلس من النلبة املماحة  اريا حاليا حيث هي 
ل المرور الفركموز. وهكذا فإن هذه الطريقة امللممرلة يف هذه الدراسة أظ رت اإلمكانيات المهارية لمحوي

  .منخفضة اجلودة ا إىل منمهات عالية القيرة
  

 23/31/31 – هكم : رقم مشروع البحث
منـوذج رياضـي ممقـدم اسـمخدم حملاكـاة مفـاع تالت ذات اغشـية مممـددة املراحـل النمـاج عنوان البحوث   

 غاز اهليدوجني الصايف و الغاز
 أ.د. حمرد البشري أبشر الباحث   

غشية مممددة املراحل أقدم اسمخدم حملاكاة مفاع تالت ذات منوذج رياضي مم : ملخص البحـــــث
ن االنماج الكلي لغاز أ. لقد وجد ةواللنغاز. اسمخدم  حفازات خملوطالنماج غاز اهليدوجني الصايف 

الكربون.  يف ول اكليد أضافة غاز % نلبة لمحلن تفاعل الشف  با69.6اهليدوجني قد زاد مبقدار 
ويل و % لرتكيبة املفاع تالت األ08.96لبة ن انماجية غاز اهليدوجني قد زادت بنأس وجد الظروف املثل

ن تركيز ثاين اكليد الكربون أوضح  نمائج احملاكاة أ% لرتكيبة املفاع تالت الثانية. ولقد 67.66بنلبة 
حتق  ن تكامل الطاقة وترشيدها قد أثبم  النمائج بأ % اىل ملمويات دنيا.76.37قد اخنف  بنلبة 

 مناط املواد احملفزة للمفاعل.أنمهة وامللم لكة للطاقة مدعرة ببواسطة تزاوج المفاع تالت امل

 
 34/31/31 - هكم   رقم مشروع البحث

دراسة تأثري المهويه الطبيمية وامللرعة علس اخلواص امليكانيكية ألف تالم البويل إثلني  عنوان البحث  
 .األكلدة السمخدام ا يف البيوت احملريةمنخفض الكثافة احمللنة مبضادات 

 عثران بن حيىي المثران  .د :الباحث 
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دراسة تأثري المهويه الطبيمية وامللرعة علس اخلواص امليكانيكية ألف تالم البويل  : ملخص البحـــــث
.  وقد وجدت الدراسة إثلني منخفض الكثافة احمللنة مبضادات األكلدة السمخدام ا يف البيوت احملرية

قد سامه  يف حتلني بمض اخلصائص امليكانية  –حت  الدراسة  –أن إضافة بمض مضادات األكلدة 
 وأطال  عرر األف تالم وثباهتا.

 
 31/31/31 - هكم   رقم مشروع البحث

 مص ورات األميدازوبريزول : الموليف واالسمخدامات الطبية: عنوان البحث 

 حيىي المثرانعثران بن د. الباحث   
يلخص البحث أهم الطرق امللمخدمة لموليف مص ورات األميدازوبريزول وبمض  ملخص البحـــــث:

 .اسمخداماهتا الطبية
 

 الهندسة المدنية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

أثر اللص  اخلارجي لألنلهة املركبة علس  0/68/36-دمه 1
اجلزء من إج ادات القص الذي حترله 
 اخلرسانة يف منطقة إلمقاء المرود مع الب تالطة

 أ.د. صاحل بن حامد الليد

تمزيز موثوقية قص اخلرسانة املللحة  61/36/36- دمه 2
بألياف الكربون املقوى بشرائح 

 0الب تالسميك

 أ.د. صاحل الليد 
 د.ند  أحلن صديقي

دراسة سلوك وممدل كفاءة أداء األعردة  37/36/36- دمه 3
اخلرسانية املللحة حت  تأثري أمحال 

 جانبية ممكررة 

 د. راجا رضوان حلني

الغطاء  –تقييم تأثري هطول األمطار  04/36/36- دمه 4
النبا  علس الملريب  والمنبؤ باملنطقة 

 GPSاملمرضة للمآكل بواسطة نظام 
  RSو

 د. راجا رضوان حلني 
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 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

حتليل الغطاء الثلهي باسمخدام  06/36/36- دمه 1
احللاسات املممددة المفاعلية ونظم رسم 

 بيانات اخلرائط فوق جبال تركيا.

 د. أمح  امير تيكيلي

 

 4/28/31 – دمه : رقم مشروع البحث
أثــر اللصــ  اخلــارجي لألنلــهة املركبــة علــس اجلــزء مــن إج ــادات القــص الــذي حترلــه  عنوووان البحووث  

 يف منطقة إلمقاء المرود مع الب تالطةاخلرسانة 

 أ.د. صاحل بن حامد الليد الباحث   

إن حتديــد مقــدار المحلــن يف قــدرة اخلرســانة علــس حترــل إج ــادات القــص نميهــة  ملخصصص البحــــصصـث:
تراكيب خمملفة من األنلهة املركبة يكون مفيـد جـداً مـن الناحيـة االقمصـادية والمرليـة للرنشـئات اخلرسـانية 

يدت باسمخدام ب تالطات ملموية.  فقد يكون ذلـك المحلـني سـبباً يف عـدم فقـد أحـد أو كـل املزايـا اليت ش
الــيت مــن أجل ــا يلــمخدم نظــام الب تالطــات امللــموية بــل قــد يكــون ســبباً يف عــدم إزالــة املبــ  وذلــك يف حالــة 

 تمرضه لنقص يف كفاءة حترل اخلرسانة لقوى القص عند منطقة المقاء المرود بالب تالطة.
 ي دف هذا البحث إىل:

قيـــاس أثـــر لصـــ   األنلـــهة املركبـــة علـــس ســـطح اخلرســـانة يف الب تالطـــات امللـــموية علـــس قـــوة اخلرســـانة يف  -
 مقاومة اج ادات القص يف منطقة المقاء المرود بالب تالطة وتأثر ذلك بالرتاكيب املخملفة لألنلهة املركبة.

الكود اللمودي حللاب قوى القص يف الب تالطات حتديد مقدار اخلطأ يف املمادالت املموفرة يف  -
 اخلرسانية إذا ما اسمخدم  للب تالطات املقواة باألنلهة املركبة.

 

 21/31/31 – دمه : رقم مشروع البحث
 0تمزيز موثوقية قص اخلرسانة املللحة بألياف الكربون املقوى بشرائح الب تالسميك عنوان البحث  

 أ.د. صاحل الليد  الباحث  
 د.ند  أحلن صديقي 

يف هذه الدراسة، مت عرض إجراء احمرايل مبلط اعمرادا علس تقنية حماكاة  ملخص البحـــــث:
مون  كارلو لدراسة تأثري فاعلية تصريم ا اه األلياف وشراح الب تالسيك داخل اخلرسانة املقوية حيث أن 
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القص واليت غري ممروفة بشكل جيد. مت األلياف والشرائح يؤثرعلس موثوقية تمزيز عوارض  المباعد بني
٪ 64إجراء حتليل موثوقية لمينات من اخلرسانية املخملفة. وتشري النمائج إىل أنه عندما محل اخلدمة هو 

)أو أقل( من احلرل يف هناية املطاف، شماع موثوقة مبا فيه الكفاية جلريع قيم ا اه األلياف ترتاوح بني 
٪ )أو 94ور الطويل للشماع. ومع ذلك، عندما يكون احلرل املطب  هو درجة من احمل 64درجة إىل  34

يف زاوية ممينة.  األلياف  أكثر( من احلرل فإنه من الصمب حتقي  املوثوقية املطلوبة فقط عن طري  ربط
موثوقية املطلوب، يف هذه احلالة، ال ميكن أن يمحق  عن طري  تغيري شريط المرض أو الشريط تباعد أو  

 كلي را
 

 37/36/36 -مهد : رقم مشروع البحث
دراسة سلوك وممدل كفاءة أداء األعردة اخلرسـانية امللـلحة حتـ  تـأثري أمحـال جانبيـة  عنوان البحث  

 ممكررة

 راجا رضوان حلنيد.   الباحث  
تممرب أخمبارات األمحال املمكررة املمرلية ألعردة اخلرسانة املللحة طريقة جيدة   ملخص البحـــــث:

ملمرفة كفاءة عناصر اخلرسانة املمرضة للضغط أثناء اهلزات األرضية.  خصائص كفاءة األعردة اخلرسانية 
ظ رت لمحرل قوة االنضغاط والليونة واممصاص الطاقة حت  تأثري أمحرال ممكررة قد مت  دراسم ا.  أ

ولكن  (plain concrete)الدراسات اللابقة أن هذه اخلصائص غري مرتبطة مع اخلرسانة ا لمادية 
.  كفاءة األداء ألربمة أعردة (confining columns)ميكن اسمنماج ا من األعردة املدعرة 

قد مت  دراسم ا ومقارنم ا مع أربمة أعردة  (ACI-318-08)صرر  حلب مواصفات املدرونة 
املخرتعة حديثاً.  هذه الورقة تمرض كفاءة  (confining columns)صرر  بطريقة ال  أخرى

.  خمططات (and 32 MPa 25)أعردة خرسانية مللحة صرر  ملقاومة قوة ضغط خمملفة 
( لنوعني من األعردة قد مت تطويرها (hysteresis and backbone curvesاألمحال و اإلزاحة 

 (Response 2000)من النمائج املمرلية.  الطريقمني امللمنمهمني ملنحنيات األعردة واملمطابقة مع 
  .قد رمس  مع خمططات امللمنمهة بالطريقة المحليلية

(analytical back bone curves) أظ رت النمائج أن هنالك تواف  كبري بني املخططات  .
لمنمهة من الدراسة املمرلية والدراسة المحليلية.  هذه الدراسة أظ رت شرح تفصيلي جيد لللوك امل
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األعردة اخلرسانية أثناء تمرض ا لألمحال ممكررة.  سوف تكون هذه الدراسة المحليلية امللمنمهة مماحة 
 للر ندسني املخمصني للمحق  من كفاءة األعردة اخلرسانية املللحة.

 

 04/36/36 -مهد : لبحثرقم مشروع ا
الغطـاء النبــا  علـس الملـريب  والمنبـؤ باملنطقـة املمرضــة  –تقيــيم تـأثري هطـول األمطـار  عنووان البحوث  
 RSو GPSللمآكل بواسطة نظام 

  راجا رضوان حلنيد.   الباحث  
تواجه خزانات املياه مشاكل تلريب عامة يف مجيع أ اء المامل.  إن أغطية   ملخص البحـــــث:

األرض سواء كان  طبيمية أو من صنع اإلنلان تمغري بن اية املطاف، وللغطاء النبا  وهطول األمطار أثر  
كبري علس محل الرواسب.  تممرب الطرق المقليدية لمحليل هذه املشكلة مضيمة للوق  كرا أهنا حمددة 

طريقة م تالئرة ملراقبة المغريات علس غطاء األرض، كرا  (RS)مكانياً.  يوفر نظام اإلحلاس عن بمد 
أدوات للمحليل اجلغرايف.  توضح هذه الدراسة من هية مبنية علس  (GIS)يوفر نظام اململومات اجلغرافية 

علس محل الرتسيب  نظام اململومات اجلغرافية حللاب تأثري كل من الغطاء النبا  وهطول األمطار
 باسمخدام البيانات امللمشمرة عن بمد.

 

 06/36/36 -مهد : رقم مشروع البحث
حتليــل الغطــاء الثلهــي باســمخدام احللاســات املممــددة المفاعليــة ونظــم رســم بيانــات  عنوووان البحووث  

 اخلرائط فوق جبال تركيا.

 أمح  امير تيكيليد.   الباحث  
بيانات الغطاء الثلهي اليومية علس جبال تركيا السمشمار نظام رسم مت اسمخدام  ملخص البحـــــث:

للثلوج واجلليد من خ تالل البيانات المفاعلية للحلاسات املممددة لإلدارة الوطنية للبيئية   (IMS)اخلرائط
.   6416-6440اليت تغطي الفرتة    (NOAA / NESDIS)والغ تالف اجلوي وخدمة اململومات

اليومي علس تركيا باسمخدام القياسات   IMSلدراسة، يمم المحق  من صحة املنمجيف اجلزء األول من ا
موقع امجايل(. اإلحصاءات الفئوية من احمرال  617احلقيقة علس االرض )عر  الثلوج اليومية يف 

وتقدم علس حد سواء لرتكيا كل ا وفيرا يممل    (FAR)وممدالت إنذار كاذبة  (POD)الكشف
جلغرافية. يف اجلزء الثاين من الدراسة، يمم تنفيذ ال تالمملرية اخمبار مان وكيندال لمحليل املناط  الفرعية ا
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اال اه الغطاء الثلهي علس تركيا فيرا يممل  املناط  الفرعية النظر يف سنة كاملة وكل موسم علس حدة. 
  α  0.05 =الداللةيمم احلصول علس اال اه اللليب يف نلبة منطقة تغطي ا الثلوج لرتكيا عند ملموى 

.ومن وج ة نظر املومسية لرتكيا، ويمم احلصول علس اال اه اللليب لفصلي الربيع والصيف املواسم، اال اه 
اإلجيايب ملوسم اخلريف ومزيج من الللبية وأي ا اه لفصل الشماء عند ملموى الداللة نفل ا. يمضح أن 

 .لية واملومسيةنفس النمائج تقريبا صاحلة للرناط  الفرعية مع بمض االخم تالفات احمل

 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

-مهك 1
64/67/36 

مقارنة احللول الرقرية لديناميكا 
 النظم امليكانيكية مممددة األجلام

 د. أمحد اهلادي حمرد إبراهيم

1/30/36-مهك 6 احلل األمثل مللار برنامج المحكم  
مصفوفة الرقري لمرل ثقوب تقع يف 

 دائرية

 د. عادل طه  عباس

-مهك 3
16/36/36 

دراســة منذجــة علــس إنمــاج اهليــدروجني 
الغــــــاز اإلصــــــطناعي عــــــرب األكلــــــدة 
اجلزئيــــــــة باســــــــمخدام حمــــــــرك اشــــــــممال 
باالنضــــــغاط ذات شــــــحنة ممهانلــــــة 

 يمرل بالغاز الطبيمي

 د. حمرد حلن مرسي رمضان

-مهك 0
18/36/36 

 تأثري تشوه املدخل علـس أداء املشـم 
 ذو الزاوية الواسمة

 د. بشارات سليم 

-مهك 6
36/36/36 

النرذجــــــة المدديـــــــة النمقـــــــال احلـــــــرارة 
باحلرـــل احلـــراري الطبيمـــي مـــن جلـــم 

 حلقس أفقي

عبيــــــدة حمرــــــد عبــــــد الــــــرمحن د. 
 زيمون

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



44 
 

 64/67/36 –مهك   : رقم مشروع البحث

 امليكانيكية مممددة األجلاممقارنة احللول الرقرية لديناميكا النظم  :عنوان البحث 

 د. أمحد اهلادي حمرد إبراهيمد.  الباحث  
إن ديناميكـــــا الـــــنظم امليكانيكيـــــة مممـــــددة األجلـــــام موضـــــوع هـــــام يف تصــــــريم  ـث:ملخصصصصصص البحصصصصص

ــــــاج  ــــــة حيم ــــــنظم امليكانيكي ــــــديناميكا ال ــــــدقي  ل ــــــوت وســــــفن الفضــــــاء.  إن احلــــــل الرقرــــــي ال ا ليــــــات والروب
ـــــزمن طويـــــل حبيـــــث يصـــــمب اســـــمخدامه يف أنثـــــاء الـــــزمن احلقيقـــــي حملاكـــــاة ا ليـــــة أو الـــــمحكم هبـــــا.  إن  ل

المكلــــــــية بالطريقــــــــة املمهرجــــــــة أو الشــــــــاملة لــــــــديناميكا للــــــــنظم امليكانيكيــــــــة  طــــــــرق احلــــــــل المقدميــــــــة و
مممـــــددة األجلـــــام خـــــ تالل الـــــزمن احلقيقـــــي حلركـــــة ا ليـــــة ذات أمهيـــــة يف حماكـــــاة ا ليـــــة ويف الـــــمحكم هبـــــا.  

ــــــــات مبنيــــــــة أساســــــــاً علــــــــس طريقــــــــة نيــــــــوتن ــــــــر  -إن الطــــــــرق امللــــــــمخدمة يف األدبي ــــــــر وطيقــــــــة اويل  –أويل
ممــــــادالت احلركــــــة لــــــنظم ميكانيكيــــــة مممــــــددة االجلــــــام امليكانيكيــــــة باســــــمخدام  الجــــــرانج.  إن صــــــياغة

ــــــــوتن  الجــــــــرانج باســــــــمخدام املصــــــــفوفات واملمه ــــــــات أبــــــــرز ممــــــــادالت احلركــــــــة يف شــــــــكل  –طريقــــــــة ني
بلــــــيط واضــــــح يكشــــــف عــــــن تركيبم ــــــا الطبيميــــــة ويلقــــــي الضــــــوء علــــــس امكانيــــــة حــــــل هــــــذه املمــــــادالت 

ـــــاج -فـــــإن طريقـــــة نيـــــوتن باســـــمخدام الطـــــرق املخملفـــــة.  وعلـــــس ذلـــــك الجـــــرانج ذات مميـــــزات تأهل ـــــا النم
املماجلــــــات.  ي ــــــدف هــــــذا البحــــــث  –حلــــــول ذات كفــــــاءة بــــــالطرق املمدرجــــــة أو الشــــــاملة أو مممــــــددة 

إىل مراجمــــــة ودراســــــة احللــــــول املرتمجــــــة والرقريــــــة املمــــــوفرة يف أدبيــــــات املوضــــــوع.  يــــــمم اقــــــرتاح طــــــرق حــــــل 
ــــدة مبنيــــة علــــس طريقــــة نيــــوتن   نج ويــــمم حلــــاب كفاءهتــــا وذلــــك بمــــد المرليــــات احللــــابية الجــــر  -جدي

ال تالزمــــــــة إلجرائ ــــــــا.  كــــــــذلك يــــــــمم تطــــــــوير برنــــــــامج حاســــــــويب لــــــــديناميكا نظــــــــم ميكانيكيــــــــة مممــــــــددة 
 األجلام وحل ا باسمخدام الطرق املقرتحة ومقارنم ا بالطرق املوصوفة يف األدبيات.

 

 1/34/31 – مهك : رقم مشروع البحث
 األمثل مللار برنامج المحكم الرقري لمرل ثقوب تقع يف مصفوفة دائريةاحلل  : عنوان البحث

 د. عادل طه  عباس الباحث  
توجد الثقوب يف مصفوفة دائرية يف كثري من األجزاء اهلندسية مثل شبكات  ملخص البحـــــث:

الصناعات الغذائية وغريها ولمصنيع هذه املصايف باسمخدام ماكينات المحكم الرقري يلملزم عرل برنامج 
حتكم رقري.  وبالرغم من وجوج عدد كبري من الربجميات تلمطيع القيام هبذا المرل إال أهنا التلمطيع 

وصول إىل امللار األمثل لمرل هذه الثقوب.  ويف هذا البحث يمم احلصول علس امللار األمثل لربنامج ال
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المحكم الرقري لمرل ثقوب تقع يف مصفوفة دائرية مما يؤدي إىل اخمصار الزمن ال تالزم للمشغيل وبالمايل 
 تقليل المكلفة ال تالزمة لإلنماج.

 

 16/36/36 –مهك   : رقم مشروع البحث

دراسة منذجة علس إنماج اهليدروجني الغاز اإلصطناعي عرب األكلدة اجلزئية  :عنوان البحث 
 باسمخدام حمرك اشممال باالنضغاط ذات شحنة ممهانلة يمرل بالغاز الطبيمي

 حمرد حلن مرسي رمضاند.  الباحث  
المامل تقوم إن صناعة الليارات واليت تمد من أحدى الصناعات الكربى حول  ملخص البحـــــث:

دائرًا باالهمرام بالبحوث والمطوير بشكل ملمرر لمحلني كفاءات الليارات والشاحنات.  حيث إن 
زيادة الكفاءات اليؤدي فقط إىل ختفيض المكلفة وإمنا أيضًا إىل ختفيض الملوث والذي أصبح م م جداً 

اصية مماجلة الغاز الطبيمي يف جممرماتنا.  إن اهلدف من هذا البحث هو القيام بفحص حتليلي علس خ
إلنماج اهليدروجني والغاز االصطناعي من خ تالل األكلدة اجلزئية الغري احملفزة من الغاز الطبيمي باسمخدام 
حمرك احرتاق داخلي.  باإلضافة إلجياد حالة أقصس إنماج للغاز اإلصطناعي مبا في ا أعلس تركيز 

لهني اليت تؤثر علس املماجلة ، ممدل المدف  الكلي لل يدروجني فإنه سيمم دراسة ممدل إغناء األوك
وخاصية املماجلة النا ة من تغري يف إعادة تلخني درجة حرارة دخول اخلليط وتأثري كل من الضغط 

 االبمدائي وإضافات الوقود.
 

 18/36/36 –مهك   : رقم مشروع البحث

 الواسمة تأثري تشوه املدخل علس أداء املشم  ذو الزاوية :عنوان البحث 
 بشارات سليم د.  الباحث  

بالرغم من االسممرال الواسع للرشممات غري أن خواص ا مازال  غري مف ومة  ملخص البحـــــث:
بشكل كامل . واالنلياب عرب املشم  الحمالة يممرد علس شكله اهلندسي احملدد بنلبة امللاحة ، وزاوية 

الموامل األخرى مثل الظروف عند املدخل واملخرج وأج زة متدد اجلدار ، وشكل املقطع وكنمور اجلدار . و 
المحكم بالطبقة احلدودية ، إذا ما وجدت ، هي أيضًا تؤثر يف أداء املشم  . ويصبح صمبًا حتديد 
اإلنلياب بالمفصيل يف املشم  إذا ما اخذت جمروعة من هذه الموامل بصورة اخميارية . ويزاد هذا 

صال يف الطبقة احلدودية أحيانًا الناتج من تدرج الضغط الذي يكون الوضع تمقيدًا حال وجود انف
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موجودًا يف املشممات . وهذه امل تالمح مقرتنة مع املشكلة المامة يف حتديد الللوك يف االنلياب يف حالة 
االضطراب جيمل من املشم  واحدًا من اقل االج زة ف رًا إلنلياب املوائع خ تالهلا . وتكاد تكون كل 

ات املمروفة من املشم   ريبية . ويمرف املشم  ذو الزاوية الواسمة مبلاحة املقطع اليت تمناقص اململوم
بلرعة . بينرا املشم  المقري ذو نلبة امللاحة المالية وزاوية خمروط مربع أو ملمطيل ممادلة كبرية هو من 

يف حالة االنلياب املنخفض أكثر املشممات اسممرااًل يف الصناعة . تزود هذه املشممات أداء فائقًا 
وممامل املقاومة امل رة يف االداء جيمل ا االنلب يف تطبيقات اهلواء البارد . بينرا ينظر إىل املشممات ذات 
الزاوية الواسمة علس إهنا وسيلة إلنقاص طول املشم  ألي نلبة ملاحة ممطاة ، وليل  ج ازًا لمأثري 

القيام بدراسة مفصلة يف سلوك سريان املائع يف مشممات اسرتجاع الضغط . وي دف املشروع احلايل 
ملمطيلة ذات زاوية واسمة . وجوهر الدراسة سوف تركز علس دراسة أداء املشممات هذه حت  تأثري نلب 
ملاحة خمملفة وزوايا مممددة علس انلياب خ تالهلا وسملممرل يف هذه الدراسة حم تاًل من االجراءات 

 والطرق النظرية والمرلية

 

 36/36/36 –مهك   : رقم مشروع البحث

 .النرذجة المددية النمقال احلرارة باحلرل احلراري الطبيمي من جلم حلقس أفقي :عنوان البحث 
 عبيدة حمرد عبد الرمحن زيموند.  الباحث  

مت دراسة انمقال احلرارة حلالمني من حاالت احلرل الرقائقس الطبيمس من جلم  ملخص البحـــــث:
حلقس افقس و هاتني احلالنت مها عندما تكون درجة حرارة سطح اجللم موحدة أو ان جيري تلخني 
سطح اجللم بفيض حرارى موحد. و قد اجري  الدراسة الجلام حلقية خمملفة االبماد ذات نلب 

اسمخدم  تقنية احلهم احملدد ىف منذجة اللريان حول اجللم احللقس. عرض  نمائج  اقطار خمملفة. و قد
مناط  تلاوى اللرعات ودرجات احلرارة حول حميط اجللم احللقس حلاالت مممددة . مت  ريع و عرض 
بيانات انمقال احلرارة من سطح اجللم احللقس حلاالت مممددة ىف شكل ع تالقات بني ارقام نلل  مقابل 

ام رايلي . مت بناء ع تالقات ارتباطات عامة ألرقام نلل   مع ارقام رايلي من حيث جمروعة واسمة من ارق
 رايلي حلالىت الملخني الىت حت  الدراسة. 
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 مراكز بحثية 

 الباحثون المنوان  رقم المقرير  م

1 18/30/36 
RC 

تصــــحيح تــــأثري املــــادة اخلامــــة للمينــــات 
عــن االهنيــار يف المحيــل الطيفــي النــاتج 

 بالليزر

 م. أمحد ناصر كداشي

2 60/36/36 
SET 

 امليـــاه حتليـــة نظـــام ليريـــل  ـــرييب تقيـــيم
 مــــــــــع يمهــــــــــزأ ال الشرلــــــــــية بالطاقــــــــــة
 الرش طائرات اخم تالف

 د. فيليبس أقبوال

3 67/36/36 
SET 

حتلــــــــــــــني ارتفــــــــــــــاع كثافــــــــــــــة الطاقــــــــــــــة 
الك روكيريائيـــــة يف املكثفـــــات الفائقـــــة 

ـــــون  ـــــ  أنابيـــــب الكرب ـــــة عـــــن طري النانوي
 مممددة الطبقات.

 د. عرران شاكر

4 34/36/36 
SET 

حمـــــــــــاوالت لمحلـــــــــــني أداء "بصـــــــــــودو 
املكثفـــــات" ذات القاعـــــدة الكوبولـــــ  
املكونة من ألياف نانو الكربـون مممـدد 

 الطبقات.

 د. عرران شاكر

1 33/36/36 
SET 

االقرتان بني مواقع وتوربينات الرياح ملواقـع 
 املرلكة المربية اللمودية 

 د. علي حمرد المرلي

2 36/36/36 
SET 

البيضاء  TANDEMتقييم أداء 
 ضاغط الطرد املركزي

د. سيد نمران دانيش سيد شميب 
 أمحد

 

 

 RC 18/30/36 : رقم مشروع البحث
 تصحيح تأثري املادة اخلامة للمينات يف المحيل الطيفي الناتج عن االهنيار بالليزر :عنوان البحث 

   ناصر كداشيم. أمحد  الباحث  
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هو أحد أنواع المحليل  (LIBS)المحليل الطيفي الناتج عن االهنيار بالليزر  ملخص البحـــــث:
الطيفي ل تالنبماث الذري الذي يلمخدم تقنية الليزر اليت حتماج إىل نبضات ذات طاقة عالية النص ار 

مادة المينية يولد ب تالزما ذات درجة المينة واثارهتا بصرياً.  حيث أن المفاعل بني نبضات الليزر املركز و 
حرارة عالية جدًا تمألف من ذرات وجزيئات ممأينة.  يوفر الضوء املنبمث من هذه الب تالزما "بصرات 
طيفية"  عن الرتكيب الكيريائي لألنواع املخملفة من املواد سواء كان  صلبة أو سائلة أو غازية.  

LIBS تمطلب ممايرة نظام الكشف باسمخدام جمروعة من  هي كرثي تالهتا من الطرق المحليلية اليت
المينات املميارية علس غرار المينات اليت سيمم حتليل ا.  وميكن أن يمأثر منح  املمايرة بلبب المديد من 
الموامل مثل خصائص الب تالزما، وطاقة الليزر، وتوقي  النبضات والبيئة وتأير املادة اخلامة للمينة.  ي دف 

اسة تأثري املادة اخلامة للمينة خاصة وذلك باسمخدام سبائك ممدينة مميارية ومناذج خمملفة هذا المرل لدر 
 .LIBSلرسم منح  املمايرة لمقلص ذلك المأثري األمر الذي سيزيد من دقة المحليل 

 
 SET 60/36/36 : رقم مشروع البحث

 مــع يمهــزأ ال الشرلــية بالطاقــة امليــاه حتليــة نظــام ليريــل  ــرييب تقيــيم :عنوووان البحووث 
 الرش طائرات اخم تالف
 فيليبس أقبوالد.  الباحث  

يف هذه الدراسة، مت المحقي   ريبيا من إنماجية نظام ممكامل لمحلية املياه  ملخص البحـــــث:
بالطاقة الشرلية مع نفاثات الرش. مت حتديد أثر ممدل تدف  مياه المغذية ، اإلشماع الشرلي ،درجة 

يطة، درجة حرارة لوحة االممصاص ، درجة حرارة اهلواء يف المهويف ،درجة حرارة الغطاء احلرارة احمل
الزجاجي، المباين يف عدد نفاثات الرش و درجة حرارة املياه املغذية عند املدخل و املخرج علس اإلنماج 

ش بدال من أربمة اليومي للنظام. وأظ رت النمائج أن تزايد إنماجية النظام بوجود اثنني من نفاثات الر 
وسمة نفاثات اخمربت علس النظام. يزداد اإلنماج اليومي أيضا بوجود نظام لمربيد الزجاج و كثافة اإلشماع 
الشرلي. إدراج الفميل )القراش األسود( علس لوحة االممصاص له تأثري كبري علس إنماج النظام. حلن 

نماج اليومي للنظام بوجود الفميل علس لوحة ٪. مت تلهيل اإل63الفميل اإلنماج اليومي للنظام بنلبة 
يف حني يمم تلهيل اإلنماج اليومي مع لوحة  6كهم/م  6.01اإلممصاص يف فصل الصيف مبقدار 

يف  6كهم/م  3.369. اإلنماج اليومي  للنظام )مع الفميل( يقدر ب 6كهم/م  6.17اممصاص عارية ب 
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الدراسة مع البيانات املنشورة ذات الصلة مع وحدات فصل الشماء. مت  مقارنة النمائج المهريبية هلذه 
 .حتلية املياه بالطاقة الشرلية

 
 

 SET 67/36/36 : رقم مشروع البحث
حتلــني ارتفــاع كثافــة الطاقــة الك روكيريائيــة يف املكثفــات الفائقــة عــن طريــ  أنابيــب  :عنوووان البحووث 

 الكربون النانوية مممددة الطبقات.
 عرران شاكرد.  الباحث  

يف هذه الدراسة، مت عرض إجراء احمرايل مبلط اعمرادا علس تقنية حماكاة  ملخص البحـــــث:
مون  كارلو لدراسة تأثري فاعلية تصريم ا اه األلياف وشراح الب تالسيك داخل اخلرسانة املقوية حيث أن 

ممروفة بشكل جيد. مت األلياف والشرائح يؤثرعلس موثوقية تمزيز عوارض القص واليت غري  المباعد بني
٪ 64إجراء حتليل موثوقية لمينات من اخلرسانية املخملفة. وتشري النمائج إىل أنه عندما محل اخلدمة هو 

)أو أقل( من احلرل يف هناية املطاف، شماع موثوقة مبا فيه الكفاية جلريع قيم ا اه األلياف ترتاوح بني 
٪ )أو 94ع. ومع ذلك، عندما يكون احلرل املطب  هو درجة من احملور الطويل للشما  64درجة إىل  34

يف زاوية ممينة.  األلياف  أكثر( من احلرل فإنه من الصمب حتقي  املوثوقية املطلوبة فقط عن طري  ربط
موثوقية املطلوب، يف هذه احلالة، ال ميكن أن يمحق  عن طري  تغيري شريط المرض أو الشريط تباعد أو  

 .كلي را

 

 SET 34/36/36 : البحثرقم مشروع 
حمـــاوالت لمحلـــني أداء "بصـــودو املكثفـــات" ذات القاعـــدة الكوبولـــ  املكونـــة مـــن  :عنووووان البحوووث 

 ألياف نانو الكربون مممدد الطبقات.
 عرران شاكر د.  الباحث  

  ملخص البحـــــث:

مادة النانو )اإلسبنيل لقد أظ رنا أمهية خطوتني لمصنيع سطحي للركثفات الفائقة املرونة املمكونة من 
اليت  (MWCNTs) الراسية يف أنابيب الكربون النانوية مممدد الطبقات  (NiCo2O4) النيكل

ذات  NiCo2O4 MWCNTs تمريز بصفات ختزين عالية للطاقة. ترتكزهذه املكثفات علس
  NiCo2O4  أضماف 1.66، وهو ما يقرب من FG-1 6436اللمة احملددة المالية من 

( واالسمقرار مع  1-حج 34٪ االحمفاظ القدرات علس 83.76كب األداء املرماز ممدل ).يظ ر مر 
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. 1-حج 1دورات عندما جيري شحوهنا بالكامل / تفريغ ا يف  6،444٪ بمد 76أكثر من  كفاءة
يف  Whkg-1 08.36حتقي  كثافة الطاقة القصوى من  وع تالوة علس ذلك، فأن هذه املكثفات

 NiCo2O4 ٪ من البكر القطب64وهي نلبة أعلس من  Wkg-1 084مناط  ذات كثافة قوة 
اليت تلمخدم حاليا يف املكثفات الفائقة.  NiCo2O4 واملواد القطب تفوق بشكل كبري علس أساس

ويرجع ذلك أساسا إىل تمزيز  هذه املكثفات هذا األداء له ممدل ممريز وقيرة عالية اللمة اليت توفرها
نية، والذي يوفر طريقا نشر القصري أليونات وس ولة الوصول من تدف  الموصيل االلكرتوين واأليو 

 MWCNTs إىل جانب املوصلية عالية من بالك رباء إىل مراكز األكلدة النيكل و الكوبل 
 
 

 SET 33/36/36 : رقم مشروع البحث
 االقرتان بني مواقع وتوربينات الرياح ملواقع املرلكة المربية اللمودية :عنوان البحث 

 علي حمرد المرلي د.  الباحث  

هذه الورقة تمرض إجراء دقي  الخميار أفضل موقع من المديد من املواقع  ملخص البحـــــث:
وتوربينات الرياح املناسبة هلذه املواقع اعمرادًا علس احلد األدىن للمر كيلو واط ساعة املولد.  يف هذه 

طاقة الورقة وقد مت تقد  برنامج كربيوتر جديد مقرتح ألداء مجيع احللابات املطلوبة لمحديد حهم نظام 
الرياح ولممرل اقرتان بني املواقع ونوع توربينات الرياح.  وقد مت تقد  طريقة حلابات تكلفة الطاقة 
لمحديد سمر كيلو واط ساعة املمولدة من نظام طاقة الرياح.  وقد اسمخدم  البيانات خلرلة مواقع يف 

ج الكربيوتر املقرتح. واملواقع املمقرح هي املرلكة المربية اللمودية ومئات من أنواع توربينات الرياح يف برنام
ينبع والظ ران ، وظلم والرياض والقيصومة. مت بناء هذا الربنامج بشكل عام والذي يلرح باسمخدامه مع 

مع  KMW-ERNOعدد غري حمدود من املواقع وأنواع وتوربينات الرياح املناسبة هلذا املوقع هو 
لمثبي  نظام طاقة الرياح هو الرياض مع احلد األدىن من سن  / كيلو واط ساعة. أسوأ موقع  6.68
-GEسن  / كيلو واط ساعة يف حالة اسمخدام توربينات الرياح من نوع  16.81اللمر 

Energy.2. 
 

 SET 36/36/36 : رقم مشروع البحث
 البيضاء ضاغط الطرد املركزي TANDEMتقييم أداء  :عنوان البحث 

 سيد نمران سيد شميب أمحد د.  الباحث  
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تقدم هذه الورقة دراسة المهريبية والمددية وافية عن أداء نلبة ضغط مممدلة  ملخص البحـــــث:
unshrouded  جنبًا إىل جنب البيضاء ضاغط الطرد املركزي باملقارنة مع ضاغط المقليدي ،

 ل تالسمخدام المهاري يف الصني لمطبي  الشاحن الرتبيك. 
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 البحوث التي تم نشرها في المجالت العلمية -1

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

 http:// ksu.edu.sa أو موقمنا علس االنرتن . )الجزء باللغة اإلنجليزية( املركزتقرير 
 
 

 المؤتمرات العالمية في البحوث التي تم نشرها -7

من ة دعرامل بمض املشاريع البحثية بنشر وط تالب الدراسات المليا قام أعضاء هيئة المدريس
، وميكن اإلط تالع علس بيانات هذه الملرية الماملية ملؤمتراتمركز البحوث بالكلية يف ا
 أو موقمنا علس االنرتن . )الجزء باللغة اإلنجليزية( املركزاألحباث من خ تالل تقرير 

http:// ksu.edu.sa 
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 دعم الدراسات العليا بالكلية -0
 (ةرسائل الماجسـتير والدكتورا)                

يقوم  أعضاء هيئة المدريس بالكلية باإلشراف علس بمض رسائل املاجلـمري و الدكموراة 
املدعرة من مركز البحوث بكلية اهلندسة واليت جيري ا ط تالب الدراسات المليا يف أقلام 

 الكلية. 
 قسم الهندسة الميكانيكية

 

 رسائل الماجستير
 الرسالةالمشرف على  القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
المحكم الذكي باإلهمزاز  1

لنروذج خمفض املرتبة للمناصر 
احملددة لنظام دوار مع حمامل 

 انزالقية

 د.حمرد حمرد املدين مهك عبدالرشيد باتروم

المحديد املمزامن ورسم اخلرائط  2
واملاحلة لروبوت جوال مممرد 
 علس نظام الرؤية البصرية

حلني مللم 
 الرتتوري

 حمرد المطاد.م ند  مهك

 
  



54 
 

 قسم الهندسة الكهربائية 
 

 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب  عنوان الرسالة م
1 
  

حتلني اإلسمهابة اللحظية 
ملزرعة الرياح املمصلة بالشبكة 
الك ربية باسمخدام نظام ختزين 

 الطاقة احلركية الدائرية

طلحة أمحد تاج 
 افمخار أمحد

د.هاين حمرد حلانني  ك ر
 حمرد

المحكم يف ربط أنظرة اخل تاليا  2
الضوئية بالشبكة الك ربائية من 
أجل حتلني األداء الديناميكي 

 هلا

حمرد حفيظ 
 عباسي حفيظ

 د.عبداحلريد الموهلي ك ر

تقييم املخاطر ألمن النظم  3
 الك ربائية

أمحد رفاعي حمرد 
 رفاعي

د.ممدوح بن سمود بن  ك ر
 ثنيان

 د.حمرد القاضي
هوائيات الدليل املوجي ذو  4

الوسط املمكامل يف أنظرة 
اإلتصاالت ذوات الرتددات 

 المالية

ند  أشرف حمرد 
 أشرف

 د.محزة كو   ك ر
 فيماكاالدي

إجناز أمناط بناء جديدة وغري  5
( ASICمألوفة تلم دف)

واقرتاح بمض أمناط البناء غري 
 املمفرقةاملألوفة لمحويل املوجية 

د. عبدالرمحن حمرد  ك ر عفان عباسي
 عثران المرود

تطبي  ممام تالت الموزيع يف  6
 تشغيل وختطيط أنظرة القوى

عبداهلل بن مبارك 
 علي المضياين

د.ياسر عبدالكر   ك ر
 الرتكي
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 قسم الهندسة الكيميائية

 رسائل الماجستير 
المشرف على  القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م

 الرسالة
المحوير اجلاف للريثان  1

بإسمخدام حمفز النيكل 
املوضوع علس دواعم ممناهية 

 الصغر

 د. أنيس محزة فقي ا هكم حمرد عويس نميم
 

تطبي  تقنية  2
( للوصول Pinchالبنش)

إىل احلد األدىن من اسم  تالك 
 املياه يف مصايف البرتول

واصف مغيث 
 حمرد يونس

 د.مالك األمحد هكم
 احللوجي د.حمرود

تطوير حفاز إلنماج  3
اهليدروجني بالمفكك 
 احلراري للريثان

وسيم اهلل خان 
 نمرة اهلل خان

 د. أنيس محزة فقي ا هكم

حتضر وتوصيف مزيج  4
اهللريات املائية الشيموزان / 

 البوليرري

حمرد عرر اعهاز 
 اعهاز الدين

د.ف د صاحل صاحل  هكم
 املبدل

 فصل البيوتني من البيوتان 5
باسمخدام تقنية األغشية 

 س لة اإلنمقال

حمرد نميم حمرد 
 اقبال

 د. عبدالرمحن الربيمة هكم

توقمات اإلحمياجات طويلة  6
املدى ملياه حمطات المحلية 

 ملدينة الرياض

ياسر خالد خالد 
 حلني

 د. عبداحلريد أجرب هكم
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 رسائل الماجستير 
المشرف على  القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م

 الرسالة
حتلني إنماجية وحدة مماجلة  7

مياه الصرف الصحي عن 
 الدوريطري  المحكم 

حمرد رضوان أزهر 
 حمرد

د.عراد الدين  هكم
 مصطفس كرال

إنماج اهليدروجني من حملول  8
اإليثانول املائي بإسمخدام 
احلفز الضوئي لثاين اكليد 
 الميمانيوم واكليد الزنك

مشمل بن سميد 
 بن فرج اجل ك

 د. يوسف الصغري هكم

تقييم أم تالح الكربيمات   9
كر بطات يف تمو  

 الفوسفات

ياسر عرفات حمرد 
 إقبال

 د.طارق الفارس هكم

إنماج عصري الفركموز  11
واإليثول احليوي من عصري 

 المرر

حمرد عبداهلل زين 
 المابدين

د. أمحد أباسميد  هكم
 احلاج
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 قسم الهندسة المدنية
 

 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
تقييم موثقية األلواح الفوالذية  1

احملرية بدروع خرسانية ضد 
 تأثري املقذوفات

هباء مصطفس عبد 
 اجلبار خطيب

 د.ند  أحلن صديقي مهد
 

األداء الزلزايل للرباين اخلرسانية  2
بمد تقوية وص تالت الكررات 
 باألعردة بصفائح املواد املركبة

أبوبكر سامل صاحل 
 بن حيىي

 احلدادد.حمرد شاذيل  مهد
 

سلوك الب تالطات األرضية  3
اخلرسانية عالية املقاومة 
 املللحة بألياف حديدية

خالد بن مدعث 
 الدوسري

 د. وليد الصائغ مهد

-تطوير منحنيات شدة األمطار 4
فرتة المكرار يف -زمن اهلطول

بمض مناط  املرلكة المربية 
اللمودية باسمخدام المقدير الغري 

 خطي للرمام تالت

كاتب خالد بن  
 محاد المنزي

 د.ابراهيم اللباعي مهد

 رسائل الدكتوراه
سلوك الرتابط ألسياخ حديد  5

الملليح يف اخلرسانة عالية 
املقاومة باعمبار المآكل 
 والمحريل الدوري

ف د أسلم حمرد 
 أسلم

د. أمحد بن خبي  بن  مهد
 شر 

 

تطوير وسلوك املركبات األمسنمية  6
 ذات ممانة وممطولية حملنة

 باسمخدام ا لياف ومواد الممومة

وسيم عباس حمرد 
 مللم هبا 

 د. حمرد إقبال خان مهد
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 البترول والغاز الطبيعيقسم 
 

 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
دراسة وتقييم خصائص كمكمة  1

راشح احلفر ومدى تأثريها علس 
 الطبقاتفقدان الراشح وتلف 

شفي  عرر عبيد 
 بلكور

د.خالد عبد الفماح  هبغ
 الشريف

اإلنماج احمللن للبرتول  2
بإسمخدام غاز ثاين أكليد 

 الكربون والرغوة: دراسة ممرلية

عزمي حمرد صاحل 
 بل يج

 د. أسامة أمحد امل دي هبغ

تقليل الشكوك واملخاطر يف  3
وصف مكامن البرتول والغاز 

المريب الطبيمي يف اخلليج 
باسمخدام المحاليل 

البرتوفيزيائية وتلهي تالت 
 وحتليل اخمبارات ا بار

افمخار رازا 
 عبدالغفور جافيد

 د.زاهر زافران هبغ

دراسة تأثري اخلطأ يف البيانات  4
املدخلة يف حلاب الموازن 
 املادي ملكامن البرتول والغاز

 د.حازم نايل الضرور هبغ حمرد سامل باجري
 د.مصطفس حمرود

 قناوي
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 قسم الهندسة الصناعية 

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

 رسائل الدكتوراة
تأثري طبيمة امل رة والموامل  3

احمليطة علس القدرة علس مناولة 
املواد أثناء ارتداء حذاء 

 الل تالمة

رياض عبداحمللن 
 آل الشيخ

 د.حمرد زكي رمضان صنع

 


