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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 
ة و المطبيقية، انم س من ا حىت هناية مشروعًا حبثيًا يف شىت جماالت اهلندسة النظري 1081

فة علـس هذه املشاريع و صـر اً. و يبلغ إمجـايل املبـالغ املمشـروع 1078المام اجلـاممي احلـايل 
حىت هناية لاير(  41.2100000لاير سمودي ) آالف واحد وأربمون مليون ومائمان وعشرة

علي ا من مصروفـات غري ، يضاف إىل ذلك ما مت إنفاقه هـ1431/1436المام املايل 
ملاعدي الباحثني الذين يلامهون فنيني واإلداريني والباحثيـن و مباشرة تمرثـل يف رواتب ال
 يف إجراء البحوث.        

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

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

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

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

ويلممرض هذا المقرير اإلجنازات اللابقة واألنشطة البحثية يف املركز خـ تالل المام         
خاصة واحملاضرات الملرية ورسائل املاجلمري والدكموراه  هـ1431/1436اجلاممي 

 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  للرركز.
أن أشكر منلويب مركز البحوث  علس ما بذلوه من ج ود الملرـي يف الكلية.  كرا يلرين 

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

 اهلل ولي التوفيق ،،  و 

                                                     

 مديــر مركــز البحـوث   
 عبد الرحمن آل الشيخد. محمد بن                  

 

هـ 3417 ربيع األول  

م 4135  ديسمبــر     
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 مركـز البحـوث في سطور وأرقام -4

 

 نشأة المركز 2-1

يف  - وهــو أول مركــز حبــوث يف اجلاممــة -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
، حيــث كانــ  البحــوث الملريــة لــرى بالكليـــة دمات 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 4-4
ترتكز إسرتاتيهية املركز علس توجي ات عرادة البحث الملري باجلاممة واملمرثلة يف  

 الية: الرؤية والرسالة واألهداف الم
 

 :  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 4-1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الجامعة

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 عمادة البحث العلمي

 مركز بحوث كلية الهندسة
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الهيكل التنظيمي لمركز البحوث بكلية الهندسة( : 3-4الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس إدارة المركز

 سكرتارية المركز 

 مدير مركز البحوث

وحدة الشؤون 
 المالية

وحدة البحوث 
 والمعلومات

وحدة الشؤون 
 اإلدارية

 وحدة 
 الخدمات الفنية
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التنظيم اإلداري للمركز( : 4-4الشكل )  

 

 

 
 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       محمد علي ولد لولــيد. 
 الكيميائيــةممثـل عن قسـم الهندسـة  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

 ممثل عن قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي د. أبيدون ماثيـــو أمــــاو

 

 البحوث مركز منسوبي - ب

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

                     د. سيــد حمـيـل اإلســالم  (ميكانيكية هندسة) ساعدأستاذ م

 ـي                        ـم. أحمــد نصــر كـداش باحث  )هنــدسة نووية(

                     فرحم. حسن محيي الدين  باحث )هندسة كهربائيـة(

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

 إبراهيـم بن علي الـرمضــان                       ناسـخ عـربـيسكــرتير و 

                       أحمد رــنذي فــاروق طلعــت ناسـخ إنجليـــزيسكرتير و 
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 مهام مركز البحوث 4-4

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

 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. 

املدير وأعضاء جملس اإلدارة وخمملف  هداف املنشودة تمضافر اجل ود بنيولمحقي  األ
 الوحدات املكونة للرركز للقيام علس أحلن وجه مب ام املركز المالية : 

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

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

 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 4-5

 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 تضم مباين الكلية جمروعة ممكاملة من املخمربات واملمامل تؤدي دور 
بأحدث   ا مزودمجيموتأهيل 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

 الربامج احلاسوبية.مدات 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، واخمبارات للرمدات والدقة الص تالحية
 .القياس أج زة وممايرة والدراسات والقياسات المحاليل

 النشر و الطباعة    -ب 

 والنلخ، والمهليـد والطباعة المصوير ممدات من خمملفة جمروعة املركز لدى يوجد
 مما و. للبحوث الـمـام النفع ذات الملرية واألج زة 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 4-6

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
شراء بمض األج زة أو املواد يف حدود أنظرة قد تواجه الباحثني عند احلاجة ل

 ولوائح اجلاممة .

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

 . للرراجع البحثي امللح - أ

 ممابمة إجراءات شراء األج زة واملمدات واملواد . -ب     

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

 ، أو حبوث تقدم يف املؤمترات الماملية .الملرية

مماونة أعضاء هيئة المدريس والط تالب بالكلية يف عرل مراجمة للرصادر الملرية  -4
مزيز سلران بن عبد ال امللكمبة املمملقـة ببحوث م، عن طري  المقنية املموفرة مبك

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

 واملؤسلات ميةاحلكو  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  4-7

 األنشطة البحثية - أ

( المايل ملخص األنشطة البحثية مبركز حبوث كلية اهلندسة خ تالل 1-2يظ ر اجلدول )
 هـ1431/1436المام اجلاممي 

 

 النشاط العلمي 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 

 47 3 1 3 2 1 16 1 باملركز

2 
إمجــــــايل البحــــــوث 

 13 2 0 2 0 4 3 2 باملركز لمررةامل

 60 11 1 11 4 3 20 7 اجملروع  
  النشاطات العلمية    

3 
الن ائيـــــــة المقـــــــارير 

 12 10 1 8 1 7 14 7 للبحوث باملركز

4 
ــــــيت مت  البحــــــوث ال
نشرها يف اجمل تالت 

 الملرية
4 13 1 2 7 1 3 41 

1 
ــــــيت مت  البحــــــوث ال

رها يف نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املؤمترات الملرية

- - - - - - - - 

 رسائل الدراسات العليا 

6 

 ماجلمري -أ  
 6 12 1 - 4 - - 23 

 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

 هـ3435/3436مركز البحوث خالل العام الجامعي 

قام عدد من أعضاء هيئـة المدريس بالكليـة بمقد  مشـاريع حبثيـة جديدة لملهيل ا         
مناقشـــم ا مـــن قبـــل إدارة املركـــز، متـــ  بمـــد دراســـة هـــذه املشـــروعات و و  يف مركـــز البحـــوث. 
 امليزانيات املقرتحة هلا. اعمرادمشـروع و  47املوافقة علس دعم 

البحوث اجلديدة اليت مت تلهيل ا خ تالل المام  ملخصاتو اجلزء المايل يمضرن         
 0هـ1431/1436اجلاممي 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

1/036 
 مهك

دراســـــــة لريبيـــــــة وعدديـــــــة لمرـــــــدد غشـــــــاء 
مطـــاط باســـمخدام اجلزيئـــات الديناميكيــــة 

 .الناعرة والجرانج إيلور االنمقائية

د. عصام بن علي 
 الب كلي

14 36444 

6/036 
 ك ر

دراسة وتصريم اهلوائيات عند الرتددات 
 Sub-Terahertzالفرعية لمريا هرتز

ل تالتصاالت ال تالسلكية ذات اللرعة 
 م.6464الفائقة بمد عام 

د. محزة كويت 
 فيماكاالدي

14 10444 

3/036 
 ك ر

المقيــــــــــــيم الك ــــــــــــريب الســــــــــــمخدام املــــــــــــواد 
 ة يف عوازل اجل د المايل املركبة.النانومرتي

د. أسامة خالد 
 عثران

14 34444 

0/036 
 ك ر

ـــــــديود حـــــــاجز شـــــــوتكي  دراســـــــة نظريـــــــة ل
)اللــــــــــــــــــطحي( وإمكانــــــــــــــــــات األفقــــــــــــــــــي 

تطبيقاتـــــــــــــه ككاشـــــــــــــف ضـــــــــــــوئي فـــــــــــــائ  
 .اللرعة

 17644 14 د. نصر دبار

6/036 
 مهك

ت تلـــــــيل الغـــــــاز الطبيمـــــــي تطــــــوير حمطـــــــا
 امللمقبلية.

د. عبد اهلل بن عبد 
 احمللن المبد الكر 

14 66444 

6/036 
 صنع

سلللة اإلمداد سـريمة االسـمهابة : تـأثري 
  .مواقع نقاط الفصل

د. حمرـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــمد 
 القحطاين

 د. حمرد المريب كريد

14 66444 

9/036 
 هبغ

 الزيميــــة امليــــاه يف حممــــوى الزيــــ  احلــــد مــــن
 .قبل المخلص من ا املنمهة

 14644 14 د. عراد احليرضي

0/036 
 ك ر

اجلزئي حتليل منط المصريف باسمخدام 
support vector machine 
لمقدير حهم وموضع اجلليرات املمدنية 

 .GISيف  spacerالمرلك 

 7666 14 د. ياسني خان

7/036 
 ك ر

A DR الدليل املمكاملة الركيزة احملرلة 
 عالية غيغاهرتز 60 ملدة هوائي املوجي

نــــــــد  أشـــــــــرف حمرـــــــــد 
 أشرف

14 64444 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

 .ال تالسلكية االتصاالت أنظرة اللرعة
14/036 

SET 
حتيــــــل املركبــــــات كربيــــــد الميمــــــانيوم القــــــائم 

يلـبب ا اهنيـار األلومينا بواسطة الليزر اليت 
 الطيفي.

د. كليم أمحد إمام 
 الدين

14 6763 

11/036 
 ك ر

ملوجات الك رومغناطيلية يف لوحة 
موازية ممباين اخلواص ذو حمورين الدليل 

 املوجي مراوان.

د. عبد الغفار اس تالم 
 الدين

 د. جميد الكن ل

14 16763 

16/036 
 ك ر

تركيز املوجه الك رومغناطيلية ملواد كايرو 
 ممهانلة من الدرجة الرابمة. غري

د. عبد الغفار اس تالم 
 الدين

 د. جميد الكن ل

14 3690 

13/036 
 مهد

االقمصـــــــادية اهليكليـــــــة األداء مـــــــن حلظـــــــة 
الصلب مقاومة بناء اإلطارات باسمخدام 

 تقنية القلم االخم تالف.

 ف د أسلم
 وسيم عباس

 زاهد أمحد صديقي
 د. رجا رضوان حلني

10 0444 

10/036 
SET 

برنامج جديد لمصريم وتمظيم االسمفادة 
 من أنظرة الطاقة اهلهينة

 د. علي حمرد المرلي
م. حمرد عبد المزيز 

 حمرد

14 11406 

16/036 
SET 

مقارنــــــــة شــــــــاملة للمقنيــــــــات املخملفـــــــــة يف 
احلصــــــــول علــــــــس أعلــــــــس قــــــــدرة لألنظرــــــــة 

 الك روضوئية.
 

 د. علي حمرد المرلي
 د. حهازي رزق

14 6994 

16/036 
CERE

M 

النانوية مممددة  الكربون اسمخدام أنابيب
 اجلدران لمدعيم مركبات النانو ألومينا

 .حمددة املاغنيليا
 

 6766 14 افمخار أمحد

19/036 
SET 

 .تقييم جدوى أحواض األلواح الشرلية
 

 3063 0 د. فيليبس أقبوال
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

 

10/036 
 مهك

تقييم األداء احلراري خلزانني ختزين الطاقة 
يلمخدمات يف اجلليرات احلرارية 

 .الصلبة يف تطبيقات امللمقبل املركزي

 د. عبد الرمحن الليثي
 د. هاين األنصاري
 سيد نمران دانيش
 عبد المزيز الرشيد
 الدوين دجاجا
 زياد اللحيباين

14 6761 

17/036 
 هكم

توصيف محض البويل 
الكميك/هيدروكلي أباتي  احملضر 

اللزجة -املرونةبطريقة خلط املذيبات: 
 والمحلل املائي.

 0444 14 أ.د. سميد الزهراين

64/036 
 ك ر

انمشار املوجات الك رومغناطيلية من 
خ تالل لوح عازل موضوع يف وسط كريايل 

 باسمخدام تقنية مصفوفة االنمقال.

د. عبدالغفار إس تالم 
 الدين

 د. جميد الكن ل

14 14663 

21/436 
 صنع

البوابات ملح لطرق حل مشكلة تميني 
 .يف املطار

 د. عبد الغين بوراس
 د. جميد عبد اهلل 
 د. عرر سيارف
 د. أمحد سامل

14 11617 

22/436 
SET 

الفحص المددي ومقارنة الشاحن 
 Tandem-Bladedالرتبيين 

Turbocharger   ذو الطرد املركزي
 .بالصريم المقليدي

 6190 14 د. سيد نمران دانيش

23/436 
 صنع

 يف الك ربائية الطاقة لمقليص مثالية أداة
  .اللريع الشخصي النقل ج از

 

 د. م دي مراد
 د. لطفي احليدري

14 11644 

24/436 
 هكم

توسيع نطاق حماكاة المكيفية للمدفقات 
 المرود فقاعة.

 0606 14 د. ياسر خالد
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

 

21/436 
SET 

ــــــــــــــــــــــــز اخلصــــــــــــــــــــــــائص الك ربائيــــــــــــــــــــــــة  تمزي
 -وامليكانيكيـــــــــــــــــة ملركبـــــــــــــــــات لأللومينـــــــــــــــــا

TIC  طري  تلبد شرارة الب تالزماعن. 

 6066 14 د. كليم أمحد 

26/436 
 ك ر

تشم  اجملاالت الزائلة واالشماعية من 
 .موصل ك رومغناطيلي أسطواين

د. عبد الغفار إس تالم 
 الدين

14  14663 

27/436 
CEREM 

تأثري إضافة حبيبات اللليكا االنوية 
علس الص تالدة ومقاومة المآكل خ تالل 

 .ال تالك ربائي بالنيكلعرلية الط تالء 

د. حمرد إس تالم 
 قريشي

14 3006 

28/436 
 مهك

 علس الطلبفض خل المحكم األمثل
دعم و نظرة، لأل المناصر احملدودة مناذج
 .احلرل الدوار

 عبد الرشيد م. 
 د. حمرد املدين
 د. حمرد المطا

14 0444 

23/436 
 هكم

تدعيم انماج غاز اهليدروجني عايل النقاوة 
 .املفاع تالت مممددة املراحلبواسطة 

 حمرد البشريد. 
 األمني أبشر

14 16436 

30/436 
 هكم

 اخلليط يف SDS_ األوليك اخمبار
 Na2SO4 باعمباره حضور / غياب

depressan الفوسفات 

 0444 14 ياسر عرفات م. 

31/436 
 صنع

 للمنرية جديد عام الللوك منوذج حنو
 .احملاكاة نظام علس تركز البشرية

 11464 14 صابر القلنطييند. 

32/436 
 مهد

هيكلية لقياس أداء شركات المشييد يف 
 .املرلكة المربية اللمودية

 م. إبراهيم الصليحي
 د. هاين عبدالشكور
 د. خالد القحطاين
د. نايف تركي بن 

  محيد

14 0444 

33/436 
 ك ر

اسرتاتيهية المحكم الذكي من كلور 
تقنية ماس ك ربائي احلالية لمطبيقات 
 الضوئية أقصس تمبع باوربوين .

حديد أمحد شري م.
 أنور

14 0394 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

34/436 
 ك ر

حتلني اكمشاف اإلشارة مبلاعدة 
لنظام  (Lattice)ختفيض الشبكية 

MIMO. 
 

 

 أنور حلني . م
 سهاد الرمحن. م

14 0444 

31/436 
 ك ر

اسمهابة تمديل الرتدد لشدة ليف فابري 
 .بريو ليزري

 6971 14 عباسد. أمحد فوزي 

36/436 
 هكم

المقليل  املياه يف قرصة تطبي  تكنولوجيا
 .يف مصفاة اسم  تالك املياه من

 0444 14 د. مالك األمحد

37/436 
 ك ر

االتصاالت البصرية يف الفضاء احلر 
(FSOC باسمخدام طائرات بدون )

 .( ملراقبة احلدودUAVطيار )

 . أنور حلني م
  . سهاد الرمحنم

14 0444 

38/436 
 ك ر

خمبار احللاسية يف أنظرة االتصاالت ا
 .البصرية

 

 . سهاد الرمحنم
 . أنور حلنيم

14 0444 

33/436 
 مهك

دراسة ممرلية علـي تقيـيم أداء وأنبماثـات 
 .حمرك وقود ديزل/هيدروجني

 رمضان يد. حمرد مرس
 د. عبد الرمحن الليثي

 عارف هابللي

14 6746 

40/436 
 مهك

حمــرك ديــزل ذو حقــن مباشــر مــع  أداء تقيــيم
 .تبخريه خبليط من اإليثانول و املاء

د. حمرد حلن مرسي 
 رمضان

14 16444 

41/436 
 مهك

، طاقة الرتاص ارتباط احلهم احلبييب
النليج البلورى يف سبائك ، و ءياخلاط

 ياألملنيوم املشكل بطريقة حتاك و النحاس
 عرلية الدرفلة.

 د. إي اب الدنف
 سليراند. حمرد سيد 

 أمين املطل 

14 14079 

42/436 
 ك ر

ـــه  هـــوائي الغشـــاء علـــي الكلـــب املضـــاف الي
امللــمند علــس طبقــة  Superstrateطبقــة الـــ 

ســـــــــفلس  بمقنيـــــــــة مرشـــــــــد املوجـــــــــة املمكامـــــــــل 
(SIW). 

د. محزة كويت 
 فيماكاالدي

14 14069 
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

43/436 
 ك ر

األليــــاف غــــري اخلطيــــة للرــــرآة احللقيــــة املثلــــس 
املوجـــــات املممـــــددة لربلـــــوين / لمحلـــــني أداء 

 .اإلربيوم مدمج ليف ليزري

 0114 14 د. أمحد فوزي عباس

44/436 
 صنع

المحكم األمثل لمخطيط اإلنماج مع اإلش ار 
لنظـــام ث تالثـــي امللـــموى للرخـــزون مـــع وجــــود 

ــــ وحــــدات ــــة املراجمــــمم ــــة من هي  ةدهورة: حال
 .امللمررة

 6660 14 د. عبد الغين بوراس

41/436 
 مهك
 

ــــــل تمزيــــــز ــــــدرة حترــــــل إج ــــــاد الكل ملمــــــدن  ق
الميمــانيوم لــارى النقــاوة عــن طريــ  المشــكيل 

 .الطرق الدوار

 د. إي اب الدنف
 حلن اخلزرجي
 مانفرد وملان
 لوثر واجنر

14 14079 

46/436 
 مهك

منــــاط  الــــم تالمس ألداة القطــــع مــــع حلــــاب 
قطمة الشغل يف مكائن القطع مخاسية احملاور 

 .اجمللرةباسمخدام النراذج 

 د. أيوب حنيف أراس
د. عبد احمللن أمحد 

 البداح

14 66444 

47/436 
RC 

إخميـــار اململرـــات املثاليـــة علـــس تـــأثري إعـــداد و 
 الطيفي الناتج عن اإلهنيار بالليزر. المحليل

 م. أمحد نصر كداشي
د. حمرد بن عبد الرمحن 

 آل الشيخ

14 14064 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

في مركز البحوث مستمرةمشاريع البحوث ال -4  

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

 للنة الملهيل: يف املركز تبماً 
 

 عدد مشاريع البحوث    الوصـــــــــــف                         
 1   هـ1434 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -1

 8   هـ1431 عاممشاريع حبوث ملهلة يف  -2

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

للصناعات بمض املشاريع البحثية مت متويل ا من برنامج الشركة اللمودية  :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( 

19/030 
 ك ر
 

يرتكز  BCB-Siهوائي 
علس تصريم موجات اهلوائي 

 64املليررت لللرعة المالية
غيغاهريتز نظام االتصاالت 

 .لألماكن املغلقة

ش ور14 د. محزة كويت كالدي  67764 

64/030 
 ك ر

توليف أكليد املمادن 
املركبة علس شكل أزهار 
نانوية لمصنيع املكثفات 

 .الفائقة

د. حمرد بن عبد الرمحن 
 آل الشيخ

 د. حمرد عرران شاكر
 د. حمرد منصور سرفراز

 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 

   إعداد لمخفيضمع وق
 ة.المكاليف الصناعي

د. لطفي بومجمة 
 احليدري 

 10444 ش ور14

23/434 
 هكم

النيكل أف تالم من أكاسيد 
احملضرة يف سائل أيوين 

 .لشطر املياه

 34444 ش ور14 د. إيناس ممني الناشف

6/036 
 هكم

دراسة أداء تصريم حوض 
 مشلي جديد. 

د. عبد الرمحن حمرود 
 الليثي 

 د. فيليبس اقبوال

14 04444 

3/036 
 صنع

تصـــــريم وتصـــــنيع والمحقـــــ  
مـــــن صـــــحة حامـــــل جديـــــد 

 حلقائب الملوق.
 

 39444 16 د. حمرد زكي رمضان
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رقـــــم 
 المشروع 

مـدة  الباحثــــــــــون عنـوان المشــروع
 البحـث

 الميزانية 
 )لاير( 

0/036 
 هكم 

ــــة  البحــــث يف الطاقــــة الكامن
للرخلفـــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــلبة 
وتطبيق ا يف مماجلة املياه يف 
 املرلكة المربية اللمودية.

 د. ج اد صاحل 
 د. فيليبس اقبوال

14 64444 

6/036 
 هكم

دراسة ممرليـة لمحليـة ا مليـاه 
بالطاقـــــــــة الشرلـــــــــية علـــــــــس 
األســـــطح املائلـــــة مـــــع تربيـــــد 

حتـــــــــ  الغطـــــــــاء الزجـــــــــاجي 
الظـــروف املناخيـــة يف مدينـــة 
الريــــــاض ، املرلكــــــة المربيــــــة 

 اللمودية.

إ.د. إبراهيم بن صاحل 
 املمماز

 د. فيليبس اقبوال
 د. مجال عريف 

14 66444 

7/036 
 ك ر

تصــريم هــوائي مبمكــر بــرتدد 
غيغــــــــــــــــاهرتز للهيــــــــــــــــل  70

ــــــــو  امللــــــــمقبلي لنظــــــــام الرادي
 الثاب  عايل اللرعة.

د. محـــــــــــــــــــــــــــزة كـــــــــــــــــــــــــــويت 
 فيماكاالدي

14 33744 

16/036 
 مهك

اسمخدام اجللور احلرارية 
غطاء الزجاجي خلفض يف ال

لواح درجة حرارة األ
 .الشرلية الك روضوئية

 د. زكريا كانيامكاندي
 أ.د. سامي الصانع

14 36444 

13/036 
 وادي الرياض للمقنية

البحــــــــــث الــــــــــذكي الــــــــــوطين 
 وشبكة الرتابط للر نيني.

 د. غلان علي كبار
 د. شادي علي 

10 64444 

10/036 
مم د المصنيع 

 املمقدم

دراســـــــة النرذجـــــــة والمحلـــــــني 
ـــــــــل لمرليـــــــــات الصـــــــــمنيع  األمث
الدقيقــة بشــماع الليــزر لمشــغيل 
 األلومنيوم وسرياميك الزركونيا. 

 د. أسامة عرر 
 د. سيد محيل اإلس تالم

14 64444 
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 التقارير النهائية للبحوث    -5

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

مث تنشر بمد ذلك تبماً  - حلـب رغبة الباحثني -عرلية حتكيم لبمض هذه البحوث 
و توضح هذه . الملري للهاممةرها اجمللس لقواعد 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

وصيات تلك البحوث. ، وأخرياً تإلي ا والمحلي تالت اليت قاموا هباوكذلك النمائج اليت توصلوا 
واجلزء المايل حيوي ملخصات المقارير الن ائية للبحوث اليت انم   يف هذا المام اجلاممي 

 -هـ موزعة حلب األقلام بالكلية :1431/1436
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  صناعيةالهندسة ال
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير م

 خالد الصاحلد.  .هندسة الموامل البشرية ملاكينة الصراف ا يل 13/31/36-صنع 1
 د. ص تالح الدين بنداق

ختفيض اسم  تالك الطاقة الك ربائية جملروعة  0/36/36-صنع 2
من المربات الك ربائية ذات النقل اللريع و 

 الشخصية.

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

املمدنية حتلني نلبة اللحب القصوى للرقائ   14/36/36-صنع 3
يف عرلية اللحب المري  المقليدية عن طري  

 تصريم سطح االسطربة.

 د. حمرد علي عيلس صاحل 
 د. أدهم حمرد عزت

ملح لطرق حل مشكلة تميني البوابات يف  36-36-61-صنع 4
 املطار.

 د. عبد الغين بوراس
 د. جميد عبد اهلل 
 د. عرر سيارف
 د. أمحد سامل

 ج از يف الك ربائية الطاقة لمقليص مثالية أداة 63/36/36-صنع 1
 اللريع. الشخصي النقل

 د. م دي مراد
 د. لطفي احليدري

 البشرية للمنرية جديد عام الللوك منوذج حنو 31/36/36-صنع 6
 .احملاكاة نظام علس تركز

د. صابر عبد اجمليد 
 القلنطيين

 المحكم األمثل لمخطيط اإلنماج مع اإلش ار 00/36/36-صنع 7
لنظام ث تالثي امللموى للرخزون مع وجود 

 ةدهورة: حالة من هية املراجممم وحدات
 .امللمررة

 د. عبد الغين بوراس

 

 13/31/36-صنع : رقم مشروع البحث
 .هندسة الموامل البشرية ملاكينة الصراف ا يلعنوان البحث : 

 د. خالد الصاحل : الباحث
 د. ص تالح الدين بنداق 
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ماكينة الصراف ا يل عبارة عن آلة تفاعلية مع ج از كربيوتر وتفر المديد من اخلدمات  ملخص البحـــــث:
املصرفية.  علس الرغم من أن امل تاليني من أج زة  الصراف ا يل جيري اسمخدام ا حاليًا يف مجيع أحناء المامل إال أن 

ذلك عدم م تالئرة أج زة الصراف ا يل  ملمخدمي هذه األج زة ال تزال لدي م مشاكل االسمخدام غري اللليم مبا يف
للرلمخدم ومشاكل مع عرض البيانات يف الشاشة وغريها.  أج زة الصراف ا يل جيب أن تكون مناسبة لكافة امللمخدمني 
احملمرلني بغض النظر عن خصائص م أو مواصفاهتم.  المديد من البلدان املمقدمة لدي ا بالفمل ممايري ومواصفات ألج زة 

ا يل.  ومع ذلك ، هذا ليس هو احلال يف ممظم البلدان النامية.  هتدف هذه الدراسة لمقييم أبماد ومقاسات  الصراف
ماكينات الصرف ا يل امللمخدمة ومدى م تالءمم ا للرلمخدمني يف البلدان النامية باسمخدام القياسات البشرية لللكان 

حالة.  سوف يمم قياس األبماد جلريع أج زة الصراف ا يل امللمخدمة  امللمخدمني واختاذ املرلكة المربية اللمودية كدراسة
 يف املرلكة المربية اللمودية ومن مث مقارنم ا مع األبماد املوصس هبا علس أساس القياسات البشرية للمينة البشرية امللمخدمة.

 

 0/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
الك ربائيــة جملروعــة مــن المربــات الك ربائيــة ذات النقــل اللــريع و ختفــيض اســم  تالك الطاقــة عنوووان البحووث : 

 الشخصية.

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

يف هذه الورقة، نبحث مشكلة تقليل إسم لك الطاقة الك ربائية يف نظام نقل االشخاص  ملخص البحـــــث:
اللريع داخل نظام خمطط الرح تالت اليت تؤدي ا جمروعة من الليارات اليت تلمخدم طاقة البطاريات. ولدراسة هذا 

 الطاقة الك ربائية املوضوع يمم متثيل قائرة من الرح تالت عرب شبكة، حيث ترتبط كل رحلة بمقدة ويمم تميني
امللم لكة إىل شكل أقواس. وبناء علس هذا المرثيل للشبكة، حتلب الطاقة الك ربائية امللم لكة وطرق تقليل ا 
وف  صيغمني رياضيمني. تممرد الصيغة الرياضية األوىل علس الربجمة الشاملة املخملطة والصيغة الثانية تممرد علس 

% من احلاالت باسمرال أحدى الصيغ الرياضة 74احلصول علس احلل األمثل يف  منوذج برجمة تقنية القيود. ميكن
 اللابقة.   

 

 14/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
حتلــني نلــبة اللــحب القصــوى للرقــائ  املمدنيــة يف عرليــة اللــحب المريــ  المقليديــة عــن عنوووان البحووث : 

 طري  تصريم سطح االسطربة.

 د. حمرد علي عيلس صاحل   الباحث: 
 د. أدهم حمرد عزت  
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عرلية  للرقائ  املمدنية يفتناول  الكثري من األحباث حتلني نلبة اللحب القصوى  ملخص البحـــــث:
 خدام طرقاً غري تقليدية ىف اللحب، وبمض ا اسمخدم المحكم يفاللحب المري ، بمض هذه األحباث تناول اسم

ممغريات المشغيل لمحلني هذه النلبة. البمض ا خر عرل علس وضع تصريم جديد للطع االسطربة من أجل 
 حتقي  هذا اهلدف.

بمصريم آخر ألحد ، و يمقارنمه بالمصريم المقليدحداث تصريم جديد للطح االسطربة و هذا البحث مت اسم يف
ر املشروع. كرا مت إجراء المهارب علس ماكينة اخمبا تصنيم ا كهزء من. ومت تصريم االسطربة اجلديدة و الباحثني

ُقرترح ىف هذا البحث أثب  فمالية عالية ىف حتقي  نلبة الشد بقلم اهلندسة الصناعية. و 
بين  النمائج أن المصريم امل

 Japanese Industrial Standard JIS G3131للصلب المهارى ) 6.60سحب بلغ  
SPHC اللذان مل حيققا سوى لك مقارنًة بالمصريرني ا خرين و ذشركة سابك. و عن طري   يمم إنماجه يالذ( و

كرا مت بناء منوذج حماكاة باسمخدام "حتيل المناصر احملدودة  ىف نفس ظروف المشغيل.  6.16نلبة سحب 
FEA".و كان  نمائج النروذج مقاربة كثرياً للنمائج املمرلية ، 

 

 61/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
 ملح لطرق حل مشكلة تميني البوابات يف املطار.عنوان البحث : 

 د. عبد الغين بوراس  الباحث: 
 د. جميد عبد اهلل   
 د. عرر سيارف  
 د. أمحد سامل  

مديري  تواجه أهم املشاكل اليت هي واحدة من االحالة بوابة املطارتميني  مشكلة ملخص البحـــــث:
من  واهلدف. تمقيدها ومماجلة هذه املشكلة من أجل حل القيام بالمديد من األحباثوقد مت . المراليات يوميا

الكفاءة المشغيلية للرلافرين و  كل وسائل الراحة وتل يل مماحةبوابة لالطائرات( ) كل رحلةتوجيه   هو هذه امل رة
الوق   علس أساس بوابةلحتديث بيانات تميني او  تغيري يوفر القدرة علس احلل الذي اهلدف يمطلب هذاللرطار. 
ويشرل ملحنا هلذه . ل األمثلاحل للحصول علس خملفةامل والطرق هذه املشاكل الورقة، سندرس هذه يف احلقيقي.

خوارزميات املخملفة مما سيلاعد أساليب المحليل الدقي  للالرياضية و  الصيغفمليا بإسمخدام املشكلة نظريا و 
 .اجملالهذا  يف مشاكل جديدةعلس حل  الباحثني

 63/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
 اللريع. الشخصي النقل ج از يف الك ربائية الطاقة لمقليص مثالية أداةعنوان البحث : 

 د. م دي مراد  الباحث: 
 د. لطفي احليدري   
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 اذ اخلاصة، للليارات فمال كبديل ،(PRT) اللريع الشخصي النقل نظام إىل ينظر ملخص البحـــــث:
 .امللمدامة المنرية ضران يف ويلاهم  اهلائلة البيئية املخاطر  ويواجه لألفراد، الشخصية األخريباملمطلبات هذا يفي

 قليل عدد نقل علس وقادرة ، سائ  بدون الصغرية الك ربائية الليارات من أسطول  من PRT  النظام ويمكون
 جمروعة علس حتموي حديدية سكك شبكة ضرن الرح تالت خمملف املركبات  توفرهذه . سمة يمهاوز ال الركاب من
 املنشأ من مباشرة و المر تالء طلب حلب الرح تالت هذه تنفيذ يمم أن علس .املدينة أحناء خمملف يف احملطات من
 .النقل وسائل من النوع هذا يف الشخصي اجلانب هو وهذا وسيطة، حمطات علس الموقف دون املقصد، إىل

 .النظيفة البديلة النقل وسيلة يقدم PRT فإن وهكذا،
 جمربة الليارات أن و خاصة  الرح تالت، خ تالل الك ربائية الطاقة اسم  تالك تقليل علس المرل هذا نركز يف      
 باسمخدام املشكلة هذه حل سنحاول .الطاقة من نفذت كلرا بطارياهتا  لشحن مركزي ملمودع زيارة علس

 .القيود وتوليد األعردة وتوليد اخلطية، كالربجمة المرليات حبوث أدوات

 
 31/36/36-صنع : رقم مشروع البحث

 .احملاكاة نظام علس تركز البشرية للمنرية جديد عام الللوك منوذج حنوعنوان البحث : 

 صابر عبد اجمليد القلنطييند.   الباحث: 
 أجري  اليت البحوث يف ممزايد اهمرام جذب قد األفراد علس ترتكز اليت األنظرة حماكاة ملخص البحـــــث:

 المرليات يف اجلنود أو املصانع يف المرال ذلك مثل األنظرة؛ هذه مثل يف فم تال دورا األفراد يلمب .مؤخرا
 الللوك لنرذجة احلاجة إىل النظم هذه مثل حماكاة تمقيد ويرجع .احلضرية املدن يف اللائقني أيضا أو الملكرية،
 أنه من الرغم علس و .الفردي األداء علس تؤثر أن ميكن اليت والمقنية واالجمراعية النفلية اجلوانب وإدماج الفردي

 الموامل بمض إدماج علس قدرهتا عدم من النراذج هذه ممظم يماين األنظرة، هذه حملاكاة مناذج عدة اقرتاح مت
 تطوير علس املشروع هذا يف سنقوم .البحثي املقرتح هذا يف مناقشم ا سيمم كرا والمقنية واالجمراعية النفلية
 النروذج تقييم سيمم أخريا، .والنفلية االجمراعية النظريات أساس علس األفراد سلوك حملاكاة جديد منوذج

 القيادة، حماكاة ج از باسمخدام
 سنقوم و األفراد علس يقوم كنظام مزدمحة مدينة يف املرور حركة سنممرب املشروع، هذا يف .اهلندسة كلية يف واملموفر
 . املرورية احلركة علس تأثريها ودراسة القيادة طريقة لمحليل اللائقني سلوك مبحاكاة

 

 00/36/36-صنع : رقم مشروع البحث
الــمحكم األمثــل لمخطــيط اإلنمــاج مــع اإلشــ ار لنظــام ث تالثــي امللــموى للرخــزون مــع وجــود عنوووان البحووث : 

 امللمررة ةدهورة: حالة من هية املراجممم وحدات

 د. عبد الغين بوراس  الباحث: 
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من  ث تالث فئات مع المكلية اللوجلمية للللةالمشكلة  تماجل هذه الورقة الملرية ملخص البحـــــث:
  املخزون يف فئة ديثةاحل املواد املصنمة يمم ختزين .اإلع تالنية احلر تالت من خ تالل يمززنظام اإلنماج أين  املخزون
 حيموي علس المناصر اليت يف حني أن امللموى الثالث، املماد تصنيم ابنود املخزون ل حمهوزة الفئة الثانية .األوىل

كرا هو حال البنود  حلنة ليل  بالضرورة تصنيم ا البنود اليت مت  إعادة أن نفرتض اللوق.  يمم إرجاع ا من
وهذا ما  ،ي ا غري ثاب الطلب علو  عرضة للملفتصنيم ا تكون ديدة من ا واملماد اجل قطعال نفرتض أيضا اجلديدة.

 املراجمة امللمررة. سياسة الشركة علس تممرد كرا،  ديناميكي المر تالء نلبة المائد من جيمل
 المالف من القطع نلبة ، إعادة المصنيع نلبة ، األمثل للحصول علس نلبة المائد المصنيع المحكم هنج مخدمنل

 اليت مت احلصول علي ا المددية املقرتحة النمائج األمثلة الث تالثة. و توضح  يف مجيع الفئاتملمويات املخزون وكذا 
 .حتليل احللاسيةمع 
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 الهندسة الكهربائية

 الباحثون العنوان رقم التقرير م
ـــــديود حـــــاجز شـــــوتكي األفقـــــي  0/36/36-ك ر 1 ـــــة ل دراســـــة نظري

)اللـــــــطحي( وإمكانــــــــات تطبيقاتــــــــه ككاشــــــــف 
 ضوئي فائ  اللرعة.

 د. نصر دبار

اجلزئي حتليل منط المصريف باسمخدام  0/36/36-ك ر 6
support vector machine  لمقدير

حهم وموضع اجلليرات املمدنية المرلك 
spacer  يفGIS. 

 د. ياسني خان

 الدليل املمكاملة الركيزة احملرلة  A DR 7/36/36-ك ر 3
 اللرعة غيغاهرتزعالية 60 ملدة هوائي املوجي
 .ال تالسلكية االتصاالت أنظرة

 ند  أشرف حمرد أشرف

ملوجات الك رومغناطيلية يف لوحة موازية  11/36/36-ك ر 0
ممباين اخلواص ذو حمورين الدليل املوجي 

 مراوان.

 د. عبد الغفار اس تالم الدين
 د. جميد الكن ل

-ك ر 6
16/36/36 

تركيز املوجه الك رومغناطيلية ملواد كايرو غري 
 الرابمة.ممهانلة من الدرجة 

 س تالم الدينإد. عبد الغفار 
 د. جميد الكن ل

-ك ر 6
64/36/36 

انمشار املوجات الك رومغناطيلية من خ تالل 
لوح عازل موضوع يف وسط كريايل باسمخدام 

 تقنية مصفوفة االنمقال.

 د. عبد الغفار إس تالم الدين

-ك ر 9
66/36/36 

تشــم  اجملــاالت الزائلــة واالشــماعية مــن موصـــل  
 ك رومغناطيلي أسطواين.

 د. عبد الغفار إس تالم الدين
 د. جميد الكن ل

-ك ر 0
33/36/36 

اسرتاتيهية المحكم الذكي من كلور ماس  
ك ربائي احلالية لمطبيقات تقنية الضوئية 

 أقصس تمبع باور بوين .

 د. حديد أمحد شري 

-ك ر 7
30/36/36 

حتلني اكمشاف اإلشارة مبلاعدة ختفيض 
 MIMOلنظام ( Lattice)الشبكية 

 د. حمرد أنور حلني
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 الباحثون العنوان رقم التقرير م
-ك ر 14

36/36/36 
اســمهابة تمــديل الــرتدد لشــدة ليــف فــابري بـــريو 

 .ليزري
 د. أمحد فوزي عباس

-ك ر 11
39/36/36 

االتصــــــــــــــــاالت البصــــــــــــــــرية يف الفضــــــــــــــــاء احلــــــــــــــــر 
(FSOC ــــــار ( باســــــمخدام طــــــائرات بــــــدون طي
(UAV.ملراقبة احلدود ) 

 د. حمرد أنور حلني

-ك ر 16
30/36/36 

اخمبـــــــــــار احللاســـــــــــية يف أنظرـــــــــــة االتصـــــــــــاالت 
 .البصرية

 سهاد الرمحن 

-ك ر 13
06/36/36 

هوائي الغشاء علي الكلـب املضـاف اليـه طبقـة 
امللــــمند علــــس طبقــــة ســــفلس   Superstrateالـــــ 

 .(SIW)بمقنية مرشد املوجة املمكامل 

 د. محزة كويت فيماكاالدي

-ك ر 10
03/36/36 

للرـــــــرآة احللقيـــــــة املثلـــــــس األليـــــــاف غـــــــري اخلطيـــــــة 
لمحلـــــــــني أداء املوجـــــــــات املممـــــــــددة لربلـــــــــوين / 

 .اإلربيوم مدمج ليف ليزري

 د. أمحد فوزي عباس

 

 4/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

دراسة نظرية لديود حاجز شوتكي األفقي )اللطحي( وإمكانـات تطبيقاتـه ككاشـف ضـوئي عنوان البحث : 
 فائ  اللرعة.

 دبارد. نصر   الباحث :
  ملخص البحـــــث:

 زرنينخيد مادة من املصنع ) LSBPD ) اجلانيب شوتكي حاجز ذو الضوئي الثنائي خصائص دراسة نقدم
 بنية ذات ج از هو LSBPD ال .المددية النرذجة باسمخدام اللرعة والمايل االسمهابة الفائ  الغاليوم
 من املكون اجل از حماكاة أيضا يمم سوف .ممشابكة أومية ووص تالت شوتكي حواجز وص تالت من تمألف سطحية
 الظلرة يف المددية احملاكاة نمائج .للرقارنة ممطابقة وهندسة هبيكلية ) MSM - - ( ممدن موصل شبه ممدن
 بشكل ممفوقة إسمهابة LSBPD ال ج از أبدى اإلضااةة حت  ولكن.لله ازين ممطلبقة خصائص أظ رت
 تشري الدراسة نمائج.  نلبيا ممقاربة ديليبل 3 ونطاق اسمهابة زمن علس احملافظة مع MSM مع مقارنة كبري

 امللمخدمة MSM البصرية االسمشمار ألج زة مممازا بدي تال توفر أن ميكن LSBPD ال أن قاطع بشكل
 .اللرعة عالية الضوئية للمطبيقات
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 8/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

لمقـدير حهـم  support vector machineاجلزئـي حتليـل منـط المصـريف باسـمخدام عنوان البحوث : 
 .GISيف  spacerوموضع اجلليرات املمدنية المرلك 

 ياسني خاند.   الباحث :
تلمخدم علس نطاق واسع الغاز ممزول حمطات )مم د غودارد( يف أنظرة  ملخص البحـــــث:
( يف نظم PDSجزيئات ممدنية جمانية وثابمة ميكن بدء المصريف جزئية )نقل وتوزيع الطاقة الك ربائية. وجود 

اململومات اجلغرافية اليت ميكن أن تصبح عيب خطري وتقليل االعمراد علس نظم اململومات اجلغرافية. اجلليرات 
ميكن اسمخدام ا  PDتممرد علس حهم اجلليرات واملوقف. ولذلك، فإن خصائص  PDبدأت اخلصائص 

هم اجلليرات واملوقف علس اللطح الفاصل. ممرفة حهم اجلليرات واملوقف هي خطوات هامة لمقدير ح
عن اجلليرات الثابمة المرلك أسطواين هل  PD. تبحث هذه الورقة خصائص GISلمحلني موثوقية املمدات 

هل اللطحية الشكل يف نظم اململومات اجلغرافية احملاكاة. طول جزيئات أسطواين، وتمنوع موقف م من الضغط 
. مث يمم اسمخدام هذه البيانات حلهم PDاليت يمم متثيل ا من خ تالل بصرات  PDوالغاز لدراسة خصائص 

اجلليرات وحتديد املوقف. هلذا الغرض، مت اقرتاح اسمخدام ودعم خطي آلة ناق تالت يف هذه الورقة لمصنيف 
. وتبني أن SF6 خمملف الضغوط غاز املكملبة يف PDموقف اجلليرات وحهم اسمنادا إىل بصرات البيانات 

٪. 70الطريقة املقرتحة كان قادرا علس تقدير بنهاح جزيئات حهم وموضع يف الضغوط الغاز املخملفة مع دقة 
وبالمايل من أجل حتلني موثوقية نظم اململومات اجلغرافية، وميكن اعمبار هذا الن ج كوسيلة حممرلة ملوقف 

 ململومات اجلغرافية.اجلليرات وتقدير حهم يف نظم ا
 

 3/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 اللـرعة غيغاهرتزعاليـة 60 ملـدة هـوائي املـوجي الـدليل املمكاملـة الركيـزة احملرلـة A DRعنووان البحوث : 
 .ال تالسلكية االتصاالت أنظرة

 د. ند  أشرف حمرد أشرف  الباحث :
 د. محزة كويت فيماكاالدي   
 د. جميد الكن ل   
 المكنولوجيا )االشرتاكية الدولية املنظرة( املوجي الدليل ممكاملة الركيزة مف وم يلمخدم البحـــــث:ملخص 

 يمم .غيغاهريتز 60 االتصاالت ألنظرة جمروعة / هوائي لمصريم( DR ( عازلة مرنانات مع جنب إىل جنبا
 الظل وفقدان النلبية اللراحية وجود RT / duroid 5880 من ركيزة يف االشرتاكية الدولية املنظرة إنشاء
 أي دون فمحة علس DRمن قطممني توضع .الركيزة أعلس ممدنية طبقة يف طولية فمحة H شكل علس نقش
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 النمائج من المحق  يمم مث اسموديو ميكروويف CST باسمخدام اهلوائي اهلياكل غرار وعلس .اهلواء فهوة
 مث واحد هوائي عنصر أول .اثنني المصاميم من احملاكاة نمائج وتمرض .آخر HFSS احملاكاة برامج باسمخدام

 النطاق وعرض واحد، هوائي للمنصر .من الثاين المصريم يف يرد انمقادات جمروعة النظام من مكاسب لممزيز
 المثور مت المناصر، من جمروعة يف بينرا .ديليبل 5.5 إىل يصل مكلب من م ٪ 10.33 هو مقاومة الرتددي
 هوائي للمنصر .ديليبل 11.20 إىل تصل زيادة مع ٪ 10.70 لمكون مقاومة الرتددي النطاق عرض علس
 .الموايل علس ٪ 78 و ٪ 81 لمكون حماكاة اإلشماع كفاءة علس المثور مت اهلوائي، وجمروعة واحد

 
 11/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 اخلواص ذو حمورين الدليل املوجي مراوان.ملوجات الك رومغناطيلية يف لوحة موازية ممباين عنوان البحث : 

 د. عبد الغفار اس تالم الدين  الباحث :
 د. جميد الكن ل  

 مليئة ملمو الدليل املوجي يف الك رومغناطيليةنمشار املوجات المحليل النظري ل تال يرد ملخص البحـــــث:
 الك ربائية املوص تالت لمكون مواز دليل لوحات ويفرتض أن. مراوان ممباين اخلواص وسائل اإلع تالم ذو حمورين
 اجملال، شدة سلوك يمم فحصارء. و  مراوان الذي يدمج املمرم وسيلة هو الدليل املوجي ملء املواد الكرال.

أظ رت النمائج . عدديا ذو حمورين مراوان من وسائل اإلع تالم أصنافث تالثة ل الطاقةتدف  و منحنيات المشم ، و 
 النمائج احمللوبةمقارنات بني و . ذو حمورين ممباين اخلواص مراوان وسائل اإلع تالميف  املمخلفة موجات منالظواهر و 

 .المحليل املقدم دقة تؤكد املادية لبمض احلاالت النمائج املنشورة قدم  مع المامة الصياغات من
 

 12/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 غري ممهانلة من الدرجة الرابمة.تركيز املوجه الك رومغناطيلية ملواد كايرو عنوان البحث : 

 د. عبد الغفار اس تالم الدين  الباحث :
 د. جميد الكن ل  

يمم ب تالطة -باديكري غري ممهانس الدرجة الرابمة من املوجات الك رومغناطيليةتركز  ملخص البحـــــث:
 إىل الواج ات انمقالمام تالت مل المحليلية احلقل تمبريات وتلمرد. ماسلو طريقة، وذلك باسمخدام فحص

 اململرة آثار وتناقش أيضاب تالطة. -باديكريلل الكاوية حول نقطة سلوك احلقل لمحديد الرقرية احللابية ومصنوعة
اليت مت احلصول  وتظ ر النمائجب تالطة. -باديكريلل الكاوية حول نقطة اجملال شدة علس والنفاذية اللراحية، شرلييت
 .كريشوف هيغنز يمهزأ من اليت مت احلصول علي ا مع تلك اتفاق جيديف يكون هذا األسلوب ل عن طري  علي ا
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 20/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

انمشار املوجات الك رومغناطيلية من خ تالل لوح عازل موضوع يف وسط كريايل باسمخدام عنوان البحث : 
 تقنية مصفوفة االنمقال.

 عبد الغفار إس تالم الديند.   الباحث :
يف هذا البحث مت المحقي  النظري لمفاعل املوجات الك رومغناطيلية مع لوح عازل   :البحـــــثملخص 

   ك ربائي موضوع يف وسط كريايل.

 26/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 تشم  اجملاالت الزائلة واالشماعية من موصل ك رومغناطيلي أسطواين.عنوان البحث : 
 الدينعبد الغفار إس تالم د.   الباحث :
 د. جميد الكن ل   

يف هذا البحث مت دراسة تشم  الشماع اجلاوسي من موصل ك رومغناطيلي مثايل  :ملخص البحـــــث
باسمخدام طريقة طيف املوجة امللموية.  مادة املوصل الك رومغناطيلي املثايل مت متييزها بمامل واحد فقط، حدود 

موصل مغناطيلي مثالث وعند ماال هناية تصبح موصل ك ربائي القيم صفر وما ال هناية وتمكون عند الصفر 
 مثايل.  المحليل املقدم يف هذا البحث خيمرب تأثري الشماع الزائل يف المشم  الكلي.

 33/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

اسرتاتيهية المحكم الذكي من كلور ماس ك ربائي احلالية لمطبيقات تقنية الضوئية عنوان البحث : 
 أقصس تمبع باور بوين .

 حديد أمحد شري د.   الباحث :
 :ملخص البحـــــث

تمرض هذه الورقة طري  حملنة لمقنية تمبع قيرة القدرة القصوى باسمخدام قصر الميار. يف هذه المقنية يمم 
هو احلد من اسمخدام حلقة حتكم إضافية لمحديد اللحظة املناسبة لقياس تيار القصر. إّن اهلدف من هذه الطريقة 

اخللائر الناشئة من عرلية تمبع قيرة القدرة القصوى و اليت حتدث نميهة لقياسات القصر الك ربائي علس فرتات 
ممقطمة. إّن الممديل املقرتح يميح للطريقة المقليدية المقليدية تقنية تمبع قيرة القدرة القصوى باسمخدام قصر 

ر القصر الك ربائي و بالمايل يقلل من عدد مرات عزل األلواح الميارأن يقرر بذكاء حول احلاجة لقياس تيا
( عن احلرل. علس الرغم من أن المديد من خوارزميات تمبع قيرة القدرة القصوى مت توثي  PVالك روضوئية )

اسمخدام ا فإّن هذه الطريقة املقرتحة تناسب جيدا تطبيقات األلواح الك روضوئية منخفضة المكلفة. و قد مت 
دام برنامج مات تالب / الليريولينك الخمبار القدرات الوظيفية للطريقة املقرتحة. يقدم البحث مقارنة بني اسمخ
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الطريقة املقرتحة والطريقة المقليدية يف حتليل احملاكاة. وأخريا، فقد مّت اخمبار المقنية املقرتحة يف املمرل من خ تالل 
و مّت     dSPACE DS1104باسمخدام  وات و وحدة حتكم 134لوح ك روضوئي ذو قدرة تلاوي 

اسمخدام النمائج المهريبية للمحق  من فمالية الطريقة املقرتحة. كرا مّت المحق  من هذه المقنية يف ظل ظروف 
 تظليل منمظرة و قد أظ رت أداءاً مرضيا يف ظروف االخمبار.

 

 34/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 MIMO( لنظام Latticeاإلشارة مبلاعدة ختفيض الشبكية )حتلني اكمشاف عنوان البحث : 
 أنور حلني حمرد د.   الباحث :

تقدم هذه الورقة عرض عن كيفية اسمخدام ختفيض الشبكية يف امللاعدة يف كشف  :ملخص البحـــــث
. تقنية الكشف  MIMOلنظام الMMSE اإلشارة باسمخدام طريقة احلد األدىن ملربع مموسط اخلطأ 

 وإجراءات الممامد  LLLبناًء علس خوارزمية  MIMOمن خلل الممامد للرصفوفة قناة ال  قللت املقرتحة
orthogonalization   جلرام مشي . ويمم حتليل أداء ممدل خطأ الب BER للكاشف الMMSE 

من أنظرة  0×  0و  0×  0لنظم LLL بدون اسمخدام ختفيض الشبكية عن طري  خوارزمية ال
متكن منمقدير اإلشارة بشكل أكثر موثوقية، مقارنة مع الطريقة المقليدية  تقنية الكشف املقرتحة .MIMOال

 اليت تلمخدم ختفيض الشبكية.
 

 31/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 .اسمهابة تمديل الرتدد لشدة ليف فابري بريو ليزريعنوان البحث : 
 أمحد فوزي بن عباس د.   الباحث :
جيري عدديا دراسة شاملة لإلشارة الصغرية خلصائص تمديل املوجات باسممرال فابري  :البحـــــثملخص 

ُيلممرل كمنصر انمقائي للطول املوجي للمحكم يف خصائص نمائج الليزر من ليزري بريو ليزري. فابري بريو ال
اك تأثري الموامل األخرى مثل خ تالل المحكم يف ملموى الرتاجع اخلارجي. باإلضافة إىل امللموى اخلارجي ، هن

، خصائص خط المرض، عامل حتلني الربح غري اخلطيدرجة احلرارة، ادراج الميار، حهم المهويف، عامل ضغط 
مت تنفيذ هذه الدراسة عن طري  تمديل جمروعة من املمادالت اليت  ليف تمديل املوجات وقد مت المحق  من ا كل ا.

لرتجيع اخلارجي و اخم تالف درجة احلرارة احمليطة. وقد مت  حلاب درجة احلرارة مت حل ا عن طري  النظر يف آثار ا
مصلة بدال من اسمخدام الم تالقة املمروفة 

ُ
سم  3.1أظ رت النمائج أنر طول الليف اخلارجي األمثل هو  لبانكوف.امل

املرجمية . أيضا ، يظ ر من درجة احلرارة ° C  6± ، ودرجة احلرارة املثلس لمرل فابري بريو ليزري هو يف حدود 
. هذا تتمديل املوجاأن ط تالء ضد اإلنمكاس وحتلني عامل خط المرض ليس له تأثري كبري علس اسمهابة 
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ميلي واط انماج للطاقة. خ تالل هذه النمائج مت كذلك  6ديليبل مع  6الممديل الطيفي للمة الذروة أقل من 
 احلصول علس اسمقرارجيد لدرجة احلرارة.

 
 37/36/36-  رك:  البحث رقم مشروع

( UAV( باسمخدام طائرات بدون طيار )FSOCاالتصاالت البصرية يف الفضاء احلر )عنوان البحث : 
 .ملراقبة احلدود

 حمرد أنور حلني د.   الباحث :
مع انمشار نظم اتصاالت اجليل الثالث، والبحث عن أنظرة اتصاالت اجليل املقبل،  :ملخص البحـــــث

(هدف ا توفري اتصال يف كل مكان وعرليات ممكاملة  شاملة سيناريوهات 4Gبأنظرة اجليل الرابع )واملمروفة 
خمملفة ما بني قصرية املدى، ونظم اخللوية والمنقل المايل، إىل طويلة املدى، وممدل بيانات عالية موج ة يف 

قنية قابلة للمطبي  يف اجليل ( كمFSOCالاهات حمددة. ظ رت انظرة االتصاالت البصرية يف الفضاء احلر )
القادم من ثورة النطاق المريض يف األماكن املغلقة ويف اهلواء الطل . ختمص هذه الورقة يف دراسة انظرة االتصاالت 

  ( وتطبيقاهتا يف طريان املركبات مثل الطائرات بدون طيار ملراقبة احلدود.FSOCالبصرية يف الفضاء احلر)
 

 38/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

 .اخمبار احللاسية يف أنظرة االتصاالت البصريةعنوان البحث : 
 سهاد الرمحن    الباحث :

ميكن وصف ج از االسمقبال  البصري بواسطة مؤشر "احللاسية". أيقوة اإلشارة  :ملخص البحـــــث
( ال تالزمة لمحقي  ممدل ب  خطأ ممني. اخمبار احللاسية هوأداة لقياس OSNRالضوئية نلبة إىل الضوضاء )

األداء يف المديد من أنظرة االتصاالت البصرية وهذا الورقة تركز علس هذه النظم من االتصاالت البصرية. 
 احللاسية تممرد علس خصائص ج از االسمقبال وشكل النبضة امللمقبلة. يف هذه الورقة يمم حتليل ممدل خطأ

 يف النظام البصري ال تالسلكي. SNR مقابل نلبة قوة االشارة بالنلبة إىل الضوضاء BERالب  
 

 42/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

امللمند علس طبقة  Superstrateهوائي الغشاء علي الكلب املضاف اليه طبقة الـ عنوان البحث : 
 .(SIWسفلس  بمقنية مرشد املوجة املمكامل )

 د. محزة كويت فيماكاالدي    الباحث :
-mmخ تالل المقد املاضي مت احراز تقدما كبريًا ملحوظًا يف تقنيات امللليررتويف ) :ملخص البحـــــث

Wave 114إىل  96( للممامل مع االهمرام املمزايد هبذه المقنية. حيث تركز المرل علس النطاق الرتددي من 
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غيغاهرتز، وذلك  70( واليت مركزها عند W-bandي ا )( احلزمة اليت يطل  علGHz 110-75غيغاهرتز )
بلبب ان هلذه احلزمة الرتددية خاصية فريدة يف عرلية النقل المالية خ تالل طبقات الغ تالف اجلوي مثل الدخان و 
الموازل الرقيقة و الغيوم وكذلك يف تطوير تطبيقات المصوير المايل الدقة واالتصاالت ال تالسلكية ذات النطاق 

. أضافة اىل ذلك فأن االطوال املوجية القصرية عند  (ultra-broadbandو اهلائل ) الواسع
( متكننا من أنماج االنظرة املدجمة السمخدام ا يف أنظرة االتصاالت املمقدمة مثل mmWامللليررتويف)

رات االسمشمار عن بمد وعلم الفلك الراديوي والرادار اللحايب ونظام اسمشمار وحتذير اصطدام الليا
 ثانية(.\واالتصاالت املممددة بلرعات عالية )غيغاب 

 يف هذا البحث، سوف نقدم تصريم هوائي الغشاء احادي الفمحة املقرتنة بأساس الدليل املوجي املمكامل
(SIW( احملرل بطبقة )superstrate لنظام اتصاالت يمرل عند )غيغاهرتز. مت تصريم هوائي الغشاء 70  
(membrane antenna)  بأسمخدام برنامجAnsys HFSS  طبقات. يثار هوائي  6وهو مكون من

 pyralux( املوضوع علس قرة طبقة الـ Microstrip Patch Antennaالصفيحة املمدنية )
substrate  مبا يلرس الفمحة امللمطيلة الطولية املوضوعة علس اساس الـSIW  يف أسفل الـpyralux 
substrateوبالنلبة لمرض النط .( اقBW اخلاص باهلوائي الصوري هي )5 GHz  91.5)مبمىن: من-

96.5 GHz( مع كلب )Gain 7(  مبقدار dBi ومن اجل حتلني الكلب مت أضافة طبقة الـ .
superstrate ( فوق هوائي الغشاءmembrane antenna تقدر اعلس قيرة كلب ميكن احلصول .)

. مت مقارنة النمايج باسمخدام برنامج اخر هو GHz 94عند الرتدد  % 77.6وبكفائة  dBi 14.4علي ا بـ 
 ووجدت اهنا مموافقة. HFSSمع برنامج الـ  CST Microwave Studioالـ 
 

 43/36/36-  رك:  رقم مشروع البحث

األلياف غري اخلطية للررآة احللقية املثلس لمحلني أداء املوجات املممددة لربلوين / اإلربيوم عنوان البحث : 
 .ليف ليزريمدمج 

 د. أمحد فوزي عباس    الباحث :
لقد مت المحقي  المهرييب األمثل ألداء املوجات املممددة لربولوين املممردة علس الليف  :ملخص البحـــــث

الليف احللقي غري اخلطي ليمرل كررآة عالية اإلنمكاس مما يؤدي إىل احلد من  احللقي غري اخلطي. حيث مت اخميار
ميلي واط ويولد ما يصل اىل  6واسممرال ليف ليزري قصري. هذا المصريم يمطي عمبة منخفضة تُقدربـ: قوة الممبة 

 ميلي واط. 66خط من خطوط سموكس يف الليف الليزري ملضخة ليزر بقوة   66
 
 
 
 



19 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير م

عالية بواسطة مفـاع تالت انماج اهليدروجني بكفاءة  1/36/36-هكم 1
 .االغشية املمريمة سريمة الدوران مممددة املراحل

أ.د. حمرــــــد البشــــــري األمــــــني 
 أبشر

حماكـــاة أفضـــل أداء احلـــراري وامليكـــانيكي المحويـــل  6/36/36-هكم 2
 امليمان بواسطة خبار املاء.

 أ.د. مراد حمرد بوممزة

أباتي  توصيف محض البويل الكميك/هيدروكلي  13/36/36-هكم 3
اللزجـــــة -احملضــــر بطريقـــــة خلـــــط املـــــذيبات: املرونـــــة

 والمحلل املائي.

 أ.د. سميد الزهراين

توســـيع نطـــاق حماكـــاة المكيفيـــة للمـــدفقات المرـــود  60/36/36-هكم 4
 فقاعة.

 د. ياسر خالد

تدعيم انماج غاز اهليدروجني عايل النقاوة بواسطة  67/36/36-هكم 1
 .املفاع تالت مممددة املراحل

حمرد البشري األمني د. 
 أبشر

 / غياب اخلليط يف SDS_ األوليك اخمبار 34/36/36-هكم 6
 Na2SO4 depressan باعمباره حضور

 .الفوسفات

 ياسر عرفات 

 المقليل من املياه يف قرصة تطبي  تكنولوجيا 36/36/36-هكم 7
 .يف مصفاة اسم  تالك املياه

 د. مالك األمحد

 
 

 1/31/36 – هكم:  رقم مشروع البحث
انمـاج اهليـدروجني بكفـاءة عاليـة بواسـطة مفـاع تالت االغشـية املمريمـة سـريمة الـدوران مممـددة عنوان البحوث : 

 .املراحل

 أ.د. حمرد البشري األمني أبشرالباحث : 

اسمخدم منوذج رياضي ممقدم حملاكاة تطبي  مفاع تالت االغشية املمريمة سريمة الدوران.  ملخص البحـــــث:
م بنهاح مف وم  تمدد املراحل ىف دفع حاجز االتزان الثرمودينامكي بواسطة الغشاء املصنوع من ممدن لقد اسمخد

البليد  واجناز حتلني جوهري ىف انماجية اهليدورجني باملقارنة باملفاع تالت بدون اغشية. اوضح  النمائج ان حقن 
حلاس بموفري الطاقة نميهة المكامل الداخلي االوكلهني بني املراحل له اثر فاعل ىف اداء املفاع تالت. هنالك ا
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للحرارة الناتج من تزاوج المفاع تالت امللم لكة واملنمهة للحرارة ىف املفاع تالت مممددة املراحل بدون تلخني 
  خارجي. دراسة احللاسية اكدت ان الموامل االتية: درجة حرارة وضغط املغذي، نلبة البخار اىل غاز امليثان،

ىل غاز امليثان هلا تاثري قوي علس اداء املفاع تالت. ان هذه النمائج تؤكد قابلية تطبي  هذه نلبة االكلهني ا
 املفاع تالت ىف الصناعة النماج هيدورجني فائ  النقاوة.

 

 6/31/36 – هكم:  رقم مشروع البحث
 حماكاة أفضل أداء احلراري وامليكانيكي المحويل امليمان بواسطة خبار املاء.عنوان البحث : 

 مراد بوممزة  د.أ. : الباحث 

امللمخدمة  والغازات اهليدروجنيإلنماج حتويل اهليدروكربون داخل الفرن االويل للمكلري  ملخص البحـــــث:
 واهلدف من. واالقمصادية والبيئية النواحي الفنية من هامة وحدةوتممرب   أساسية هي عرلية المرليات الكيريائية يف

 يف( الزخمنقل والكملة و رد الفمل، واحلرارة ) الرئيلية الظواهر لنرذجة رنامج كربيوترب هو تطوير هذه الدراسة
ومكونات  ، واسم  تالك الطاقة، أسمار المحويلب فيرا يممل   احللاسية املفاعل. وتؤدي هذه احملاكاة إىل حتليل

للمشغيل  درجات احلرارة و ومسكه ، وقطره، طول األنبوب مثلالمحويل  أنبوب تأثري احلافز خبصائصوكذلك  الغاز
 حلصول علسا هذا البحث وقد مكن. اهليدروجني إنماج فض تال عن غري حمول امليثان نلبةمث  احلرل احلراري،  علس
 .فزةاحمل األنابيب تدهورتؤدي إىل  املمايري حتديد وكذلك األنابيب، لطول مرليةال اململرات خمملفة من حملات

 

 13/36/36 – هكم:  رقم مشروع البحث
-توصــيف محـض البـويل الكميك/هيدروكلــي أباتيـ  احملضـر بطريقــة خلـط املـذيبات: املرونــةعنووان البحووث : 
 اللزجة والمحلل املائي.

 أ.د. سميد الزهراينالباحث : 

يف هذا البحث مت إذابة محض البويل الكميك من خ تالل خلطة يف حملول  ملخص البحـــــث:
%(. مت أيضاً اسمخدام 20% ، 10% ، 1خمملفة من اهليدروكلي أباتي )الكلوروفولرم يف وجود نلب 

ج از البث  املخربي الصغري مع المقليب للمينات املزود بأداة بث  مطاطية إلنماج مركبات البويل 
الكميك/هيدروكلي أباتي  احليوية الرقيقة.  أظ رت النمائج تزايد القياسات امليكانيكية احلركية مثل 

 خزين وممامل الفقد واللزوجة املركبة ودرجة المبلور تزايداً مع زيادة نلبة هيدروكلي أباتي (.)ممامل الم
 

 24/36/36   – هكم:  رقم مشروع البحث
 توسيع نطاق حماكاة المكيفية للمدفقات المرود فقاعة.عنوان البحث : 

 ياسر خالدد. الباحث : 
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يف إطار  (SAS)أجري  المحقيقات المددية باسمخدام احملاكاة علس نطاق والمكيف  ملخص البحـــــث:
عابرة لألعردة فقاعة خارج وتمم مقارنة مجيع نمائج احملاكاة مع البيانات المهريبية املماحة.  أداء  D3يولر -أويلر

SAS  وباملقارنة أيضاً مع النروذج كان إعادة تطبيع اجملروعة(RNG)  امة كبرية واحملاكاة دو(LES)  ومناذج ك
E . 
 

 23/36/36   – هكم:  رقم مشروع البحث
 .تدعيم انماج غاز اهليدروجني عايل النقاوة بواسطة املفاع تالت مممددة املراحلعنوان البحث : 

 حمرد البشري األمني البشري د. الباحث : 

االغشية مممددة املراحل النماج درس اداء  املفاع تالت املمريمة سريمة الدوران  ذات  ملخص البحـــــث:
غاز اهليدوجني مقارنة باداء مفاعل واحد ممريع سريع الدوان. وجد ان تركيبة مفملني تمطي زيادة حتولية لغاز 

% مقارنة مبفاعل واحد ممريع سريع الدوان. 67.61% وانماجية هيدروجني مقدارها 69.06امليثان مقدارها 
مممددة املراحل.  و لقد كان مثري ل تالعهاب حتقب  انماجية عالية من غاز اسمخدم مف وم املفاع تالت القصرية 

 %.03.71اهليدروجني مقدارها 
 

 30/36/36   – هكم:  رقم مشروع البحث
 Na2SO4 depressanباعمباره  حضور / غياب اخلليط يف SDS_ األوليك اخمبارعنوان البحث : 

 .الفوسفات

 ياسر عرفات  الباحث : 

( PHممو  المكلي خلامات الفوسفات اجلريية عند درجة احلروضة )التلمخدم عادة  البحـــــث:ملخص 
(. ومع ذلك، فإن SDS( وسلفات الصوديوم دوديليل )OLبلممرال جماميع األيونية مثل محض األوليك)

ن محض األوليك اسمخدام مزيج من هذين اجملاميع األيونية يممرب نادرا جدا. يف هذه الورقة، سندرس مزيج م
يف  OL-SDS. ومت  دراس  نلب خمملفة من خليط من 1: 1ودوديليل كربيمات الصوديوم، مع نلبة 

غياب أو وجود كربيمات الصوديوم وختفيض الفوسفات يف درجة محوضة خمملفة. وأظ رت النمائج أن كربيمات 
يف وجود كربيمات  P2O5٪ 34.9الصوديوم تمرل علس حنو أفضل يف درجة احلروضة المالية حيث حقق  

كهم / طن. ومع ذلك، من خ تالل   4.6و بنلبة  0يف درجة احلروضة  P2O5٪ 67الصوديوم مقارنة مع 
زيادة درجة احلروضة، وكربيمات الصوديوم يؤثر هذا سلبا علس درجة الرتكيز. وع تالوة علس ذلك، حتافظ كربيمات 

طاق درجة احلروضة اليت مت  دراسم ا. علس الرغم من أن الصوديوم علس الصف والرتكيز دون تغيري تقريبا يف ن
ميكن حتقيق ا مع أو بدون إضافة كربيمات الصوديوم، فإن احلصول علس أعلس  P2O5٪ 34درجة الرتكيز تفوق 
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ممكنة مع  6كهم / طن ودرجة احلروضة   3.6٪ عند نلبة 06مع اسرتداد  P2O5٪ 33درجة من الرتكيز 
 الصوديوم. عدم وجود إضافات كربيمات

 
 36/36/36   – هكم:  رقم مشروع البحث

 .يف مصفاة اسم  تالك املياه المقليل من املياه يف قرصة تطبي  تكنولوجياعنوان البحث : 

 د. مالك األمحد   الباحث : 

املاء هو الكيان األهم الذي يمحكم يف المنرية احمللية والماملية. يمضرن هذا البحث  ملخص البحـــــث:
املرملكات تقنية المكامل، الرسوم البيانية والرياضية. إلنشاء أول أهداف دقيقة لمحقي  أقصس قدر سلة مباشرة من 

 المذبة يف مصفاة لمكرير النفط.  مصادر المرلية، فض تال عن المخلص من النفايات واحلد األدىن من اسم  تالك املياه
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 الهندسة المدنية
 

 الباحثون العنوان  رقم التقرير  م

تــأثري ارتفــاع إج ــاد خضــوع احلديــد اللــمودي )حديــد  60/60/36-مهد 1
 .سابك( علس االسمهابة الزلزالية للرباين اخلرسانية

 د. حمرد بن شاذيل احلداد

املـــواد اإلمسنميـــة البوليرريـــة امللـــمخدمة خـــواص  36/67/36-مهد 2
 .مع املواد املركبة لمقوية وإص تالح املنشآت

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

املوثوقية اإلنشائية للحوائط اخلرسانية املللحة  17/30/36-مهد 3
عند تمرض ا لألمحال  امللمخدمة يف املباين

 .الزالزلالنالة عن 

 د. أمحد توكن
 د. ند  أحلن صديقي

االقمصــادية اهليكليــة األداء مــن حلظــة الصــلب  13/36/36-دمه 4
مقاومة بناء اإلطارات باسمخدام تقنية القلم 

 االخم تالف.

 ف د أسلم
 وسيم عباس

 زاهد أمحد صديقي
 د. رجا رضوان حلني

هيكلية لقياس أداء شركات المشييد يف  36/36/36-مهد 1
 .املرلكة المربية اللمودية

 ابراهيم عبده حمرد الصليحي 
 د. هاين عبدالشكور حمرد

 د. خالد سمد القحطاين  
 د. نايف تركي بن محيد
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 28/28/36 – دمه : رقم مشروع البحث
 .للرباين اخلرسانيةتأثري ارتفاع إج اد خضوع احلديد اللمودي )حديد سابك( علس االسمهابة الزلزالية  عنوان البحث :

 بن شاذيل احلدادحمرد د.  الباحث :
من املموقع أن يلاعد البحث علس توفري بمض اململومات الضرورية العمبار تأثري خواص املواد  ملخص البحـــــث:

ي دف هذا البحث إىل تقدير مدى  احمللية علس ممايري المصريم املقاوم للزالزل للرباين اخلرسانية يف كود البناء اللمودي.
تأثر ارتفاع إج اد اخلضوع للحديد اللمودي سلبياً علس أداء املباين اخلرسانية عند تمرض ا للزالزل لكون ذلك يقلل من 

رلكة قدرة احلركة غري املرنة للرباين ، وبناًء علس ذلك يمم اقرتاح قيم ممايري المصريم املقاوم للزالزل للرباين اخلرسانية يف امل
 .(IBC)يف  (R)املمملقة مبمطلبات املرطولية وخاصة املمامل املمرف 

 36/23/36 – دمه : رقم مشروع البحث
 .خواص املواد اإلمسنمية البوليررية امللمخدمة مع املواد املركبة لمقوية وإص تالح املنشآت: عنوان البحث 

 أ.د. طارق بن محود املللمالباحث : 
 الللوم أ.د. يوسف بن عبد اهلل 
 أ.د. صاحل بن حامد الليد 

اص تالح وتقوية البىن  إن إجياد بديل ملادة اإليبوكلي لربط املواد املركبة امللمخدم يف ملخص البحـــــث:
شك سيفمح آفاقاً جديدة للمطبيقات املدنية للرواد املركبة.  وقد يؤدي ذلك إىل توفري مبالغ طائلة األساسية ال

 ألجزاء البىن األساسية املخملفة.وزيادة المرر المشغيلي 
ي دف هذا البحث إىل : حتديد مواد إمسنمية بوليررية ميكن اسمخدام ا مع املواد املركبة ورمبا بدي تالً عن مادة 

 اإليبوكلي.
 

 13/34/36 – دمه : رقم مشروع البحث
عند تمرض ا لألمحال  املبايناملوثوقية اإلنشائية للحوائط اخلرسانية املللحة امللمخدمة يف  عنوان البحث :

 .النالة عن الزالزل
 د. أمحد توكن : الباحث
 د. ند  أحلن صديقي             

يوجد المديد من املباين اخلرسانية ذات اإلطارات وحوائط القص يف مجيع املدن الكربي  ملخص البحـــــث:
يف المامل مبا يف ذلك مدن املرلكة المربية اللمودية. تقع المديد من هذه املدن يف املناط  الزلزالية من مموسطة ايل 

ملموي الل تالمة حلياة  االنلان المالية الشدة الزلزالية ومن الضروري لضران المأكد من احلد االدين من 
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واملرملكات ان يمم تقييم املوثوقية اإلنشائية للرباين اخلرسانية ذات اإلطارات وحوائط القص يف حال تمرض ا 
 للحرل الزلزايل احملمرل احلدوث يف عرر املبين.

ة األفقية للربين أو وقد أجري  يف املاضي المديد من األحباث لدراسة تأثري حوائط القص يف المحكم يف الص تالب
إزاحة الدور للرباين اخلرسانية يف حال تمرض ا للقوة الزلزالية.ومع ذلك مل يمم عرل الكثري من الدراسات ملمرفة 
ملموي زيادة املوثوقية بلبب وجود حوائط القص يف املباين اخلرسانية. سوف يمم تقد  دراسة من هية مفصلة 

 اخلرسانية ذات اإلطارات وحوائط القص يف حال تمرض ا للحرل الزلزايل. وسوف لمقييم املوثوقية اإلنشائية للرباين
يمم حتديد أوجه عدم اليقني املادي املؤثرة يف ممادالت حاالت احلدود حلاالت االهنيار ) مثال عدم اليقني يف 

ل الدراسة وهي حالة األبماد واألمحال ومقاومة املواد ...اخل( ومن مث ميكن اشمقاق ممادالت حاالت احلدود حم
 املقاومة القصوى وحالة حد المشغيل.

ومن اجل صياغة ممادلة حد املقاومة القصوى سيمم اعمبار اهنيار املبين اخلرساين سيقع حينرا يكون إمجايل قوي 
إذا  القص النالة عن الزلزال تمهاوز إمجايل املقاومة القصوى للقص للربين. وسيمم اعمبار إزاحة الدور يف املبين

 زادت عن اإلزاحة امللروح هبا يف الكود اللمودي أهنا متثل حالة حد المشغيل.
وسيمم احلصول علي احمرالية انم اك أي من حاالت احلدود القصوى الحمراالت االهنيار )حد املقاومة القصوي 

مغريات األساسية يف وحد المشغيل( كل علي حده مع األخذ يف االعمبار النراذج االحمرالية واإلحصاء لكافة امل
ممادالت حاالت احلدود حمل الدراسة.وهلذا الغرض سوف يمم إجراء مجيع المحاليل باسمخدام تقنية حماكاة مونيت  

 0كارلو

 

 32/36/36 – دمه : رقم مشروع البحث
 .هيكلية لقياس أداء شركات المشييد يف املرلكة المربية اللمودية عنوان البحث :

 

 ابراهيم عبده حمرد الصليحي الباحث : 
 د. هاين عبدالشكور حمرد 

 د. خالد سمد القحطاين    
  د. نايف تركي بن محيد 

نميهة لديناميكية صناعة المشييد والمنافلية المالية يمحمم علس شركات المشييد ان  ملخص البحـــــث:
األداء علس ملموى الشركات. القياس  حتلن اداءها بشكل ملمرر. وبالمايل تزيد احلاجة اىل القياس ومقارنة

واملقارنة هي األساس لمقييم األداء وحتقي  المحلني امللمرر. بالرغم من ذلك التموفر الية ممكاملة لمقييم األداء يف  
شركات المشييد يف املرلكة المربية اللمودية. بناء علس ماسب  هتدف هذه الورقة اىل تطوير هيكلية قياس ميكن 

مدراء المشييد المنفيذيني لقياس ومقارنة وتقييم وحتلني األداء علس ملموى الشركة بشكل عام.  نفيذها منت
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تمكون هذه اهليكلية من جمروعة من مؤشرات األداء الرئيلة جنبا اىل جنب مع طرق قياس ا واوزاهنا النلبية. 
(.  مت AHPلل اهلرمي المحليلي )األوزان النلبية ملؤشرات األداء الرئلية مت حلاهبا باسمخدام تقنية الملل

المحق  من فمالية وقابلية المطبي  هلذه اهليكلية من خ تالل تطبيق ا علس بمض شركات البناء والمشييد الماملة يف 
 املرلكة المربية اللمودية.

 الهندسة الميكانيكية
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

مناط  الم تالمس ألدوات القطع من نوع  9/36/36-مهك 1
APT  يف البيئة املممردة علس

 .منوذجات املمه ات

 د. أيوب أراس
 د. عبد احمللن البداح

-مهك 6
10/36/36 

تقييم األداء احلراري خلزانني ختزين 
الطاقة احلرارية يلمخدمات يف 
اجلليرات الصلبة يف تطبيقات 

 امللمقبل املركزي.

 الليثيد. عبد الرمحن 
 د. هاين األنصاري

 سيد نمران دانيشد.
 عبد المزيز الرشيدد. 
 زياد اللحيبايند. 

-مهك 3
60/36/36  

 مناذج الطلبفض خل المحكم األمثل
احلاملة  الدوارنظرة لأل المناصر احملدودة

 دعم.لل

 عبد الرشيد 
 د. حمرد املدين
 د. حمرد المطا

أداء دراســـــــــــــة ممرليـــــــــــــة علـــــــــــــي تقيـــــــــــــيم  37/36/36-مهك 0
 .وأنبماثات حمرك وقود ديزل/هيدروجني

 د. حمرد حلن مرسي رمضان

حمـرك ديـزل ذو حقـن مباشـر مـع  أداء تقيـيم 04/36/36-مهك 6
 .تبخريه خبليط من اإليثانول و املاء

 د. حمرد حلن مرسي رمضان

ــــــــاط احلهــــــــم احلبيــــــــ ، طاقــــــــة الــــــــرتاص  01/36/36-مهك 6 ارتب
ســــــبائك اخلــــــاطسء، و النلــــــيج البلــــــورى يف 

 يالنحــاس و األملنيــوم املشــكل بطريقــة حتــاك
 عرلية الدرفلة.

 د. إي اب الدنف
 د. حمرود سيد أمحد سليران

 د. أمين املطل  

ملمــــــدن  قـــــدرة حترـــــل إج ـــــاد الكلـــــل تمزيـــــز 06/36/36-مهك 9
الميمـانيوم لــارى النقــاوة عـن طريــ  المشــكيل 

 الطرق الدوار.

 د. إي اب الدنف
 حلن اخلزرجي 

 وملانمانفرد 
 لوثر واجنر
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 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

منــــاط  الــــم تالمس ألداة القطــــع حلــــاب  06/36/36-مهك 0
مـــــــع قطمـــــــة الشـــــــغل يف مكـــــــائن القطـــــــع 
مخاســـــــــية احملـــــــــاور باســـــــــمخدام النرـــــــــاذج 

 .اجمللرة

 د. أيوب أراس
 د. عبد احمللن البداح

 

 36/ 36/ 9 مهك : رقم مشروع البحث
يف البيئــــة املممرــــدة علــــس منوذجــــات  APTمنــــاط  الــــم تالمس ألدوات القطــــع مــــن نــــوع  :عنوووووان البحووووث 

 .املمه ات
 د. أيوب أراس الباحث :
 د. عبد احمللن البداح 

جمل  المقدم يف تكنولوجيا احلاسوب من املركن دمج قدرات النرذجة اهلندسية  ملخص البحـــــث:
والمرلية املمقدة السمخدام ا يف المصريم اهلندسي وختطيط عرليات المصنيع. ويمضح هذا يف جمال تصنيع ا الت 

أثناء تنفيذ  حيث أصبح من املركن ا ن لدمج فيزياء عرلية القطع مع المغريات اليت حتدث لشكل قطمة الشغل
 المرليات املمقدة. ويشار إىل هذه القدرة عرليات المصنيع االفرتاضية. 

ي دف هذا البحث إىل امللامهة يف اجلزء األول من هذه المرلية: أساليب النرذجة اهلندسية والمقنيات يف عرليات 
زاح الناشئ أثناء تنفيذ حركات وتشرل قدرات النرذجة اهلندسية القدرة علس توليد احلهم امل احملاكاة بالقطع. 

ملار أداة القطع والذي يطرح من منوذج قطمة الشغل املمغري باسمررار، واسمخراج أسطح الم تالمس بني أداة القطع 
يف هذا البحث سوف نقوم بدراسة عرليات  خ تالل حترك أداة القطع يف الاه المغذية.   (CWE)وقطمة الشغل 

منوذج املمه ات. لذلك، سمرثل أسطح قطمة الشغل بللللة من للبيئات املممردة علس  CWEحلاب 
املمه ات غري املمصله. مبا أن أخذ المينات، يف منذجة قطمة الشغل بللللة من املمه ات غري املمصله ، يكون 
يف الاه واحد فقط وبالمايل ميكن أن يمهاوز أجزاء بمض األسطح مثل احلواف احلادة واجلدران الرأسية، فإننا 

أقواس الم تالمس لألداة، الذي يـُمررف داخل حدود   CWEsنأخذ عينات يف عدة الاهات. للحصول علسس
اليت تمكون من س     voxelsمع جمروعة من FCS، يمم تقاطع  (FCS)األسطح املم تالملة املركنة 

مخدمنا علس قطمة الشغل يف المرلية، لمقليل المرليات احللابية، اس CWE  ملمويات. وحيث أن حلابات
 املوازي للرحاور األساسية.  AABB"صندوق اإلحاطة" 
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 36/ 36/ 10 كمه : رقم مشروع البحث
تقيـــيم األداء احلـــراري خلـــزانني ختـــزين الطاقـــة احلراريـــة يلـــمخدمات يف اجللـــيرات الصـــلبة يف  :عنووووان البحوووث 

 تطبيقات امللمقبل املركزي.
 د. عبد الرمحن الليثي الباحث :
 األنصاريد. هاين  
 سيد نمران دانيشد. 
 عبد المزيز الرشيدد.  
 زياد اللحيبايند.  

هتدف الدراسة املقدمة إىل دراسة مكثفة لنظامني ختزين الطاقة احلرارية.  اهلدف الرئيلي  ملخص البحـــــث:
ظام األول من ذلك البحث هو جمل الطاقة الشرلية منافلة لمكلفة إنماج الك رباء من املصادر األخرى.  الن

 1444يلمخدام طبقات من الداخل إىل اخلارج من الطوب احلراري الليربوكس واخلرسانة املللحة عند حوايل 
درجة مئوية.  النظام الثاين أكرب حهرًا ويلمخدم طبقات من الداخل إىل اخلارج من الطوب احلراري املمزول، 

درجة مئوية.  سيمم وضع المديد من األس تالم  044يل خرسانة البي تالي  ألواح متدد واخلرسانة امللحلة عند حوا
 احلرارية بني تلك الطبقات حللاب الفقد احلراري.

 

 36/ 36/ 60 مهك : رقم مشروع البحث
 دعم.احلاملة لل الدوارنظرة لأل المناصر احملدودة مناذج الطلبفض خل المحكم األمثل :عنوان البحث 

 عبد الرشيدد.  الباحث :
 املديند. حمرد   
 د المطام ند.  

احلاجة إىل ا الت الدوارة لممرل بلرعات أعلس تمطلب تقنيات أفضل من المحكم يف  ملخص البحـــــث:
االهمزاز. تقدم هذه الورقة كيفية المحكم األمثل يمم تطبيق ا علس أنظرة الدوار احلاملة للدعم الذي الدوار مناذج 

(. إلجراء مراقبة المصريم ملثل هذا الدوار مناذج DOFنلبيا من احلرية )المناصر احملدودة لدي ا درجة كبرية 
ميثل حتديا ومكلفة. يف هذه املرحلة، وخفض ترتيب منوذج له دوره. يف هذا  DOFالمناصر احملدودة مع كبري 

مع عادي المرل، واسمخدم  نوعني من نظام الدوار احلاملة للدعم: واحد مع إمالة احملامل وسادة جملة وا خر 
حمامل جملة كاملة وهو عادة أقل اسمقرارا. للنظر من حيث المكلفة، مت ختفيض الدوار دائرة املالية الكبرية إىل أصغر 
دائرة املالية. مت تقييم نوعية للحد من طراز مبقارنة بمض الرتددات الطبيمية األوىل، ونلب مشروط المخريد، 
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ل ونظام خمفضة، إىل جانب مدى الرتددات من الفائدة. للليطرة وبلرعة احلرجة، واسمهابة كل من نظام كام
( تقنية المحكم. من الردود حلقة مغلقة، فإنه يظ ر LQRعلس االهمزاز، وكان يلمخدم منظم الرتبيمية اخلطية )

يقرع صدى جيدا. يف هذه احلالة، اسمخدم  اثنني من أزواج خمملفة من املصفوفات  LQRأن وحدة حتكم 
 وتبني أن الزوج األول هو أفضل بلرعات أقل، يف حني أن الزوج الثاين هو أفضل عند اللرعات المالية.الرتجيح. 

 

 37/36/36-مهك : رقم مشروع البحث

 0دراسة ممرلية علي تقييم أداء وأنبماثات حمرك وقود ديزل/هيدروجني :عنوان البحث 
 حمرد حلن مرسي رمضان د. الباحث :

تبحث تلك الدراسة تقييم أداء وأنبماثات حمرك ثنائي وقود يمرل علي أسطوانه وحيدة  ملخص البحـــــث:
حملرك إشممال باإلنضغاط من وج ة نظر الطاقة املماحة واإلسمدامة وذلك بإسمخدام قيم ممرلية. مت إسمخدام 

رك الثنائي علي احملرك أظ رت النمائج املقارنة أفضلية احملاهليدروجني كوقود ملاعد مع وقود الديزل الرئيلي. 
عند ظروف تشغيل خمملفة. كرا بين  أفضل ملمدل إسم  تالك الوقود وذلك المادي. حيث أظ ر احملرك الثنائي أداء 

النمائج أن احملرك الثنائي أعطي أنبماثات أكثر من أكاسيد النيرتوجني وذلك إلرتفاع درجات احلرارة. عند سرعات 
كيلو وات وعند نلب خلط   3.1ايل  4.90الدقيقة وملموي قدره من لفة يف  1044ايل  1444دوران من 

% بينرا تلك 64.1ايل  0.4خمملفة لل يدروجني والديزل وجد أن أقل وأقصي قيم للطاقة )احلراريه( ترتاوح من 
 % علي الرتتيب.10.0ايل  9.6اليت مت حلاهبا بواسطة الطاقة اإلتاحيه ترتاوح بني 

 

 04/36/36-مهك : رقم مشروع البحث

 .حمرك ديزل ذو حقن مباشر مع تبخريه خبليط من اإليثانول واملاء أداء تقييم :عنوان البحث 
 حمرد حلن مرسي رمضان د. الباحث :

يمطلب حتلني عرلية االحرتاق من حمركات الديزل اليوم إجياد وسائل عرلية للحد من  ملخص البحـــــث:
االنبماثات الضارة، مع تمدي تالت طفيفة علس اهليكل الرئيلي للرحرك. وقد عرف  طريقة اسمخدام الوقود املزدوج 

ديزل وكذلك حتقي  أداء باعمبارها وسيلة فمالة ميكن أن تكون قادرة علس حل املشاكل االنبماثات من حمركات ال
أعلس. مت إجراء بمض المهارب المرلية السمكشاف آثار اسمخدام خليط من االيثانول / املاء بمبخريه  يف اهلواء 
الداخل اىل احملرك علس أداء وانبماثات المادم من حمرك ديزل ذو اسطوانة واحدة. مت اسمخدام االيثانول / املاء مع 

٪ من حيث احلهم( كوقود ثانوي مع وقود الديزل وقودا 144٪ و 96 ٪،64٪، 66نلب خلط خمملفة )
أساسيا. مت قياس ممدل اسم  تالك الوقود، ودرجات حرارة غازات المادم وانبماثات المادم مثل أول أكليد 
 النيرتوجني و أول أكليد الكربون واهليدروكربونات غري احملرتقة وعرل مقارنة بني أداء احملرك بدون تمديل وبمد
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. أشارت النمائج إىل أن انبماثات أول exergyالممديل. وباإلضافة إىل ذلك، يمم حلاب الكفاءة احلرارية و
أكليد النيرتوجني متيل إىل االخنفاض مع اخل تالئط اليت حتموي علس املاء ومتيل إىل زيادة طفيفة مع اختدام تبخري 

  اهليدروكربونات غري احملرتقة و كذلك ممدل اسم  تالكااليثانول اخلالص. وجد أن انبماثات أول أكليد الكربون و 
الوقود متيل إىل زيادة يف حني متيل درجات احلرارة لغاز المادم ل تالخنفاض مع مجيع اخل تالئط امللمخدمة من 

مع اسمخدام طريقة تبخري خليط من  exergyاإليثانول / املاء. مت رصد حتلينات طفيفة يف الكفاءة احلرارية و
اإليثانول / املاء مع اهلواء. ىف الن اية أكدت النمائج  أن اسمخدام طريقة تبخري خليط من اإليثانول / املاء مع 

، كذلك خفض انبماثات أول أكليد exergyاهلواء يف حمركات الديزل تممرب واعدة لمحلني الكفاءة احلرارية و
 النيرتوجني.

 

 01/36/36-مهك : ع البحثرقم مشرو

و  ، و النليج البلورى يف سبائك النحاسارتباط احلهم احلبي ، طاقة الرتاص اخلاطسء :عنوان البحث 
 عرلية الدرفلة. ياألملنيوم املشكل بطريقة حتاك

 إي اب الدنف د. الباحث :
 د. حمرود سيد أمحد سليران 
 د. أمين املطل  

( علس ممدالت المصلد SFEتأثري احلهم احلبي  وطاقة الرتاص اخلاطسء )مت دراسة  ملخص البحـــــث:
(، للبائك النحاس النقي وسبائك ثنائية من النحاس PSCباألنفمال حت  طريقة تشكيل حتاكس عرلية الدرفلة )

٪ بالوزن  من األملنيوم. اللبائك الىت مت  دراسم ا لدي ا نطاق واسع  9، و 0.9، 6، 1و األملنيوم حتموي علس 
للنحاس النقي.  mJm-2 90الومنيوم إىل  9للبيكة النحاس و mJm-2 0.6من طاقة الرتاص اخلاطسء، من 

، 16حبيبية مموسطه ~  أحهام( علس هذه اللبائك لث تالثة PSCن اخمبارات الضغط )وقد أجري  سلللة م
. مت احلصول علس منحنيات ممدل المصلد ومت تأسيس الم تالقة بني اإلج اد املرتبط حبدوث  m 664، و 94

حهم احلبوب.  الموأمة و احلهم احلبي . وخلص  الدراسة إىل أن الضغوط ال تالزمة لبدء الموأمة يمناقص مع زيادة
القيم املنخفضة من طاقة الرتاص اخلاطسء هلا تأثري غري مباشر علس اج اد الموأمة عن طري  زيادة ممدل المصلد 
وهو ما ينمكس يف بناء كثافة اخن تالعات حرجة ال تالزمة لبدء الموأمة امليكانيكية. وكشف  دراسة عن تأثري احلهم 

يمناقص   ( لللبائك منخفضة طاقة الرتاص اخلاطسءbrassالرباس ) احلبي  علس كثافة النليج، ان كثافة عنصر
 مع زيادة حهم احلبوب.
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 06/36/36-مهك : رقم مشروع البحث

ملمدن الميمانيوم لارى النقاوة عن طري  المشكيل الطرق  قدرة حترل إج اد الكلل تمزيز :عنوان البحث 
 .الدوار

 إي اب الدنف د. الباحث :
 حلن اخلزرجي   
 مانفرد وملان 
 لوثر واجنر 

أجري  لارب كلل عن طري  ثىن منمكس دورة األج اد ملمدن الميمانيوم لارى النقاوة   ملخص البحـــــث:
لث تالثة أحهام خمملفة من احلبوب، اليت افرزهتا تشوه لدن شديد )الطرق الدوار( ومماجلات حرارية، من أجل دراسة 

وقد  . وقد لوحظ حتلن يف قدرة حترل الكلل، مع تناقص حهم احلبوب.تأثري حهم احلبوب علس خواص الكلل
تبني ان إح اد حترل الكلل يممرد علس اجلذر الرتبيمي املمكوس من حهم احلبوب كرا هو موضح لريبيا عن 

.   تأثري تناقص احلهم احلبي  علس منو شروخ الكلل هو زيادة عدد  (Hall Petch)طري  ع تالقة هول بيمش
املماجلة احلرارية فوق درجة حرارة المبلور تمزز   وقد تبني أن .ز اجمل رية ، وبالمايل خفض ممدل منو المشق احلواج

قدرة المصلد و تزيد من لدونة املادة، مما أدى إىل اخنفاض ملحوظ يف حلاسية املادة للشروخ، وراف  هذا 
علس  تفاصيل اخلواص اجمل رية واخلواص  وقد مت نقاش أداء الكلل بناء  .خلارة واضحة يف القوة المخفيض
  .امليكانيكية

 
 06/36/36-مهك : رقم مشروع البحث

مناط  الم تالمس ألداة القطع مع قطمة الشغل يف مكائن القطع مخاسية احملاور حلاب  :عنوان البحث 
 .باسمخدام النراذج اجمللرة

 أيوب أراس د. الباحث :
 د. عبد احمللن البداح  

توقع القوة يف حماكاة عرلية القطع يمطلب إجياد مناط  المداخل بني القاطع / قطمة  البحـــــث:ملخص 
(. حلاب هذه المداخ تالت ميثل حتديا نظرا لممقيد المداخل وتغريه بني القاطع وقطمة الشغل CWEsالشغل )

يف مخلة حماور  CWEsأثناء عرلية القطع. يف هذه الورقة، نقدم من هية النرذجة اجمللرة القائرة علس إجياد 
يف  CWEيقة اسمخراج حللاب مناط  المداخل لقطع شغل ذات سطوح حرة. املن هية املقرتحة هي اممداد لطر 

[. يف أي حلظة ممينة ألداة القطع من مخلة حماور، 61ث تالثة حماور امللمندة علس النرذجة الصلبة الواردة يف ]
ميكن ملمه ات اللرعة علس طول حمور القاطع أن تمحرك يف االلاهات اليت ال تقع يف نفس امللموى، وبالمايل 
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 CWE. وبالنظر إىل تقريبية األسطح، فإن من هية Splineأسطح تظ ر احلاجة لمقريب منطقة عرل القاطع ب
[ ال تمرل بشكل صحيح يف مخلة حماور. لذلك يف الطريقة املقرتحة، يمم اسمخدام الشغل يف 61املوصوفة يف ]

. مت أيضا تقد  تمريف ملصطلح أسطح الم تالمس احملمرلة CWEsالمرلية بدال من احلهم املزاح إلجياد 
(FCS اليت ،) حتددها حدود منطقة عرل القاطع. السمخراجCWEs  يف مكان ممني للقاطع، أوال الكيان

ملافة ممناهية الصغر، يمم حلاب تقاطمه مع قطمة الشغل أثناء  FCSاجمللم، واليت حصل  علي ا بإزاحة 
سطح بني عرلية القطع. بمد ذلك يمم تفكيك احلهم املزاح إىل أوجه. وأخريا، يمم تنفيذ حلاب تقاطع األ

 CWE. السمخدام ا يف منوذج حلاب قوة القطع، يمم رسم حدود CWEإلجياد حدود  FCSاألوجه و 
 من الفضاء اإلقليدية الث تالثي األبماد لفضاء حدودي حيددها زاوية االشمباك وعر  القطع.

 

 

 هندسة البترول والغاز الطبيعي
 

 الباحثون العنوان رقم التقرير  م

 الزيمية املياه يف حمموى الزي  من احلد 9/36/36-هبغ 1
 .قبل المخلص من ا أنمه 

 د. عراد بن سليران احلريضي

 

 

 36/ 36/ 9 هبغ : رقم مشروع البحث
 .قبل المخلص من ا أنمه  الزيمية املياه يف حمموى الزي  احلد من :عنوان البحث 

 عراد بن سليران احلريضيد.  الباحث :
خ تالل عرر إنماج النفط من مكامن احلقل قد يزيد املياه القطع بنلبة عالية. يماد حقن  ملخص البحـــــث:

ممظم املياه املنمهة مرة أخرى إىل اخلزان بلبب تكلفة الم تالج المالية  وكحل حلراية البيئة، وخاصة يف احلقول 
لركرن. إعادة حقن املياه املنمهة الربية. ومع ذلك، فإن إعادة حقن املياه الزيمية املنمهة ميكن أن يلبب الضرر ل

اليت حتموي علس قطرات النفط واجلليرات الصلبة تلمخدم يف المديد من اجملاالت البحرية والربية يف املرلكة 
المربية اللمودية. وغالبا ما يلبب هذا بمض أضرار للمشكيل بلبب ملام احلل  اليت يلد قرب حفرة البئر. 

يصبح قضية م رة، وخاصة يف املناط  النائية، حيث أن مراف  املماجلة تكون  إجراءات المخلص من هذه املياه
حمدودة للغاية. وللحد من األضرار المشكيل باحلقن، ينبغي أن تماجل املاء الزيمية للمخلص من قطرات النفط 

وتقليل الملوث  باالضافة إىل اجلليرات الصلبة. تمرض هذه املقالة خيارات مماجلة املياه اليت حتافظ علس الضخ
البيئي. وهلذا مت اخمبار مواد جديدة لكفاءهتا يف إزالة قطرات النفط احلرة والقابلة للذوبان من املياه املنمهة. وع تالوة 
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علس ذلك، أجري  لارب احلقن لمحديد كرية الضخ من املياه املنمهة قبل وبمد الم تالج. وأظ رت النمائج بوضوح 
 مياه ذات جودة عالية إلعادة احلقن أو المخلص من ا.قدرة هذه املواد للحصول علس 

 

 مراكز بحثية 

 الباحثون المنوان  رقم المقرير  م

1 11/36/36 
SET 

توصــيف املــواد النوويــة عــن طريــ  المحليــل 
 الطيفي الناتج عن االهنيار بالليزر.

 د. كليم أمحد 
 د. حمرد بن عبد الرمحن آل الشيخ

 م. أمحد كداشي
2 14/36/36 

SET 
ــــــانيوم القــــــائم  ــــــد الميم ــــــات كربي ــــــل املركب حتي
األلومينا بواسطة الليزر الـيت يلـبب ا اهنيـار 

 الطيفي.

 د. كليم أمحد إمام الدين

3 10/36/36 
SET 

برنامج جديد لمصريم وتمظيم االسـمفادة 
 .من أنظرة الطاقة اهلهينة

 د. علي حمرد المرلي
 م. حمرد عبد المزيز حمرد

4 16/36/36 
SET 

مقارنـــــــــة شـــــــــاملة للمقنيـــــــــات املخملفـــــــــة يف 
احلصــــــــول علــــــــس أعلــــــــس قــــــــدرة لألنظرــــــــة 

 .الك روضوئية

 د. علي حمرد المرلي
 د. حهازي رزق

1 16/36/36 
CEREM 

 

اسمخدام أنابيب الكربون النانوية مممـددة 
اجلـــــدران لمـــــدعيم مركبـــــات النـــــانو ألومينـــــا 

 .حمددة املاغنيليا

 افمخار أمحد د.

6 19/36/36 
SET 

 د. فيليبس أقبوال تقييم جدوى أحواض األلواح الشرلية.

7 66/36/36 
SET 

الفحص المددي ومقارنة الشاحن الرتبيين 
Tandem-Bladed 

Turbocharger   ذو الطرد املركزي
 بالصريم المقليدي.

 د. سيد نمران دانيش

8 66/36/36 
SET 

تمزيز اخلصائص الك ربائية وامليكانيكية 
عن طري   TIC -ملركبات لأللومينا
 .تلبد شرارة الب تالزما

 د. كليم أمحد إمام الدين
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 الباحثون المنوان  رقم المقرير  م

3 69/36/36 
CEREM 

تأثري إضافة حبيبات اللليكا االنوية علس 
الص تالدة ومقاومة المآكل خ تالل عرلية 

 .الط تالء ال تالك ربائي بالنيكل

 د. حمرد إس تالم قريشي

10 09/36/36 
RC 

إخميار اململرات املثالية علس تأثري إعداد و 
الطيفي الناتج عن اإلهنيار  المحليل
 بالليزر.

 م. أمحد نصر كداشي
 د. حمرد بن عبد الرمحن آل الشيخ

 

 SET  11 /36 /36 : رقم مشروع البحث
 .االهنيار بالليزرتوصيف املواد النووية عن طري  المحليل الطيفي الناتج عن  :عنوان البحث 

 د. كليم أمحد إمام الدين  الباحث :
 د. حمرد بن عبد الرمحن آل الشيخ   
 م. أمحد كداشي  

أســممرل  يف هــذا البحــث مـــادة األلومينــا الــيت حتمــوي علــس تركيــزات خمملفــة مــن البنيـــة  ملخصصص البحــــصصـث:
النانوية الكربونية  وسيليكا الكربون النانوية لمكوين سراميك مضغوط بأقل تلبد مث مماجلمـه بشـرارة البلزمـا للحصـول 

املـــادة  بـــالليزر لقيـــاص علـــس مركـــب نـــانوي ممراســـك وصـــلب. ولقـــد أســـمخدم المحليـــل الطيفـــي النـــاتج عـــن إهنيـــار 
 Nd:YAGالص تالبة اللطحية هلذه املادة. أمـا خصـائص الب تالمسـا املمولـدة عـن تمـرض هـذه املـواد لشـماع الليـزر 

(k = 1064 nm)   فقـد مت حتديـدها يف فـرتات زمنيـة ممـاخرة ومم تالحقـة عـن وصـول الشـماع وبطاقـات خمملفـة
(. وقـدرت درجـة حـرارة الب تالزمـا مـن خـ تالل الرسـم LTEصـريا )للب تالزمـا الرقيقـة ب بـافرتاض ظـروف المكـافو احلـراري

البيــــاين )طريقــــة رســــم بولمزمــــان ( لشــــدة األنبمــــاث الضــــوئي لــــبمض خطــــوط األلومنيــــوم احملــــددة. أمــــا حتديــــد كثافــــة 
اإللكرتونات فقد مت  باسمخدام توسع عرض خطوط األطياف )توسيع سمارك( لبمض خطـوط انبمـاث األلومنيـوم 

 Vickersخمــارة. أمــا صــ تالبة المينــات فــ  مت قياســ ا ميكانيكيــا بواســطة اخمبــار صــ تالبة فيكــرز )واللــيليكون امل
hardness test.) 

وقد لوحظ أن درجة حرارة الب تالزما تزيد مع زيادة ص تالبة املادة مما يظ ر وجود ع تالقة خطية طردية كاملة. وتشري 
الب تالزما ميكن اسمخدام ا كطريقة بديلة لمقدير ص تالبة النمائج إىل أن منحىن املمايرة بني الص تالبة ودرجة حرارة 

املركبات املمناهية يف الصغر برتكيزات نانوية ممفاوتة عن طري  قياس درجة حرارة الب تالزما فقط وذلك بأفضل دقة 
وثبات تكرارية يف النمائج. وهكذا فإن هذا البحث يؤكد أمكانية  إسمخدام طيف أهنيار املادة امللمحث بالليزر 

(LIBS) يف المطبيقات احملمرلة يف الصناعة النووية. 
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 SET  14/ 36 /36 : رقم مشروع البحث
 حتيل املركبات كربيد الميمانيوم القائم األلومينا بواسطة الليزر اليت يلبب ا اهنيار الطيفي. :عنوان البحث 

 د. كليم أمحد إمام الدين  الباحث :
( الـيت حتمـوي علـس خمملـف النلـب املئويـة AL2O3دمـج األلومينـا )يف هذا البحث، مت  ملخص البحـــــث:

مــع تقويــة اللــبيكة بملبــد شــرارة الب تالزمــا. مت إجــراء  34-4الــيت تــرتاوح بــني   (TiC)للحهــم مــن كربيــد الميمــانيوم
نـانومرت( عنــد تفاعل ـا مـع الرتكيــزات  YAG ،λ = 1064المحليـل الطيفـي للب تالزمـا املمولــدة عـن أشـمة الليـزر)

املخملفــــة مــــن املــــواد املركبــــة يف اهلــــواء والضــــغط اجلويالمــــادي. الفحــــص النــــوعي للرركبــــات يؤكــــد وجــــود األلومنيــــوم، 
الميمـــانيوم، والكربــــون كمناصــــر رئيلــــية، يف حـــني مت المثــــور علــــس املغنيلــــيوم والصـــوديوم كشــــوائب طفيفــــة. وقــــدرت 

( ورقيقــــة بصــــريا. مت تقيــــيم كثافــــة LTEض ظــــروف الب تالزمــــا علــــس أهنـــا يف إتــــزان حــــراري )مملرـــات الب تالزمــــا بــــافرتا
اإللكرتونات ودرجة احلرارة باسـمخدام توسـيع سـمارك وكثافـة خطـوط انبمـاث األلومنيـوم احملـدد، علـس المـوايل. إضـافة  

نحــىن ممــايرة الميمــانيوم  يظ ــر اللــلوك خطــي مــع درجــة حــرارة الب تالزمــا ممــا تؤكيــد م AL2O3كربيــد الميمــانيوم إىل 
يف املركب. وتشري النمائج إىل أن منحىن املمايرة بني درجة حـرارة الب تالزمـا واملركبـات ميكـن اسـمخدام ا لمقـدير تراكيـز 

دون حتليـــل المناصـــر كل ـــا يف املركبـــة وبالمـــايل يفـــمح تطبيقـــات جديـــدة  AL2O3خمملفـــة مـــن كربيـــد الميمـــانيوم يف 
 صناعة اللرياميك.( يف LIBSلمحليل الليزر )

 

 SET    10 /36 /36 : رقم مشروع البحث
 برنامج جديد لمصريم وتمظيم االسمفادة من أنظرة الطاقة اهلهينة. :عنوان البحث 

 د. علي حمرد المرلي الباحث :
 م. حمرد عبد المزيز حمرد 

تقدم هذه الورقة النروذج األمثل لمصريم أنظرة الطاقة املمهددة اهلهينة الـيت تمكـون مـن  ملخص البحـــــث:
توربينـات الريـاح، واخل تاليـا الك روضـوئية، والبطاريـات، وأج ــزة الـمحكم واحملـوالت. وقـد مت تصـريم برنـامج حاســويب 

جلديـد املقـرتح هـو حتديـد احلهـم األمثـل جديد حملاكـاة النرـوذج األمثـل. وتمرثـل امل رـة الرئيلـية لربنـامج الكربيـوتر ا
مــن كـــل مكــون مـــن مكونـــات نظــام الطاقـــة اهلهــني ألدىن ســـمر كيلـــو واط ســاعة وأفضـــل إحمرــال لفقـــدان احلرـــل. 
الســمخدام هــذا النرــوذج، ال بــد مــن تــوفر البيانــات حيــث جيــب أن تكــون املواصــفات المفصــيلية وتكلفــة املمــدات 

ح، وبيانــات اإلشـماع الشرلــي للروقــع املطلــوب، وقــدرة االمحــال باللــاعة مماحـة. كرــا جيــب أن تشــرل ســرعة الريــا 
مــع عــدد مــن الموربينــات الرحييــة وأنــواع وحــدة  اخل تاليــا الك روضــوئية للحصــول علــس احلهــم األمثــل مــن كــل مكــون 

ل الريــاح واحلــد األدىن لمكــاليف الكيلــوواط ســاعة املولــد يف أعلــس درجــة مــن املوثوقيــة. اقرتحــ  أن تمغــري نلــبة تغلغــ
/واخل تاليــا الك روضــوئية مــع بمــض الزيــادات وحيلــب احلهــم املطلــوب مــن مجيــع املكونــات وحهــم البطاريــة األمثــل 
للحصول علس أدىن احمرال مقبول لفقدان احلرل. وقد مت تصريم هذا الربنامج الكربيـوتر بطريقـة مرنـة غـري ممـوفرة 
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(. وقــــد HOMER and RETScreenيف ســـوق الربجميــــات املماحـــة مثــــل هــــومريوس وريملـــكرين )
اســمخدم  البيانــات الفمليــة ملواقــع ســمودية مــع هــذا الربنــامج. وقــد مت مقارنــة البيانــات الــيت مت احلصــول علي ــا مــع 
نفس النمائج اليت مت احلصول علي ا من الربجميات املماحة يف االسواق. وتظ ر املقارنة تفوق هذا الربنامج الكربيـوتر 

للنظام اهلهني. تنفيذ برنامج الكربيوتر للقيام جبريع خطوات المصريم األمثل أخذ وق  قصري يف المصريم األمثل 
جــدا ومــع نمــائج دقيقـــة. المديــد مــن النمـــائج القيرــة ميكــن اسمخ تالصـــ ا مــن هــذا الربنـــامج الــذي ميكــن أن يلـــاعد 

 الباحثني وصناع القرار.
 

 SET    16 /36 /36 : رقم مشروع البحث
 .مقارنة شاملة للمقنيات املخملفة يف احلصول علس أعلس قدرة لألنظرة الك روضوئية :عنوان البحث 

 د. علي حمرد المرلي الباحث :
 د. حهازي رزق 

( MPPTهذه الورقة هتدف إىل دراسة سلوك خمملف أقصس تمبع نقطة أعلس قدرة ) ملخص البحـــــث:
(، تصرف تزايدي HCالمرل، تقنيات مثل تلل  المل )يف المقنيات املطبقة لألنظرة الك روضوئية. يف هذا 

(INC( المشويش ،)P & O( ويمم تقييم حتكم املنط  الضبايب ،)FLC  مت حماكاة منوذج من وحدة .)
والربجميات الليريولينك.  PSIMباسمخدام  MPPTsك روضوئية ومقطع تيار ملمرر مع تقنيات خمملفة من 

. MPPT وFLCوالربجميات الليريولينك إلقامة تقنية  PSIMني حزم وشارك هذان الربناجمان يف حماكاة ب
تمم احملاكاة املشرتكة ل تالسمفادة من كل برنامج للممامل مع جزء ممني من النظام. يمم تقييم اسمهابة من المقنيات 

MPPT  ،املخملفة يف المغري اللريع الظروف اجلوية. وتشري النمائج إىل أنFLC ت أداء أفضل بني تقنيا
MPPT  مقارنة تلي اP & O ،INC و، وتقنيات ،HC  يف كل من االسمهابة الديناميكية واحلالة

 امللمقرة يف ممظم نطاق المشغيل المادي.
 

 SET    16 /36 /36 : رقم مشروع البحث
اســـمخدام أنابيـــب الكربـــون النانويـــة مممـــددة اجلـــدران لمـــدعيم مركبـــات النـــانو ألومينـــا حمـــددة  :عنووووان البحوووث 

 .املاغنيليا
 افمخار أمحد د. الباحث :

مت تكثيف مركبات النانو ألومينا حمددة املاغنيليا واملدعومة بأنابيب الكربون مممددة  ملخص البحـــــث:
اجلدران باسمخدام الملبيد احلراري حت  تأثري ضغط وبدون ضغط. مت دراسة البنية اجمل رية واخلصائص امليكانيكية 

أوضح  دراسة البنية اجمل رية مدى لانس جزيئات أنابيب الكربون وتوزيم ا املنمظم داخل للرركبات النالة. 
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مركبات األلومينا وأيضا مدى احمفاظ ا بالشكل األنبويب النانوى املريز خ تالل مرحلىت اخللط والملبيد. أوضح  
يكية نميهة البنية اجمل رية الليئة النمائج أنه بإجراء عرلية الملبيد بدون اسمخدام ضغط ضمفا يف اخلصائص امليكان

مع حتلن طفيف حال إضافة املاغنيليوم. بينرا علس المكس من ذلك فقد أدت إضافة املاغنيليوم والملبيد 
باسمخدام الضغط مما إىل احلصول علس مركبات النانو ألومينا ذوات كثافة قريبة جدا من الكثافة النظرية )كثافة 

 644اىل  344بإضافة من  إىل بنية جم رية حمكرة وخصائص ميكانيكية عالية. %( باإلضافة77نلبية حوايل 
%( 11و 14جزء يف املليون من املاغنيليا اىل مركبات األلومينا ميكن احلصول علس زيادة يف الص تالدة مبقدار )

باملقارنة مبركبات %( علس الموايل 64و 16%( وزيادة يف املمانة مبقدار )14و 6وزيادة يف الص تالبة مبقدار )
%( والص تالبة 39األلومينا خالية من املاغنيليا. وباملقارنة باأللومينا فقط فقد لوحظ ارتفاع جيد يف مقدار املمانة )

جزء يف املليون والملبيد باسمخدام الضغط. من  644%( عند إضافة املاغنيليا مبقدار 64%( والص تالدة )66)
 ملبيد علس اللاخن مميزة وواعدة لمطبيقات اهلياكل مممددة األمحال.وج ة نظر ميكانيكية تممرب تقنية ال

 

 SET    19 /36 /36 : رقم مشروع البحث
 تقييم جدوى أحواض األلواح الشرلية. :عنوان البحث 

 د. فيليبس أقبوال الباحث :
تقوم الدراسة بدراسة جدوى اسمغ تالل أحواض األلواح الشرلية املفردة واملزدوجة يف  ملخص البحـــــث:

حياتنا اليومية.  حيث تمرل علس حتديد األداء احلراري واجلدوى االقمصادية من االسمفادة من األلواح الشرلية 
 يف حتلية املياه.

 SET    66 /36 /36 : رقم مشروع البحث
  Tandem-Bladed Turbochargerالفحص المددي ومقارنة الشاحن الرتبيين  :عنوان البحث 

 ذو الطرد املركزي بالصريم المقليدي.

 د. سيد نمران دانيش الباحث :
تمرض المحقيقات المددية واسمة من أداء وهيكل تدف  يف جنبا إىل جنب البيضاء  ملخص البحـــــث:

باملقارنة مع ضاغط المقليدي.  يمم اسمكشاف خصائص مرحلة ملخملف  unshroudedضاغط الطرد املركزي 
 كفاكي.  Clockingsملمويات إزالة مملومات سرية، املباعدة احملورية و 
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 SET    66 /36 /36 : رقم مشروع البحث
عن طري  تلبد شرارة  TIC -تمزيز اخلصائص الك ربائية وامليكانيكية ملركبات لأللومينا :عنوان البحث 

 .الب تالزما

 كليم أمحد إمام الديند.   الباحث :
مـن قبـل  TiC٪ مـن  66، و 64، 16 14، 6، 4مت توحيـد مركـب األلومينـا بـدمج  ملخص البحــــصـث:

علــس اخلــواص  TiC(. ومت المحقــ  مــن آثــار زيــادة الرتاكيــب (K 1400 °C 1693يف  تلبــد شــرارة الب تالزمــا
الك ربائيـــة وامليكانيكيـــة للرركبـــات يف درجـــة حـــرارة الغرفـــة. يوضـــح ســـلوك الموصـــيل الك ربـــائي االنمقـــال مـــن عـــازل 

 S/m الرتشـيح. النـا قليـة يبلـغ احلـد األقصـس لقيرـة يف إطـار نظريـة TiCباملئـة اجمللـد مـن  16.6للروصـل حنـو 
 Vickersطريـ   الت المفريـغ الك ربائيـة. صـ تالبة كافيـة لملـغيل مركـب عـن   TiCاجمللـد٪ مـن  66يف   634

اجمللــد عـن طريـ  يف حــني يـنخفض ممامـل املرونــة. وتشـري النمــائج  TiCوكلـر صـ تالبة املــواد املركبـة تزيـد مــع إضـافة 
هــي امللــؤولة عــن حتلــن كبــري يف  TiCإىل أن احنــراف الكــراك، الكــراك ســد، والكــراك املمفرعــة مــن قبــل جزيئــات 

 .املركب ممانة الكلر يف
 

 CEREM   69 /36 /36 : رقم مشروع البحث
تأثري إضافة حبيبات اللليكا االنوية علس الص تالدة ومقاومة المآكل خ تالل عرلية الط تالء  :عنوان البحث 
 .ال تالك ربائي بالنيكل

 د. حمرد إس تالم قريشي الباحث :
فوسفور مع المحكم يف نلبة -ميكن إنماج طبقة ط تالء من سبيكة مؤلفة من نيكل ملخص البحـــــث:

الفلفور في ا للحصول علس املواصفات املرغوبة كيريائيًا عن طري  المحكم يف ظروف المهربة خ تالل عرلية 
من  علس الرغم من أن اسمخدام ط تالء الفلفور مموسط وعايل النقاء يقدم توليفة جيدةالط تالء ال تالك ربائي. 

اخلصائص امليكانيكية ومقاومة المآكل، إال أنه ميكن تمزيز وحتلني أدائه من خ تالل إضافة حبيبات الليليكا 
 جم/لرت من هيبوفوسفي  الصوديوم كمامل اخمزال يف عرلية الط تالء. 34و  16النانوية.  باسمخدام 

 RC   09 /36 /36 : رقم مشروع البحث
 الطيفي الناتج عن اإلهنيار بالليزر. إخميار اململرات املثالية علس المحليلتأثري إعداد و  :عنوان البحث 

 م. أمحد نصر كداشي الباحث :
 د. حمرد بن عبد الرمحن آل الشيخ  
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 المحليل الطيفي( هو أحد أنواع LIBSالطيفي الناتج عن اإلهنيار بالليزر ) المحليل ملخص البحـــــث:
الطبيمة املمقدة اجلذاب للغاية ملا له من مزايا عديدية إال أنه ال خيلو من تمقيدات نامجة عن  نبماث الذريلإل

للحصول علس نمائج حتليل أكثر دقة وأقرب مكونات املادة اليت يمم حتليل ا. و لمفاع تالت أشمة الليزر مع المينة و 
املمبع يف هذه الدراسة للحد من تأثري  للحقيقية، جيب ختفيض هذا المأثري إىل أدىن حد ممكن. واسمند املن ج

مكونات املادة إىل اخميار اململرات املثلس للنظام مبا يف ذلك مملرات الب تالمسا وج از الكشف وذلك باسمخدام 
عينات مميارية نقية ومماجلة للبيانات بمطبي  تقنيات المطبيع املخملفة. وقد مت اخميار سبائك النحاس هلذه الدراسة 

ن المحليل الطيفي هذه املواد باسمخدام أشمة الليزر هو صمب للغاية بلبب اخم تالفات كبرية يف مع الملم أ
اخلصائص الفيزيائية للركونات املمدنية هلذه اللبائك. ولكن المحلينات الدقة اليت مت احلصول علي ا يف املن ج 

انية عشر عينة مميارية من سبائك املقرتح مشهمة لممرير ا علس مواد أخرى مماثلة. وهلذا الغرض  مت قياس مث
، للرنحنيات R2النحاس لبناء املنحنيات املميارية واخميار اململرات املثالية علس ضوئ ا. أما املمام تالت اخلطية 

(. 4.77املميارية ملمظم المناصر املوجودة يف سبائك النحاس اليت مت احلصول علي ا ف ي قريبة من واحد )
 المحق  من صحة هذا املن ج بقياس عيينمني ممياريمني جديدتني وكان  األخطاء باإلضافة إىل ذلك، لقد مت
 ٪ وفقا مللموى عكس تركيز عنصر.0و 1النلبية للقياس ترتاوح بني
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 البحوث التي تم نشرها في المجالت العلمية -6

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 
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 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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 الدراسات العليا بالكليةدعم  -8
 (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. 

 الميكانيكيةقسم الهندسة 
 

 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
دراسة فاعلية اص تالح لوحات  1

األلومنيوم املمصدعة بواسطة رقر ا 
 .باأللومنيوم

خالد سميد أكرب 
 خان

 د. فيصل بن حييا مهك

منذجة عرلية اط تالق احلرارة  2
واالحرتاق داخل غرفة االحرتاق 

 .لموربني غازي

د. حمرد حلن مرسي  مهك اندي فردوس سودارما
 رمضان

 د.علي قيس الوتري
المحكم الذكي باإلهمزاز لنروذج  3

خمفض املرتبة للمناصر احملددة لنظام 
 .دوار مع حمامل انزالقية

 د.حمرد حمرد املدين مهك عبدالرشيد باتروم

تأثري تصغري احلبيبات باسمخدام  4
مملاوي القناة علس الكبس الزاوي 

اخلصائص امليكانيكية للبيكيت 
 .األملونيوم والنحاس

د.حمرود سيد أمحد  مهك حمرد جاسم الصوينع
 سليران

 د.إي اب عادل الدنف
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 قسم الهندسة الكهربائية 
 

 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة  م
اللحظية ملزرعة حتلني اإلسمهابة  1

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

تمزيز المصوير الك رومغناطيلي  3
قريب املدى ث تالثي األبماد 

 باسمخدام االسمشمار املضغوط

حمرد نافيد تاباسوم 
 عبدالغفور

 د. إبراهيم حمرد الشافمي ك ر
 د. مبشر ع تالم غ تالم رسول

المحكم يف سرعة احملرك المللللي  4
 اهلدين باسمخدام نظام المكيفية

 .المصبية الغرية حمدودة

د. عدنان صدي  حمرد  ك ر طلحة علي خان
 نوح

 د. هاين حمرد حلنني

المشابة الذايت واالعمراد طويل  5
 .املدى لمحليل حركة حزم الشبكات

 د. باسل صاحل اللدحان ك ر خان زيب سائل خان
د. صاحل عبد اهلل صاحل 

 الشبيلي

تطوير تصريم احملرك اخلطي ذي  6
 .امللممرض اجملال

د. عبد الرمحن إبراهيم  ك ر راشد اكرام مري
 الموله

 د. هاين حمرد حلنني
نظام لكشف المللل باسمخدام رمز  7

الملل ذو املؤشرات املشفرة حلراية 
 .شكبات البنية المحمية احلرجة

د. حيىي صبحي حيىي  ك ر حمرد كامران آصف
 احلارثي

من ج علس أساس نظرية األلماب  8
المماون يف الشبكات لفرض 

 ال تالسلكية مممددة الوثبات

د. حيىي صبحي حيىي  ك ر عويس بيغ
 احلارثي

 د. عصام الطبيشي
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 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة  م
تصريم الدوائر املمكاملة حللاسات  9

  .األشمة حت  احلرراء
 د. ص يب جمذوب ك ر سيد ارتضس حيدر

 د. حمرد الطريقي

املرشحات امللموية املدجمة ذات  11
الرتددي املممددة نطاقات المررير 

واألداء احمللن لنظم االتصاالت 
 .ال تالسلكية املمطورة

د. زهري حمرد عبد اهلل  ك ر ذيشان علي
 حهاز

تقييم املوثوقية خ تالل اسرتاتيهات  11
ختفيض طلب الطاقة الذرية يف نظم 

 .القوى الك ربية

 د.ممدوح سمود آل سمود ك ر ماجد إبراهيم علريي

يف النظم الك ربائية تقييم املوثوقية  12
 .املرتابطة

 د.ياسر عبدالكر  الرتكي ك ر عرر إبراهيم علريي

 
 
 

 قسم الهندسة الكيميائية

 رسائل الماجستير 
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
دراسة اخلواص امليكانيكية للغطاء  1

املكون من ايبوكلي بويل اميد 
ممدنية خململفة املرلوء بأكاسيد 

  .ممناهية

 د. مراد حمرد بوممزه هكم راويز خان
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 قسم الهندسة الصناعية 

 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
من هية جديدة لمصنيع أنابيب علس  3

 .شكل حرف يت
 د. حمرد علي عيلس صاحل صنع عاطف حمرد غالب

 حمرد عزتد. أدهم 
حتديد الموامل املمغرية لمرلية تشكيل  4

الصفائح املمدنية بالنقطة املمدرجة 
 .تزايدياً 

بداجمليد عبداهلل ع
 دبوان

 د. حمرد علي عيلس صاحل صنع
 د. أدهم حمرد عزت رجب

حتديد الموامل املمغرية لمرلية ثقب  1
املواد الصلدة بالقطع الدوار 

 .باملوجات فوق الصوتية

 د. عبد المزيز حمرد المريري صنع حمرد نصرمصطفس 

دراسة تأثري مشاهدة شاشات ثنائية  4
وث تالثية األبماد من ملافات خمملفة 

 .علس اإلج اد البصري

 د. حمرد زكي رمضان صنع حمرد حامت احلاج

األساليب البحثية امللموية حلل  5
مشكلة جدولة أنظرة المدف  املرنة 
 مع عدم االنمظار بني مراحل

 .المدف 

 د. إبراهيم احلركان صنع جميد عبداهلل غالب

تطوير زراعة مفاصل األصبع  6
الصناعية باسمخدام تقنيات لمصنيع 

 .الرقري املرض املفاصل الرماتيزمي

د. سميد حمرد حلن  صنع طارق عزيز عبدالمزيز
 درويش

د. عبد الرمحن بن مشبب 
 األمحري

 رسائل الدكتوراة
ذو كفاءة عالية تطوير عاكس دقي   3

 .للمطبيقات الك روضوئية الشرلية
 د.خالد بن ابراهيم الدويش ك ر حديد أمحد شري

سلوك الرتابط ألسياخ حديد  4
الملليح يف اخلرسانة عالية املقاومة 
 .باعمبار المآكل والمحريل الدوري

ف د أسلم حمرد 
 أسلم

 د. أمحد بن خبي  بن شر  مهد
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 رسائل الماجستير
 المشرف على الرسالة القسم إسم الطالب عنوان الرسالة م
األمسنمية تطوير وسلوك املركبات  1

ذات ممانة وممطولية حملنة 
 باسمخدام ا لياف ومواد الممومة

وسيم عباس حمرد 
 مللم هبايت

 د. حمرد إقبال خان مهد

 

 


