
 

 



 

 يمــــذيــــح
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 قائمة المحتويات

 انكهٛح ػُٕاٌ انشعانح/ االؽشٔؼح اعى انثاؼس خ
ذاسٚخ 

 انًُالشح
 انظفؽح

1 
ؼُاٌ يظطفٗ 

 ػهٙ                        

  ؼاالخ انركاعم انٕظٛفانمٛادج االطٛهح ٔدٔسْا فٙ ذؽعٛى 

دساعح اعرطالػٛح ٔذؽهٛهٛح ٜساء ػُٛح يٍ انمٛاداخ االداسٚح 

                                                                              فٙ انعايؼح انرمُٛح انشًانٛح  ٔذشكٛالذٓا فٙ يؽافظح َُٕٖٛ                                                                      

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 1 

0 
يشٚى ػذَاٌ ؼُا 

 انكٓشتعٙ

ظٕدج َظى انًؼهٕياخ االداسٚح ٔدٔسْا   فٙ ذؽمٛك انرٕظّ 

 َؽٕ انضتٌٕ                                                                                                          

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 0 

3 
صٚذ يٕفك عانى 

 انؼالف
 ذٛعٙ فٙ ئؽاس ذثُٙ انمٛادج انًشَحئيكاَٛح انرُفٛز اإلعرشا

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 3 

4 
عًٛاء اًَاس عانى 

 لاعى
 انُغة انًانٛح يذخالً نرٕظّٛ انمشاساخ االئرًاَٛح 

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 4 

5 
صُٚة خهٛم 

 اتشاْٛى
 َظاو يمرشغ فٙ يؼًم عًُد تادٔػ انعذٚذ

انرمُٛح انكهٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 6 

6 
ئٚالف طاتش 

 ششٚف
 اإلسذٛاب انرمُٙ نذٖ انؼايهٍٛ ٔاَؼكاعاذّ ػهٗ ذكانٛف انمٛادج 

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 

7 

 انمذساخ انذُٚايٛح يذخالً نرفؼٛم ػُاطش انرٕظّ االعرشاذٛعٙ  االء شٓاب اؼًذ 7
انكهٛح انرمُٛح 

 انًٕطماالداسٚح/ 
0201 

8 

 سشا يؽغٍ شٛد 8

  إَٔاع اإلتركاس يذخالً نرأيٍٛ يرطهثاخ اإلَراض انششٛك

  دساعح ذؽهٛهٛح ٜساء ػُٛح يٍ انمٛاداخ اإلداسٚح فٙ /

 يؼًم عًُد تادٔػ

انكهٛح انرمُٛح 

 االداسٚح/ انًٕطم
0201 9 

 يصُٗ ظاعى دمحم 9
نظشف انٕطفاخ  ذظًٛى ٔذُفٛز َظاو طٛذنح سٔتٕذٛح

 اإلنكرشَٔٛح 

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 11 

 دمحم عايٙ َٕس٘ 12
-ذُفٛز َظاو يشالثح ركٙ ٚؼرًذ ػهٗ تٕاتح نٕسا ٔاٌ يُخفؼح

 انركهفح 

 انكهٛح انرمُٛح

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 10 

 ذأعٛظ أذظال يثُٙ ػهٗ ذًٛٛض تظًح األرٌ عاسج ػصًاٌ ػهٙ 11
انرمُٛح انكهٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 13 

10 
َٕس دمحم ػثذ 

 انْٕاب انؼضأ٘

اعرخذاو ػذج يُظاخ نهظٕسج انًائٛح تُاءاً  ػهٗ ذمغٛى 

 انظٕسج انكرهٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 14 

13 
أٚذٌ دمحم عؼٛذ 

 خؼش
 ذؽهٛم ٔذظًٛى شثكح تهٕذٕز العهكٛح يُخفؼح انطالح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 15 

14 
اؼًذ ؽالل عؼٛذ 

 انُعفٙ

نهشثكاخ   OFDM-MIMOانرؽمك يٍ أداء لُاج 

 انالعهكٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

 

0201 
16 

15 
ْذٖ يٛغش ػشاس 

 دمحم
 ذًٛٛض لضؼٛح انؼٍٛ نهرطثٛماخ األيُٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

 

0201 
17 

16 
ٕٚعف ػًش َثٛم 

 انثُا

ذظًٛى َظاو اكرغاب انثٛاَاخ انشلًٛح انًؼرًذج ػهٗ اإلٚصشَد  

الكرشاف انرٕافمٛاخ تاعرخذاو يظفٕفاخ انثٕاتاخ انًثشيعح 

 ؼمهٛا 

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 18 

17 
ؼغٍ ػثذ االنّ 

 ػثذهللا

( تاعرخذاو انًغٛطش انذلٛك CNCًَٕرض ساعًح أنٙ ) 

 اسدُٕٔٚ

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 19 

18 
كاظى غشٚة ػثذ 

 انغادِ 
 اعرمظاء انرؽكى انكفٕء نهُظاو عكادا انًٕصع

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
02 



 

19 
اؼًذ خانذ 

 اعًاػٛم داؤٔد

انرؼشف ػهٗ ايشاع االعُاٌ يٍ طٕس االشؼح انغُٛٛح 

 تا٘ تاعرخذاو انرؼهى انؼًٛك ٔ ساصتاس٘

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
01 

02 
يُزس دمحم سػا 

 انُؼًٛٙ

ػظا ركٛح ذؼرًذ ػهٗ اَرشَٛد األشٛاء نألشخاص انُؼالٍٛ 

 تظشٚا

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
00 

01 

نإنإج ػثذ 

انْٕاب ٚاعٍٛ

  

ذظُٛى يغٛش ػانٙ انكفاءج تاػرًاد انًانط انًظغش رٔ انُٕاج 

 انماتهح نهثشيعح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

 

0201 03 

 اؼًذ دؼاو دمحم 00
ذأشٛش ئعرخذاو يخهفاخ انضظاض انًكغٕس كشكاو َاػى ٔ فهش 

 ػهٗ خظائض خهطح انكَٕكشٚد اإلعفهرٙ

 انكهٛح انرمُٛح

 انُٓذعٛح/ انًٕطم
0201 04 

 االيصهٛح نًكَٕاخ انًَٕحدساعح ػًهٛح َٔظشٚح ال ٚعاد  لٛظ تٓاء ؼًٛذ  03
انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
06 

04 
يشٔج عؼذ٘ 

 يؽًٕد دمحم 

دساعح اعرخذاو انُإَ عٛهٛكا ال َراض انطاتٕق انخشعاَٙ 

 انًغرخذو

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
07 

 ػًش طاتش خهف 05
انُإَٚح  ذظشف يَٕح االعًُد انًغرذايح يغ انغٛهٛكا

 ٔانًؼضصج تاألنٛاف

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201  

09 

06 
ْانّ ػثذ انغراس 

 داؤٔد

ذمٛٛى خظائض انرثهٛؾ األعفهرٙ انًغرؼاد تاعرخذاو يخهفاخ 

 انرمطٛش انفشاغٙ

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201  

31 

 ػًش عًٛش يٓذ٘ 07
خفٛف انٕصٌ انًُرط يٍ دساعح ذعشٚثٛح نهخشعاَح راخ سكاو 

 انغثاس انظُاػٙ كاعرثذال ظضئٙ يٍ انشكاو

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
30 

08 
ٔعٛى شاتد دمحم

  

عهٕن انًَٕح انخؼشاء انًُرعح يٍ يٕاد يؼاد ذذٔٚشْا 

 يغهؽح تأنٛاف ْعُٛٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
33 

09 
ػهٙ ؼغٛة ػثذ 

 انمادس
 ذمٛٛى يَٕح انغًُد انثٕٛنٕظٛح انًغهؽح تاألنٛاف انفٕالرٚح

 انكهٛح انرمُٛح

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
35 

 دمحم َافغ ظاسهللا 32
عهٕن تالؽاخ انفٛشٔ عًُد انًُرعح يٍ انًٕاد انًؼاد 

 ذذٔٚشْا ذؽد لٕج االَؽُاء ٔانظذيح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
36 

31 
انكشٚى دمحم ػثذ 

 يال هللا

يُٓاض ظذٚذ نرظًٛى انخهطاخ انخشعاَح اإلَشائٛح انخؼشاء 

 ٔلهٛهح انكهفح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
37 

 اعرخذاو طفائػ يٕاد يخرهفح إلَراض انمًاػ انخشعاَٙ تالل َزٚش سؤٔف 30
انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
39 

 صْشاء دمحم َٕٚظ 33
انؼضل انؽشاس٘ نٕظذاخ انثُاء انخشعاَٛح تاعرخذاو ذمُٛاخ 

 خاطح

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
41 

34 
نإ٘ َٕس٘ 

 ػالٔ٘

انرُثإ تًغرٕٚاخ يخرهفح يٍ يمأيح االَؼغاؽ نهخشعاَح 

 انفؽٕطاخ غٛش االذالفٛح تاعرخذاو

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
40 

35 
طانػ ػهٙ طالغ 

 انؽافع
 ذظًٛى َظاو ذٕنٛذ لذسج ْعٍٛ اػرًاداً ػهٗ انطالاخ انًرعذدج

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
44 

36 
ػثذ انؼضٚض يٕنٕد 

 خؼش

دساعح يماسَح نًُظٕيح خالٚا فٕذٕفٕنطاَٛح يشذثطح يغ 

 شثكح انمذسج اػرًادا ػهٗ خٕاسصيٛاخ

 انكهٛح انرمُٛح

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
45 

37 
فٛظم فالغ 

 ٕٚعف

ذؽغٍٛ ظٕدج انطالح فٙ خؾ انرٛاس انًرُأب تاعرخذاو يششػ 

 انمذسج انفؼال انًرٕاص٘

انكهٛح انرمُٛح 

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

0201 
46 

 ؼزٚفح ياْش ْاشى 38
 ذؽش٘ خظائض انًَٕح انخضساء تاعرخذاو انًخهفاخ

 ٔانًذػًح تاألنٛاف انضظاظٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 انًٕطمانُٓذعٛح/ 

0201 
47 

 48 0201انكهٛح انرمُٛح ذؽغٍٛ ؽثمح يا ذؽد األعاط يٍ سكاو انخشعاَح انًؼاد  سافؼح دمحم خؼش 39



 

  ذذٔٚشِ

 تاعرخذاو تؼغ انًؼافاخ

 انُٓذعٛح/ انًٕطم

42 
االء َاظى طانػ 

 انؼثٛذ٘

ذمٛٛى انؼضل انؽشاس٘ ٔانخٕاص انًٛكاَٛكٛح نًخشعاَح 

 EPSانًٕاد انُإَٚح ٔ تاعرخذاو

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 52 

41 
نُٛا ػذَاٌ خهٛم 

 اتشاْٛى

ذؽغٍٛ أداء يُظٕيح ذصهٛط ايرظاطٛح ذؼًم تانطالح 

 انشًغٛح

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 50 

40 
يشال يؽًٕد 

 ؼغٍٛ

ذمٛٛى اعرخذاو ؼشاسج غاصاخ انؼادو نًؽشن اؼرشاق داخهٙ 

 انٕٓاءألغشاع ذكٛٛف 

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 53 

43 
ػًش عؼذٌٔ 

 خهٛم

ذؽغٍٛ االداء انؽشاس٘ نًثادل ؼشاس٘ يضدٔض األَثٕب 

 تٕعاؽح انًٕائغ انُإَٚح

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 54 

44 
صهٌب حسن 

 دمحم

تحسٌن كفاءة المجمع الشمسً باستخدام تمنٌات 
 األغشٌة الرلٌمة

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/

0201 
55 

 مثنى دمحم عواد 45
تحسٌن أداء سخان شمسً فولتائً باستخدام مادة 

 لالطو  متغٌرة
انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/

0201 
57 

 مها أسعد طه 46

تحسٌن أداء محركات الكازولٌن باستخدام المخلفات 
استخالص  العضوٌة عالٌة االوكتان بعد  الكٌمٌاوٌة

 الماء

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/

0201 

58 

47 
سارة أحمد 

 صالح

فً محطة  (k3) تمٌٌـ االداء الحراري لوحدة  تولٌد
 بٌئٌة حمٌمٌة فالغازٌة تحت ظرو نكركو رباءهك

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/

0201 
59 

 سعد دمحم نجم  48
حراري نوع لشرة دراسة عددٌة وعملٌة ألداء مبادل 

 (water/Fe3O4)باستخدام مائع نانوي  وأنابٌب

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/

0201 
62 

49 

كارمه ند 
صالح الدٌن 

 مراد

استرداد الطالة الحرارٌة الضائعة فً محركات 
 المولدات الكهروحرارٌة االحتراق الداخلً باستخدام

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 60 

52 
هولٌا صباح 

 سلٌمان

 طالة و االتاحٌة لنظام شمسً هجٌنتحلٌل ال
 متغٌرة الطور  مادة باستخدام

انكهٛح انرمُٛح 

 كشكٕن  انُٓذعٛح/
0201 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

زُبٌ يظطفٗ 

 ػهٙ                        

رسدٛى انمٛبدح االطٛهخ ٔدٔسْب فٙ 

دساعخ   زبالد انزكبعم انٕظٛف

اعزطالػٛخ ٔرسهٛهٛخ ٜساء ػُٛخ 

يٍ انمٛبداد االداسٚخ فٙ اندبيؼخ 

انزمُٛخ انشًبنٛخ  ٔرشكٛالرٓب فٙ 

                                   يسبفظخ َُٕٖٛ                                                                                                                 

 

 

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

 

 

 انزمُٛخانكهٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم

 

 

 

0202 

 

  المستخلص

تشاولت الجراسة متغيخيغ عمى قجر كبيخ مغ االهسية لمسشطسات تسثال بالؿيادة االصيمة معبخا         
عشها بأبعادها)الػعي الحاتي، السعالجة الستػازنة، شفاؼية العالقات، السشطػر االخالقي الجاخمي( 

ة، التدػيف، وتحجيع حاالت التكاسل الػضيفي الستسثمة بـ )الالمباالة الػضيؽية، عجم تحسل السدؤولي
انخفاض الجهج السبحول(، عميه هجفت الجراسة الى تحجيج دور الؿيادة االصيمة في تحجيع حاالت 
التكاسل الػضيفي في الجامعة التقشية الذسالية وتذكيالتها في محافطة نيشػػ، وبسا يعكذ معالجة 

مات تحجيسه مغ تبشي مذكمة بحثية مفادها "هل يدتسج التكاسل الػضيفي في السشطسات السبحػثة مقػ 
قادتها ألبعاد الؿيادة االصيمة، فزال عغ بعس التداؤالت البحثية التي نرت عمى مجػ تػافخ أبعاد 

التكاسل الػضيفي لجػ الؿيادة االصيمة لجػ قادة السشطسات السبحػثة وقجرتهع عمى تحجيع حاالت 
بيعة عالقات االرتباط واالثخ بيغ ولمتأكج مغ ذلظ تع اعجاد مخصط فخضي لمجراسة لبيان ش . غالعاممي

متغيخاتها، انبثق عشه مجسػعة مغ الفخضيات والتي ُأخزعت الى االختبار السيجاني في ضػء تحميل 
مبحػثا يسثمػن الؿيادات (95) البيانات السجسعة عغ شخيق استبانة وزعت عمى عيشة مكػنة مغ

واستخجمت في تحميل تمظ البيانات عجة اساليب االدارية العميا والػسصى في السشطسات السبحػثة، 
 . (SPSS) احرائية عمى وفقا البخمجية الجاهدة

وتػصمت الجراسة الى عجة استشتاجات اكجت عمى تػافخ مدتػيات مختفعة ججا مغ أبعاد الؿيادة 
االصيمة لجػ قادة السشطسات السبحػثة، وسعيهع الجاد في العسل عمى تحجيع حاالت التكاسل 

في لجػ العامميغ، فزال عغ وجػد عالقات ارتباط وتأثيخ بيغ الؿيادة االصيمة وتحجيع حاالت الػضي
التكاسل الػضيفي عمى مدتػػ ابعادهسا الكمية والجدئية، وعمى نحػ يفزي الى ان حاالت التكاسل 

لؿيادة الػضيفي في السشطسات السبحػثة تدتسج مقػمات تحجيسها مغ تبشي قادتها لألبعاد السعبخة عغ ا
االصيمة، اؼ انه كمسا ارتفعت مدتػيات امتالك قادة السشطسات السبحػثة ألبعاد الؿيادة االصيمة كمسا 



 

زادت قجرتهع عمى تحجيع حاالت التكاسل الػضيفي لجػ العامميغ، واختتست الجراسة بتقجيع عجة 
 سة.مقتخحات ضخورية لمسشطسات عامة، والسبحػثة خاصة وؼيسا يتعمق بستغيخؼ الجرا

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

يشٚى ػذَبٌ 

 زُب انكٓشثدٙ

خٕدح َظى انًؼهٕيبد االداسٚخ 

ٔدٔسْب   فٙ رسمٛك انزٕخّ 

                 َسٕ انضثٌٕ                                                                                                                   

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم

 

0202 

 
 المستخلص

سعت الجراسة الحالية الى تحجيج جػدة نطع السعمػمات اإلداريـة واسـهامها فـي التػجـه نحـػ الدبـػن 
فـــي جـــامعتي جيهـــان ونـــػروز األهميـــة فـــي محافطـــة دهـــػك، اذ تبشـــت الجراســـة فـــي اشارهـــا السفـــاـيسي 

ػضــػج التػجــه مػضــػج جــػدة نطــع السعمػمــات اإلداريــة بػصــفها متغيــخاع مدــتقالع فزــالع عــغ تشاولهــا لس
نحـػ الدبـػن بػصــفه متغيـخاع معتســجاع. ومـغ هـحا السشصمــق تـع تحجيــج مذـكمة الجراسـة بعــجد مـغ التدــاؤالت 

 مشها:
 هل تجرك السشطستان السبحػثتان اهسية جػدة نطع السعمػمات اإلدارية في التػجه نحػ الدبػن؟ -1

 سشطستيغ السبحػثتيغ؟هل تدهع جػدة نطع السعمػمات اإلدارية في التػجه نحػ الدبػن في ال -2

 هل تؤثخ جػدة نطع السعمػمات اإلدارية في التػجه نحػ الدبػن في السشطستيغ السبحػثتيغ؟  -3

ولإلجابـة عمــى هـحت التدــاؤالت فقــج تبشـت الباحثــة السشهجـيغ الػصــفي والتحميمــي فزـالع عــغ اعتســاد     
عجة فخضيات لسعالجة السػضػج مغ كافة جػانبه والختبار صحة هحت الفخضيات فقج تع اعجاد استسارة 

 استبانة لهحا الغخض.
ليـة بػصـفها مـغ السشطسـات الخائـجة فـي وكانت جـامعتي جيهـان ونـػروز ميـجانا بحثيـاع لمجراسـة الحا     

اذ تسثل مجتسع الجراسة بجسيـع العـامميغ فـي جـامعتي جيهـان  قصاج التعميع األهمي في محافطة دهػك
والبـالد  ( فـخد وقـج تـع اختيـار عيشـة عذـػائية شبؿيـة 621ونػروز فـي محافطـة دهـػك والبـالد عـجدهع )

ـــات باســـتخجام عـــجد  مـــغ ( مـــغ العـــامميغ فـــي الجـــامعتيغ السبحـــػثتي303)عـــجدها  ـــل البيان ـــع تحمي غ، وت
(. AMOS( و )SPSSاالساليب االحرـائية اذ تـع اسـتخخاج الشتـائس باسـتخجام البخامجيـات الحاسـػبية )

 :وتػصمت الجراسة الى عجد مغ اإلستشتجات كان مغ اهسها
خات يعكــذ أراء األفــخاد السبحــػثيغ عمــى متغيــ وجــػد عالقــة ارتبــاط عــال بــيغ متغيــخات الجراســة .1

.  معيشة في مدتػػ السػافقة تجات تمظ الستغيخات؛ مسا جعل مغ ؾيع االرتباط بسدتػػ عال 



 

اكجت نتائس الجراسة السيجانية بأن جػدة نطع السعمػمات اإلدارية عمى السدتػػ الكمي لمجامعة  .2
تدهع في التأثيخ ايجابياع وعمى نحػ مباشخ في تعديد التػجه نحػ الدبػن في جامعة  السبحػثة

 .نػروز وجيهان، األمخ الحؼ يؤشخ اهسية هحت األبعاد عمى اداء الجامعة الحالي والسدتقبمي

 اهسها: واعتساداع عمى االستشتاجات التي تػصمت اليها الجراسة قجمت الباحثة عجد مغ السقتخحات 
مــــغ الجــــامعتيغ السبحــــػثتيغ العســــل دومــــاع إلضــــفاء شــــابع الجــــػدة عمــــى السعمػمــــات يشبغــــي  .1

والخــجمات السسشػحــة لمدبــػن لمتجــجد دون االنغســاس فــي الشسصيــة لكــػن هــحت السشطســات تبشــي 
 عمى نحػ كبيخ مغ خالل التػجه نحػ الدبػن.

هـع جـػدة نطـع يشبغي مغ الجامعتيغ السبحـػثتيغ ان تذـجع مشتدـبيها وتصـػر مـغ قـجراتهع فـي ف .2
السعمػمات اإلداريـة السدـتخجمة وان تعسـل عمـى تعديدهـا مـغ خـالل اقامـة دورات تجريبيـة لخفـع 
مدـــتػػ كفـــاءتهع وبشـــاء قـــجراتهع لفهـــع أكثـــخ حـــػل كـــل مـــا يشبغـــي الؿيـــام بـــه لتمبيـــة احتياجـــات 

 الدبائغ.

 
ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

صٚذ يٕفك 

 عبنى انؼالف

ئيكبَٛخ انزُفٛز اإلعزشارٛدٙ فٙ 

 ئؽبس رجُٙ انمٛبدح انًشَخ

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم
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 المستخلص

هجفت الجراسة إلى تحجيج مجػ إمكانية التشفيح اإلستخاتيجي في إشار الؿيادة السخنة في الجامعة التقشية 
نيشػػ، إذ إعتسجت الؿيادة السخنة )كستغيخ مدتقل( معبخة عشها الذسالية وتذكيالتها في محافطة 

بأبعادها )التكيف اإلستباقي، تفعيل السػارد السشطسية، التعامل مع الغسػض، قبػل التغييخ، خفة 
الحخكة والتشفيح اإلستخاتيجي )کستغيخ معتسج( متسثال بأبعادت )الهيكل التشطيسي العزػؼ، األنطسة، 

والؿيع السذتخكة، السالك الػضيفي(، في محاولة لسعالجة مذكمة بحثية مفادها "هل  السهارات، الثقافة
 ."؟ تدهع الؿيادة السخنة بجاللة أبعادها في إمكانية التشفيح اإلستخاتيجي في السشطسات السبحػثة

ولتحقيق ذلظ تبشت الجراسة مخصصة فخضية يعكذ شبيعة فخضياتها التي عبخت عغ مجػ تػافخ 
متغيخؼ الجراسة وعالقات اإلرتباط والتأثيخ بيشهسا عمى السدتػػ الكمي والجدئي ألبعادهسا، وإلختبار 

( مبحػث مغ 100إستبانة وزعت عمى عيشة قرجية مكػنة مغ ) استسارة اعتسجتتمظ الفخضيات 



 

 باعتسادؿيادات اإلدارية العميا والػسصى في السشطسات السبحػثة، وتع تحميل البيانات السجسعة ال
 (SPSS).أساليب إحرائية عجة وصؽية وتحميمية عمى وفق البخنامس االحرائي

وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ اإلستشتاجات التي أكجت عمى إمتالك قادة السشطسات السبحػثة 
، فزال عغ إسهام االستخاتيجيألبعاد السعبخة عغ كل مغ الؿيادة السخنة والتشفيح ترػرا وفهسا عغ ا

عبخ وجػد عالقات اإلرتباط والتأثيخ السعشػية بيشهسا  االستخاتيجيالؿيادة السخنة في إمكانية التشفيح 
يع تع تقج االستشتاجات)متغيخؼ الجراسة( وعمى السدتػػ الكمي والجدئي ألبعادهسا، وفي ضػء تمظ 

عجة مقتخحات لمسشطسات عامة والسبحػثة خاصة ومشها ضخورة سعي قادة السشطسات السبحػثة إلى 
، والعسل عمى إمتالك األبعاد السعبخة عغ الؿيادة االستخاتيجيإستحزار األبعاد السعبخة عغ التشفيح 
السخنة، التكيف اإلستباقي، . الكمسات الجالة: الؿيادة االستخاتيجيالسخنة وتبشيها لجورها السهع في التشفيح 

 .االستخاتيجيخفة الحخكة، التشفيح 

 

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

عًٛبء اًَبس 

 عبنى لبعى

انُغت انًبنٛخ يذخالً نزٕخّٛ 

 انمشاساد االئزًبَٛخ 

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم
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 المستخلص

يعج االئتسان مغ السػاضيع الحيػية، والحؼ يحتل عشاية كبيخة في تفكيخ السحمميغ السالييغ،           
والسرخفييغ، والسدتثسخيغ، فهػ يدتحػذ عمى ندبة كبيخة مغ نذاشات السرارف، والسرجر الخئيدي 

حا بالسرارف أن ألرباحها، لحلظ فإن نجاح السرخف مقتخن بشجاح الدياسات االئتسانية له، هحا ما ح
تقػم بجراسة شمبات االئتسان السقجمة لها بذكل مدتؽيس، والكذف عغ كافة السعمػمات عغ 
الذخز، أو الذخكة الصالبة االئتسان، وأن أحج السرادر الخئيدية لمسعمػمات التي يبحث عشها 

الجليل الخئيدي  السرخف التػجيه القخارات االئتسانية هي الشدب السالية، لحا اصبحت الشدب السالية
الحؼ تدتخشج به السرارف لسشح االئتسان. هجفت الجراسة إلى التحخؼ عغ اآللية التي تعسل مغ 

حداب بعس  خاللها الشدب السالية بػصفها مخشجأ لتػجيه االئتسان، وكيؽية تحديغ مدتػياته. تع



 

سػق العخاق لألوراق السالية، الشدب السالية، وأخخػ تع أخحها جاهدة مغ القػائع السالية السشذػرة في 
وتع تحميمها مع االئتسان ومغ ثع يتع اختبار االرتباط لها مع االئتسان واجخاء معادلة انحجار باستخجام 
االئتسان بػصفه متغيخة تابعة والشدب السالية بػصفها متغيخات تػضيحية مغ خالل استخجام تقشية 

عذخ مرخف  ، تع تصبيق هحت الجراسة عمى اثشا(SUR) وبتقشية (Panel data) البيانات السججولة
 عخاؾية العاممة في سػق العخاق لألوراق السالية. تػصمت الجراسة إلى استشتاجات اهسها: 

إن تأثيخ كل مغ ندب التجاول، ندب العائج عمى األصػل ، األرباح السػزعة، ندب دوران  -1
ن زيادة هحت الشدب يؤدؼ إلى زيادة الدهع، وندب القخوض في االئتسان مػجب، مسا يجل عمى أ

إن  -2االئتسان في السرارف التجارية العخاؾية، كسا إن اعمى مدتػػ تأثيخ كان لشدب التجاول. 
ججا، فديادة العائج عمى الدهع يؤدؼ الى انخفاض  تأثيخ ندب العائج عمى الدهع سالب وكبيخ

السدتثسخيغ عمى شخاء اسهع السرارف االئتسان بذكل كبيخ ججا، فديادة العائج عمى الدهع يذجع 
بجال مغ ايجاج أمػالهع لجػ السرارف. كسا إن تأثيخ ندب السمكية سالب ايزأ لكشه مشخفس. ولع 
يكغ لشدب دوران الحدابات السجيشة ومكخر األرباح أؼ تأثيخ في االئتسان. أما أهع التػصيات فهي: 

عام، ذلظ ألنها تؤدؼ إلى زيادة الصمب  ة لمبمج بذكلالعشاية بالبيئة االستثسارية، وتػفيخها بالشدب -1
عمى األمػال، وبالتالي زيادة حجع االئتسان لجػ السرارف، كسا إن تذجيع االستثسارات سػف يؤدؼ 
تذغيل السرارف في نذاشات استثسارية ذات ربحية مالئسة، وبالتالي زيادة األمػال لجػ السرارف 

ن زيادة حجع االستثسارات سػف يؤدؼ إلى زيادة التعامالت ومغ ثع زيادة االئتسان، فزال عغ أ
 السرخؼية ذلظ عغ شخيق ايجاج اصحاب رؤوس األمػال أمػالهع في السرارف.

العشاية السرارف بالشدب السالية، ذلظ مغ خالل الػصػل إلى الشدب السثمى لشدب الديػلة،  -2 
يادتها يدداد االئتسان كػن أن تأثيخها ندب العائج عمى األصػل، وندب االرباح السػزعة التي بد 

 مػجبة.

 

 



 

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

صُٚت خهٛم 

 اثشاْٛى

َظبو يمزشذ فٙ يؼًم عًُذ 

 ثبدٔػ اندذٚذ

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم
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تدعى الجراسة الحالية إلى تحجيج أبعاد البخاعة التشطيسية و دورها في إمكانية إقامة نطام        
بيئة صشاعية حجيثة لها القجرة  جيالػكيل الستعجد في إحجػ الذخكات الرشاعية العخاؾية بهجف تػل

ة السشافد تعمى إنتاج مشتجات تمبي حاجة الدػق مغ حيث الجػدة والكمفة مغ جهة وسبق الذخكا
مغ جهة أخخػ ، مغ خالل استثسار السػارد بالذكل الحؼ يدهع في تقميل التكاليف والػقت إلى أدنى 
حج مسكغ وتحديغ جػدة السشتجات عغ شخيق االستثسار الكفػء لصاقة الذخكة بسا يدهع في الحرػل 

استها ، إذ عمى ميدة تشافدية مدتجامة . ومغ هشا تأشخت الفكخة التي رسستها الباحثة عغ مػضػج در 
عخضت مذكمة الجراسة عجدا مغ التداؤالت نحكخ مشها : .. هل يستمظ السجراء في الذخكة قيج 

هل تستمظ الذخكة قيج . ۲ الستعجد؟ رػرة واضحة عغ أبعاد البخاعة التشطيسية ونطام الػكيلبالجراسة 
. ما هي 3لستعجد ؟ الجراسة مدتػؼ مشاسبة مغ أبعاد البخاعة التشطيسية وتصبيقات نطام الػكيل ا

 قيج شبيعة العالقات و التأثيخ بيغ أبعاد البخاعة التشطيسية وتصبيقات نطام الػكيل الستعجد في الذخكة
الجراسة ؟ تػجهت بعج ذلظ محاوالت الباحثة نحػ اإلجابة عغ هحت التداؤالت مغ خالل تبشي السشهس 

انات والسعمػمات كالسقابالت الذخرية الػصفي التحميمي ، وباستخجام مجسػعة مغ أساليب جسع البي
والديارات السيجانية وإستسارة اإلستبانة ، كسا قامت الباحثة بترسيع نطام مقتخح األبعاد البخاعة 
التشطيسية و دورها في إمكانية إقامة نطام الػكيل الستعجد ، ومجػ إمكانية اعتسادت مغ قبل الذخكة قيج 

 لتي قجمتها الباحثة :الجراسة . و مغ أبخز اإلستشتاجات ا

. تحقق وجػد عالقة ارتباط ذات داللة معشػية بيغ كل بعج مغ أبعاد البخاعة التشطيسية مشفخدة 1 
الػكيل الستعجد مجتسعة ، وذلظ يبيغ بأن إدارة الذخكة قيج الجراسة تػلي إهتساما  نطام تصبيقاتو 

سيدهع في إقامة نطام الػكيل الستعجد مغ متدايجة بكل بعج مغ أبعاد البخاعة التشطيسية مشفخدة كػنه 
 .مجتسعة خالل تصبيقاته



 

ية مشفخدة في تصبيق تحقق وجػد تأثيخ ذؼ داللة معشػية بيغ كل بعج مغ أبعاد البخاعة التشطيس. ۲ 
 عسجت الباحثة إلى تقجيع جسمة مغ الستعجد مجتسعة في الذخكة قيج الجراسة. في حيغ الػكيل نطام

 ا :السقتخحات مغ أبخزه

 طيسية لسا لها مغ أهسية بالغة في. زيادة اهتسام إدارة الذخكة قيج الجراسة باتجات أبعاد البخاعة التش1 
 أنذصة وعسميات الذخكة . مختمف

تػجيه اهتسام إدارة الذخكة قيج الجراسة نحػ تصبيقات نطام الػكيل الستعجد والدعي الستخجامها في . ۲
 بائغ مغ حيث مدتػػ الجػدة والدعخ السشاسب .تقجيع مشتجات تمبي احتياجات الد 

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

ئٚالف طبثش 

 ششٚف

اإلسرٛبة انزمُٙ نذٖ انؼبيهٍٛ 

 ٔاَؼكبعبرّ ػهٗ ركبنٛف انمٛبدح 

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم
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اكتذاف عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ االرتياب التقشي عبخ متغيخاته األساس وبيغ استهجفت الجراسة 
 .تكاليف الؿيادة

لقج تع وضع مخصط افتخاضي يقجم مغ خالله تفديخا لصبيعة عالقات االرتباط والتأثيخ بيغ االرتياب 
لخقابة بال سابق انحار، التقشي عبخ متغيخاته األساس )الجور الثشائي لمتقشية، االختخاق السعمػماتي، ا

ضعف التشػر التقشي، تجني ثقة العامميغ بالتقشية( وتكاليف الؿيادة بأنػاعها )الخصج، الػاجبات العامة، 
 جانيم جدحوقج   (الزغط العاشفي، عسل غيخ مدتقخ، اإلخفاق في تحقيق األهجاف السشطسية

وتذكيالتها، أما مجتسع الجراسة فتسثل ب )الؿيادات اإلدارية في رئاسة جامعة  الجراسة بجامعة نيشػػ 
( فخدا متسثمة )رئيذ 74نيشػػ، وتذكيالتها(، وقج شبقت الجراسة عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ )

ومدؤولي الػحجات والذعب(  يةالجامعة ومداعجيه، العسجاء ومعاونيهع، رؤساء ومقخرؼ األقدام العمس
 .طسة السبحػثةفي السش

الجراسة السشهس الػصفي التحميمي في إجخاءاتها وقج تع استخجام استسارة االستبانة بػصفها أداة  وتبشت
رئيدة في جسع البيانات الستعمقة بالجانب التصبيقي لغخض ؾياس متغيخات الجراسة وتع تغصية 

 .االستبانة ستسارةفقخة شسمتها ا (50الستغيخات األساس لالرتياب التقشي وأنػاج تكاليف الؿيادة عبخ )



 

 SPSS  25Ver ) تحميل البيانات التي تع تجسيعها عغ شخيق استخجام البخنامس االحرائي وتع
واستشادا إلى وصف وتذخيز متغيخات الجراسة والستغيخات األساس لالرتياب التقشي وأنػاج تكاليف 

 قيغ بيغ تمظ الستغيخات، وذلظ عمى وفالؿيادة فزال عغ اختبار عالقة االرتباط والتأثيخ والتبا
 .فخضيات الجراسة

الجراسة الحالية الى عجد مغ االستشتاجات كان أبخزها: وجػد عالقات ارتباط معشػية مػجبة  وتػصمت
بيغ االرتياب التقشي وتكاليف الؿيادة عمى السدتػييغ الكمي والجدئي، فزال عغ ثبػت التأثيخ السعشػؼ 

 .اليف الؿيادةلالرتياب التقشي في تك

الجراسة مدعاها بعجد مغ التػصيات كان أبخزها: ضخورة تأكيج الؿيادات اإلدارية عمى أهسية  واختتست
التشػر التقشي لمعامميغ بسا يجعمهع يتحخكػن ضسغ إضافات ومعصيات التقشية دون تػجذ او استياء 

في اشار  يجابيةاسهاماته اإل انيقج يشبثق عغ التعامل معها بقرج إقخار الفعل التفاعمي لمتشػر وب
التجريب التقشي األخالقي. الكمسات السفتاحية: االرتياب التقشي، الستغيخات األساس لإلرتاب التقشي، 

 تكاليف الؿيادة، أنػاج تكاليف الؿيادة.

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

االء شٓبة 

 ازًذ

انمذساد انذُٚبيٛخ يذخالً نزفؼٛم 

 ػُبطش انزٕخّ االعزشارٛدٙ 

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم
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هجفت الجراسة إلى الػقػف عمى مدتػػ تػافخ القجرات الجيشامية وعشاصخ التػجه          
فزال عغ سعيها الجاد لتأشيخ عالقات االرتباط  االستخاتيجي عمى مدتػػ الجامعتيغ السبحػثتيغ

وقج انصمقت مذكمة الجراسة  والتأثيخ بيغ القجرات الجيشامية عبخ ابعادها وعشاصخ التػجه االستخاتيجي
مغ تداؤل فحػات : هل يعتسج تحقيق عشاصخ التػجه االستخاتيجي في الجامعتيغ السبحػثتيغ عمى 

 القجرات الجيشامية لجيها؟

ء الجراسة في جامعتي السػصل والتقشية الذسالية، وانصالقا مغ أهسية مػضػج الجراسة وتع إجخا
واألهسية التي تشصػؼ عميها عيشة الجراسة في الجامعتيغ السبحػثتيغ، إعتسجت الباحثة السشهس الػصفي 

غ التحميمي في دراسة وتحميل البيانات الخاصة بالسػضػج قيج الجراسة، عغ شخيق جسع البيانات م



 

( مدتجيبة، 85عيشة قرجية مغ )العسجاء، ومعاوني العسجاء ، ورؤساء األقدام( بمد عجدها )
( 85( استبانة وتع استخجاج )100( فقخة، إذ وزعت )45باالعتساد عمى االستبانة التي تزسشت )

مشها صالحة لمتحميل االحرائي، إذ إعتسجت الباحثة عمى أدوات التحميل اإلحرائي في بخنامس 
(25.(SPSS.V وقج خخجت الجراسة بسجسػعة مغ االستشتاجات ومغ . الختبار فخضيات الجراسة

أهسها وجػد عالقة ارتباط معشػية مػجبة بيغ القجرات الجيشامية والتػجه االستخاتيجي عمى السدتػػ 
وأوصت الكمي والجدئي، وهحا يفدخ لشا دور القجرات الجيشامية في تفعيل عشاصخ التػجه االستخاتيجي، 

الجراسة بزخورة استثسار العالقة التخابصية بيغ القجرات الجيشامية والتػجه االستخاتيجي، وبسا يدهع مغ 
تعديد أدائها وبقائها واستسخارها عبخ تعديد قجراتها الجيشامية لجيها وعمى نحػ يؤشخ ايجابية في 

 .االستخاتيجي تػجهاتهسا

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

سشب يسغٍ 

 شٛذ

إَٔاع اإلثزكبس يذخالً نزأيٍٛ 

  يزطهجبد اإلَزبج انششٛك

دساعخ رسهٛهٛخ ٜساء ػُٛخ يٍ /

يؼًم  انمٛبداد اإلداسٚخ فٙ

 عًُذ ثبدٔػ

 

رمُٛبد اداسح 

 االػًبل

 

انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ/ انًٕطم

 

0202 

 

 المستخلص 

مجخال لتأميغ متصمبات اإلنتاج الخشيق في  االبتكارسعت الجراسة الحالية إلى تحجيج أنػاج       
إحجػ السعامل الرشاعية التي تعسل في مجال صشاعة اإلسسشت، إذ تبشت الجراسة في إشارها 

بػصفها متغيخة مدتقال، فزال عغ تشاولها السػضػج متصمبات  السفاـيسي مػضػج أنػاج اإلبتكار
اإلنتاج الخشيق متغيخة معتسجة، ومغ هحا السشصمق فإن مذكمة الجراسة حجدت بعجة تداؤالت تتعمق 

 بإمكانية إعتساد أنػاج اإلبتكار مجخال لتأميغ متصمبات اإلنتاج الخشيق وكاآلتي: 
ميجان  بحػث ترػرة واضحة عغ ماـية أنػاج اإلبتكار في. هل يستمظ السبحػثيغ في السيجان الس1

 العسل وبسا يؤمغ قجرتها في تحقيق متصمبات اإلنتاج الخشيق؟
بيغ أنػاج  . ما مجػ إهتسام السيجان السبحػث بأنػاج اإلبتكار، وهل له القجرة عمى تأميغ السفاضمة2 

 اإلبتكار وبسا يحقق متصمبات اإلنتاج الخشيق؟ 



 

اإلنتاج  . ما شبيعة األثخ الحؼ تخسسه أنػاج اإلبتكار الدائجة في السيجان السبحػث عمى متصمبات3
 الخشيق؟

وقج حاولت الباحثة اإلجابة عمى هحت التداؤالت مغ خالل تبشي السشهس الػصفي التحميمي مع إعتساد 
( مبحػث 83مكػنة مغ )اإلستبانة كأداة لجسع البيانات والسعمػمات والتي وزعت عمى عيشة قرجية 

وبهجف تحميل نتائس الجانب السيجاني  . مغ الؿيادات اإلدارية العميا والػسصى في السيجان السبحػث
تع وضع مخصصة فخضية يعكذ شبيعة عالقات اإلرتباط والتأثيخ بيغ هحت الستغيخات وصيغت 

ت بادوش( بإستخجام عجد مجسػعة مغ الفخضيات الخئيدة، والفخعية التي تع إختبارها في )معسل سسش
 وأخيخا تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ اإلستشتاجات ومشها:.مغ األساليب اإلحرائية

ال بج أن يكػن لجػ اإلدارة العميا ومتخحؼ القخار  . لتفعيل دور اإلبتكار ومتصمبات اإلنتاج الخشيق1 
تحقيق اإلنتاج الخشيق كػنه لمسيجان السبحػث رغبة لتذجيع اإلبتكار وتحديغ األداء والقجرة عمى 

الهجر والتقميل مشه واستخجام السػارد الستاحة  يسثل نقصة اإلنصالق التي يتع مغ خاللها القزاء عمى
 بكفاءة وفاعمية.

إيجابية في  . نتائس تحميل وصف أنػاج اإلبتكار ومتصمبات اإلنتاج الخشيق لجػ السيجان السبحػث2 
)ذات داللة معشػية( بيغ كل نػج  خيوأن هشاك عالقة إرتباط و تأثإجابات السبحػثيغ عيشة الجراسة، 

 مغ أنػاج اإلبتكار ومتصمبات اإلنتاج الخشيق.
 وخمرت الجراسة الى تقجيع مجسػعة مغ التػصيات السشدجسة مع هحت اإلستشتاجات أهسها:

وتػفيخ  متدايجة بكافة أنػاج اإلبتكار . إيالء السيجان السبحػث ضسغ إستخاتيجيته اإلدارية إهتساما1 
متصمبات اإلنتاج الخشيق واستخجام التقشيات الحجيثة، وإعادة الشطخ في إستخاتيجيته تجات التحديغ 

 واإلبتكار التدػيقي. Kaizen السدتسخ
 . ضخورة إنذاء إدارة لإلبتكار في السيجان السبحػث اإلجخاء األبحاث وتذجيع ثقافة اإلبتكار2

 اج الخشيق إلستسخارت والسحافطة عمى مكانته. واإلنت
الكمسات اإلفتتاحية: اإلبتكار، إبتكار السشتس ، إبتكار العسمية ، اإلنتاج الخشيق ، الريانة السشتجة 

 .Kaizen ، التحديغ السدتسخ TPM الذاممة
 

 

 



 

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

يثُٗ خبعى 

 دمحم

رظًٛى ٔرُفٛز َظبو طٛذنخ 

سٔثٕرٛخ نظشف انٕطفبد 

 اإلنكزشَٔٛخ 

ُْذعخ رمُٛبد 

 انسبعجبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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تسثل الريجلة حمقة وصل بيغ السخضى وشخق عالجهع . حيث ان أؼ خصأ يسكغ أن يؤدؼ 
الحاالت. تحجث معطع االخصاء في ، أو الػفات في بعس الرحيةإلى مزاعفات في حالة السخيس 

 الريجليات نتيجة االعتساد عمى القػػ العاممة.

قادر عمى صيجلية روبػتية الى ترسيع وتشفيح نسػذج أولي لشطام  األشخوحةتهجف هحِت   
صخف محتػيات صػرة الػصفة الصبية اإللكتخونية بالمغة اإلنجميدية بكفاءة وأقل عخضة لألخصاء. 

ولي السقتخح مغ جدأيغ؛ جدء اإللكتخوني وجدء ميكانيكي. يسثل الجدء اإللكتخوني يتكػن الشسػذج األ
الجدء لمشطام ويسثل الجدء السيكانيكي ـيكل الخوبػت. يتع تحخيظ ، و التحكع السعالجة ،اإلدخال

التي تدتقبل إشارات التحكع مغ الجدء  ، والسؤازرةالسدتسخة  ،دائخةمحخكات البػاسصة  السيكانيكي
 لكتخوني.اإل

( لتحػيل CNNتع استخجام خػارزمية ممف تعخيف اإلسقاط والذبكة العربية التالؼيؽية )
في البجاية، تع تجريب ، السصمػبة دويهمحتػيات صػرة الػصفة الصبية إلى نز مغ أجل صخف اال

خصعا مختمفعا  23والتحقق مغ صحته باستخجام مجسػعة بيانات تع ترسيسها لتذسل  CNNنسػذج 
 96.6أعمى دقة بمغت % CNN. حقق نسػذج لكل حخف في المغه االنكميدية بدتة أحجام مختمفة

وتع  CNNلتحديغ أداء نسػذج       CNN-SVMشبكة أثشاء مخحمتي التجريب والتحقق. تع إنذاء 
 .97.5% تحقيق ؾيسة دقة تبمد

 في كتابتها تست الرػر هحتِ  مغ خسذ شبية، وصفات صػر ثساني باستخجام الشطام اختبار تع

ا كتابتها تست الرػر هحتِ  مغ وثالث مشخفزة إضاءة تحت التقاشها وتع السقتخحة الخصػط جسيع  أيزع

 الحرػل تع Error Rate وأعمى عالية، إضاءة تحت التقاشها تع ولكغ السقتخحة الخصػط جسيع في

 . Haettenschweiler  خط في 1.4% كان السختبخة الرػر كل مغ عميهِ 

.   (CSVعالوة عمى ذلظ ، تع إنذاء قاعجة البيانات باستخجام ممف الؿيع السفرػلة بفػاصل )
 وكسياتها. ،مػاقعها ،يحتػؼ ممف قاعجة البيانات عمى؛ أسساء األدوية



 

( لتسكيغ مػضفي الريجلية مغ GUIواجهة السدتخجم الخسػمية )أخيخعا ، تع ترسيع تصبيق            
صخف أؼ دواء ضسغ قاعجة البيانات والتعامل مع محتػيات ممف قاعجة البيانات مغ خالل تسكيغ 

 لكسية اؼ دواء في ممف قاعجة البيانات وإضافة دواء ججيج الى ممف قاعجة البيانات. ةاضاف

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث
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بدبب السخاوف مغ جائحة كػرونا وعػاقبها مثل حطخ التجػل والتباعج وصعػبة الػصػل         
أماكغ العسل ومشها البيػت البالستيكية في القصاج الدراعي. نذأت الفكخة لتبشي واحجة مغ أحجث إلى 

تقشيات االتراالت الالسمكية ضسغ شبكات السشصقة الػاسعة مشخفزة الصاقة ، والسعخوفة باسع لػرا 
((LoRa تع اعتساد هحت التكشػلػجيا خالل الدشػات الخ .)سذ وهي اخترار لـ )السجػ الصػيل

الساضية في العجيج مغ البمجان والعجيج مغ مجاالت العسل كتقشية متػافقة ومػثػقة. تعسل هحت الخسالة 
كعسػد فقخؼ لترسيع وتشفيح شبكة السمكية لسخاؾبة بيئة البيػت الدجاجية  LoRaعمى استخجام لػرا ))

ا إلمكانية تصبيق هحا مغ خالل مجسػعة مغ أجهدة االستذعار السختبصة بالشطام وتكػن مثاالع عسميع 
السدتخجمة في هحا الشطام  LoRaالشػج مغ الذبكات الحجيثة عمى أرض الػاقع. تتستع تقشية لػرا ))

متخ  500بالقجرة عمى إرسال واستؿبال البيانات عبخ مدافات شػيمة قج ترل الى اكثخ مغ 
ة إضاؼية مثل األبخاج التي وباستخجام االجهدة الصخؼية والبػابات فقط ودون الحاجة إلى بشية تحتي
عمى استهالك القميل  LoRaتعتسجها االنػاج االخخػ مغ الذبكات الالسمكية،  وكحلظ تعسل المػرا ))

( لزسان السخاؾبة و IoTمغ الصاقة وبتكمفة مادية صغيخة،  كسا وتجعع تقشيات إنتخنت األشياء )
رسيع اتراالع مباشخعا بعجد مغ مشرات التحكع والحخية في اختيار أؼ بيئة عسل. اخيخا، يػفخ الت

، مسا يعشي الدساح بعخض الشتائس التي نحرل عميها LoRaالعسل الدحابية التي تجعع تقشية لػرا ))
مغ الستحددات وامكانية حفطها كقاعجة بيانات لجعل السخاؾبة واإلدارة مسكشة مغ أؼ مكان تتػفخ ؼيه 

ي العسل وتػفيخ التكمفة وتقميل الػقت والجهج في الػصػل خجمة اإلنتخنت مسكشا، وبالشتيجة الدهػلة ف
 إلى اماكغ العسل.
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األنطسة األمشية بذكل كبيخ وأخحت تمعب أدواراع أساسيةع في حياتشا. إن أقػػ األنطسة األمشية  انتذخت
يسكغ بشاءها باستخجام السقاييذ الحيػية. يسكغ اعتبار برسة األذن واحجة مغ أهع السقاييذ الحيػية، 

 .الهاتؽية لالتراالتوبخاصة عشج استخجامها 

يانات لبرسة األذن أوالع عغ شخيق جسع عجد كبيخ مغ الرػر في هحت األشخوحة، تع إنذاء قاعجة ب
التي تزسها، حيث تع ترسيع واستخجام جهاز خاص لهحا الغخض. سسيت قاعجة البيانات هحت 

تع األخح بشطخ اإلعتبار كمتا األذنيغ  .(EINTU) برػر برسة االذن في الجامعة التقشية الذسالية
  .هحت )اليسشى واليدخػ( في قاعجة البيانات

تع اعتساد خصػات السعالجة السدبقة إلقتصاج نسط برسة األذن مغ الرػرة السأخػذة. تألفت هحت 
الخصػات مغ التحػيل إلى التجرج الخمادؼ، تصبيق التخميد الثشائي، استخجام العسميات السػرفػلػجية، 

 .تحجيج شكل األذن، اقتراص برسة األذن وتغييخ حجع الرػرة الشاتجة

التي يتع استغاللها حاليعا عمى نصاق واسع لها استخجام محجود  (DL) ت التعمع العسيقإن تقشيا
لمتحقق الذخري في هحت  DL لعسميات التحقق الفخدية باستخجام نسط برسة األذن. تع اقتخاح نسػذج

 .(NDEL) الجراسة، أشِمق عميه تدػية التعمع العسيق لبرسة األذن

عالوة عمى ذلظ، تع ترسيع نسػذج لإلتراالت لغخض تحميل برسة األذن ومغ ثع اجخاء مكالسة 
هاتؽية آمشة. يتألف هحا الشسػذج مغ جهاز اقتشاء، سساعة أذن، جهاز كسبيػتخ، وحجات تحكع، خجمة 

، ميكخوفػن ومكبخ (GSM/GPRS) حدمة الخاديػ العامة/ الشطام العالسي لالتراالت الستشقمة
. تع استخجم بخنامس الساتالب إللتقاط نسط برسة األذن وإقتصاعها وتحميمها والتحقق مشها. صػت

 .GSM/GPRS وأيزا، تع استخجام بخنامس سي++ لتػفيخ مكالسة هاتؽية آمشة عغ شخيق

، حيث قج تع إلتقاط صػر لكمتا  EINTUصػرة برسات أذان في قاعجة البيانات 3978تع جسع 
ت السعالجة السدبقة السقتخحة بإقتصاج برسات األذن بفعالية. أضهخت الشتائس األذنيغ. نجحت خصػا



 

: في تسييد األشخاص 99.7: و 98.0قج حقق ندب الشجاح   NDELبأن مػديل التعمع العسيق
باستخجام أنساط برسات األذان اليدخػ واليسشى عمى التػالي. أخيخعا، تع إنجاز مكالسات هاتؽية آمشة 

 مى صحة برسة األذن السدتخجمة.بعج السرادقة ع

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث
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ان االنتذار الكبيخ والتصػر في الػسائط االلكتخونية في العقػد األخيخة أدػ الى االهتسام        
بسػضػج حقػق السمكية الفكخية, تعج العالمة السائية احجػ الػسائل السدتخجمة لمحفاط عمى هحت 

في هحا البحث تع تصبيق مخصط العالمة السائية العسياء القائع عمى الكتمة عمى صػرة    ، الحقػق 
 (.64*64( و )32*32( وصػرتيغ مائئية بأبعاد )512*512مزيفة ذات تجرج رمادؼ بأبعاد )

 ، ثع تع تشفيح الصخيقتيغ عمى مشرتيغ MATLAB تع التزسيغ بصخيقتيغ باستخجام بخنامس
(Raspberry Pi4, Jetson Nano). هشاك اختالف بيغ الصخيقتيغ حيث تعتسج الصخيقة األولى

بيشسا اعتسجت الصخيقة الثانية عمى  . 2^1 2^0 (LSB) عمى التزسيغ باستخجام البتيغ األقل أهسية
 .1^2التزسيغ باستخجام البت الثاني فقط 

السدتخجمتيغ ، الصخيقتيغ  45.1519هػ  PSNRكان الحج األقرى لجقة الرػرة السزسشة       
اضهخا متانة جيجة ضج هجسات الجوران والقز والفمتخة الستػسصة. في حيغ ان الهجسات مثل الزغط 
وتغييخ الحجع أعصت عالمة مائية اضعف نػعا ما. كسا ان التصبيق عمى الكسبيػتخ باستخجام بخنامس 

MATLAB  ( ( كان األبصأ هػ ثانية مغ السشرتيغ السدتخجمتيغ و   0.49كان اسخج في التشفيح
 ثانية.  Jetson Nano( 6.55كارت السديصخ الجقيق نػج ) 
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  Bluetooth Low  (BLE)إن الهجف مغ هحت الخسالة هػ ترسيع وتحقيق أداء البخوتػكػل        
Energy لذبكة: (Single-Slave, Multi-Slaves Piconet) والػصػل متعجد  (Multiple 

Access Piconet) مع تفعيل خاصية ، (Data Length Extension (DLE في شبقة االرتباط 
(LL) ( 4.2لبخوتػكػل BLE) عمى أداء الذبكات الالسمكية مغ حيث: (Throughput, 

Latency). إن معجل نقل البيانات السختفع البخوتػكػل (BLE)  )يعدػ إلى الصبقة السادية )الفيديائية
، وهحا السعجل يجعع نقل البيانات بدخعة (LL) باإلضافة إلى بعس الخػاص في شبقة االرتباط

، تع (BLE) إلجخاء تقييع األداء السصمػب لترسيع ومحاكاة نسػذجافزل في فتخة زمشية أقرخ. 
 ) , Single-Slave (P2P) (Multiple Access Piconet)) , التخكيد عمى سيشاريػهات مثل

Multi-Slaves (P2MP)  وقج أضهخت نتائس السحاكاة أن أقرى معجل نقل لمبيانات يسكغ
(. كسا وجج أيزا إن Single-Slave Piconet) الحرػل عميه في سيشاريػ ذو اقل عجد مغ العقج

(. Throughput( يقمل مغ أداء الذبكة مغ حيث )Multi-Slaves Piconetزيادة عجد العقج )
( وجج اختالف بديط بيغ الشتائس الشطخية ونتائس السحاكاة Single-Slave Piconetبالشدبة ل )

(. أما بالشدبة ال 12ندبية ما يقارب )% ( بيشسا الفخق بيغ الشتائس الشطخية والعسمية أعمى2)%
(Multi-Slaves Piconet تع استشتاج بأن هشاك اختالف بديط بيغ الشتائس الشطخية ونتائس )

( master with 2-slave-1( و )master with 1-slave-1( ل )0.8و % 0.5السحاكاة )%
( عمى 21.4و % 5.8بياع )%عمى التػالي. بيشسا الفخق بيغ الشتائس الشطخية والعسمية أعمى ند

-Multi( اضهخت الشتائس السحاكاة لديشاريػ ) Single-Slave Piconetالتػاالؼ. بالسقارنة مع )
Slaves Piconet ( والحؼ يتكػن مغ )single-slave Piconets12  تجهػرا عاليا بشدبة )

لتصابق لتدمدل ( ويخجع ذلظ أساسا إلى زيادة احتسالية اThroughput( مغ ؾيسة )86)حػالي%



 

( التي linksوالتجاخل بيغ الخوابط ) Frequency Hopping Sequence (FHSالقفخ التخددؼ )
  (.Hopping Frequencyتترل في وقت واحج في نفذ الػقت لتخدد القفدؼ )

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح
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حاليا يعتبخ نطام االتراالت الالسمكية لمتكشػلػجيا الخمػية مغ السػضػعات السهسة ججا         
لمهػاتف السحسػلة. إن ترسيع هحت األنطسة يحتاج إلى األخح بشطخ االعتبار السذاكل الخئيدية لهحت 

الديئ األنطسة كتعجد السدارات و تػهيغ االشارة. إن الهجف مغ هحت الخسالة هػ البحث في التأثيخ 
لمسدارات الستعجدة لإلشارة و التي تحجثت بدبب وجػد عؿبات أو عػائق في البيئة ، لحلظ تع ترسيع 

و OFDM - MIMO قشاة متعجدة السجاخل والسخارج و دمجها مع السزاعف لمتقديع التخددؼ
و  , (STBC) نسحجتها لسجابهة مثل هحت السذكالت، في هحا الترسيع تع تزسيغ التذفيخ الدماني

تع  .(SNR) كحاك التػجيهية لإلشارة لديادة مػثػؾية الشطام وأدائه ، بجاللة ندبة الخصأ إضافة إلى
ذو  MTLAB تشفيح عسميات الشسحجة والسحاكاة لألنطسة السرسسة باستخجام بخنامس

 (R2019a).اإلصجار

يشتس في  STBC خبجون عسمية التػجيه لإلشارة، بيشت عسمية السحاكاة أنه عشج تزسيغ تذفي       
 x  ديديبل لسدارات مكانية مختمفة. ندبة الى عجم االتجاـية )حالة1.5الستػسط کدب بحجود  

ديديبل  15و عشج ؾيسة ثابتة ) 8x 1و   1x4، عشج إدخال تػجيه و بتجفقات مكانية اتجاـية   )21
ؾيع ندب الخصأ هي ، أضهخت الشتائس تحدشا فعاال في أداء الشطام، حيث أن التحدغ في ( S/N لل

كع 5هي co-channels))% عشجما تكػن السدافات بيغ محصة االرسال و السذػشات95% و 85
 .عمى التػالي =k)7كع )تذكيمة خمػية 9.5و =k ) 4)تذكيمة خمػية 

(، هحت BSؼيسا يتعمق بالقدع العسمي، تع ربط جهازؼ حاسػب )السمكية( عبخ محصة أساسية )      
، لقج تع االعتساد عمى جهاز تػجيه  MIMOو  SISOقجرة عمى دعع تقشية ال الحػاسيب لها ال

(router board مغ نػج )951 MikroTik  لتسثيل هحت الBS  و التي بجورها تعتسج عمى معيار
IEEE 802.11n (و هحا السػجه )أو ،BS   يجعع تقشية الMIMO 2x2 لقج تع البحث عسميا في .

) .وضحت عسميات البحث 1x1SISO( و )2x2(MIMO ،MISO (2x1اداء ثالثة سيشاريػهات، )



 

(( عمى أداء الشطام عشج تغييخ السدافة بيغ السخسل و Tx/Rx antennasتأثيخ عجد الهػائيات 
و بجاللة معجل نقل البيانات SISOم(. ندبة الى ال  25و  15السدتمع، حيث تع اعتساد مدافتيغ )

(data transfer rate فان ال )MISO   بيشسا ال 12حدغ معجل أداء الشطام بشدبة ، %MIMO 
م، ومغ ناحية أخخػ ، 15% ، و ذلظ عشج مدافة 72عسل عمى تحديغ معجل أداء الشطام بشدبة 

و  MISO% لكل مغ ال 357% و 67م، فان معجل التحدغ لؿيع األداء هي 25عشج مدافة 
MIMO  الشدب السئػية لسعجالت التخؽيس  م ، فإن15عمى التػالي و بشاء عمى ذلظ، عشج مدافة

%, بيشسا عمى مدافة 51: و 14( هي system transmission timeفي وقت إرسال الشطام )
   عمى التػالي. MIMOو  MISO: ل 80: و 14م يكػن التخؽيس  25
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يعتبخ التعخف عمى قدحية العيغ أكثخ أنطسة التعخف البيػمتخية أمانا ومػثػؾية. تع تشفيح نطام        
ونقل التعمع الستخخاج  فعال لمتعخف عمى قدحية العيغ مغ خالل استخجام الذبكة العربية التالؼيؽية

ميدات قدحية العيغ بجقة عالية وتصػيخ شخيقة ججيجة لتػؾيع الخسائل رقسيا باستخجام برسة العيغ 
 .لتػليج مفتاح التػؾيع الخقسي

تهجف هحت األشخوحة إلى ترسيع نطام الؿياسات البيػمتخية ) الحيػية متعجدة الػسائط نطخا       
ة متشػعة مغ القيػد الخئيدية لصخق الؿياسات الحيػية أحادية الػسائط، القجرتها عمى العسل مع مجسػع

مثل القجرة عمى التأثيخ عمى الزػضاء، وتغصية الدكان، والزعف أمام االنتحال، وعجم الذسػلية. 
تع تشفيح شخيقة السقاييذ الحيػية متعجدة الػسائط اعتسادا عمى ترسيع نسػذج التعمع العسيق لرػرة 

 .)يسيشا ويدارا( قدحية العيغ

، وتع فحز كفاءة الشطام عمى ثالث مجسػعات ( CNN-SVM ) في البجاية، تع تجريب شبكة 
بيانات تع الحرػل عميها في ضخوف مختمفة: مجسػعات بيانات القدحية السقجمة مغ السعهج الهشجؼ 

 CASIA Iris-V3-) معهج األتستة -و )األكاديسية الريشية لمعمػم  (IITD) لمتكشػلػجيا دلهي
Interval) ومجسػعة البيانات التي تع إنذاؤها في مختبخ الجامعة التقشية الذسالية (NTU)  بػاسصة

% لكل مغ مجسػعات 97% و 100كاميخا الخؤية الميمية. يعصي الشطام السشفح دقة عالية بشدبة 



 

%و 94عمى )لمعيغ اليدخػ واليسشى عمى التػالي بيشسا تع الحرػل  (NTU) و ( IITD )بيانات
( المقدحية CASIA-Iris-V3 Interval)  %( لمقدحية اليسشى واليدخػ لسجسػعات البيانات93

اليسشى واليدخػ عمى التػالي بعج التجريب. ومغ ثع، التأكج مغ هػية الذخز بشاء عمى ميدة قدحية 
 العيغ لمتحقق مغ الهػية السجعي بها وفحز مرادقة الشطام.

السختبصة بإنذاء مفتاح  -ة حجيثة لتػؾيع رسالة باستخجام الؿياسات الحيػية بعج ذلظ، تع تشفيح تقشي
تع حداب السفتاح الخاص اعتسادا عمى رمد القدحية.ومغ  .RSA التػؾيع الخقسي باستخجام خػارزمية

ثع حداب قػة السفتاح بشاء عمى عجد البشات في السفتاح )قالب القدحية( بأحجام مختمفة لمسعامل، 
ثانية و  58.07ثانية و  50.50وزمغ إنذاء السفتاح هػ 112بت هي  2048ب القدحية وقػة قال
 .عمى التػالي(NTU) و (CASIA-V3-interval) و (IITD) ثانية لسجسػعة البيانات 8.17

يسكغ أن يحتػؼ  .Raspberry Pi 4 Model B نتيجة هاتيغ التقشيتيغ كسجخالت إلى يتع تجهيد
شخرية ومفاتيح تذفيخ باإلضافة إلى معمػمات أخخػ مخدنة في نسػذج  هحا الشسػذج عمى معمػمات

 مزسغ وآمغ.

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

ػًش َجٛم 

 ٕٚعف انجُب

ة انجٛبَبد رظًٛى َظبو اكزغب

اإلٚثشَذ  انشلًٛخ انًؼزًذح ػهٗ 

الكزشبف انزٕافمٛبد ثبعزخذاو 

يظفٕفبد انجٕاثبد انًجشيدخ 

 زمهٛب 

 

ُْذعخ رمُٛبد 

 انسبعجبد

 

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم

 

 

0202 

 

 المستخلص

يقتخح العسل مشهجية الكتذاف تػافؿيات اإلشارة السكتدبة مغ مرجر بعيج باستخجام تقشيات          
يتع إرسال مجسػعة مغ اإلشارات الخقسية السكتدبة مغ مدتذعخات الرػت الترسيع السزسشة حيث 

 FPGA أو الصاقة بػاسصة وسائط متحكع عغ بعج إلى نطام معالس مزسغ مرسع تع تكػيشه عمى
بأستخجام نػاة إيثخنت. تتع معالجة اإلشارات السدتقبمة  (WAN) مغ خالل شبكة واسعة الشصاق
تدتخجم حدمة بخامس  .FFT التػافؿيات الخاصة بها باستخجام تحميل بػاسصة نطام السعالس االكتذاف

لشقل حجع كبيخ  (CAP) مع بخوتػكػل تصبيق العسيل السصػر (LWIP) السمكية الفكخية خؽيفة الػزن 
 LWIP يدهل .WAN مغ البيانات بيغ وحجة التحكع الجؾيقة ونطام السعالس السزسغ عبخ شبكة

مع الشطام السرسع ألنه يػفخ اتراال بذبكة  TCP/IP رسالتصبيق بخوتػكػل التحكع في اإل



 

اإلنتخنت. يتع تقجيع بخوتػكػل تصبيق العسيل السصػر لمحرػل عمى تحكع كفؤ في نطام الشقل في 
ميغا بايت ليتع نقمها  16وضعيغ )القخاءة والكتابة(. يسكغ لمشطام السرسع التعامل مع بيانات بحجع 

 . % (0.02-0.01) لعسيل السصػر ندبة خصأباستخجام بخوتػكػل تصبيق ا

بأحجام السختمفة ، وتع تحقيق دقة أعمى في الكذف عغ التػافؿيات  FFT تع تجخبة تقشية       
مع تصبيق الكذف الرفخؼ. استخجمت أجهدة نطام السعالس السرسسة  FFT نقصة 128باستخجام 

شطام حيث يسكشه التعامل مع عخوض ليكػن بسثابة ناقل لم (AXI) اتراال متقجما قاب لمتػسيع
 بيانات مختمفة مع نقل عالي الدخعة. تع تكػيغ نطام السعالس السجمس السرسع عمى شخيحة

Spartan 6E الستػفخة في مجسػعة تصػيخ (Xilinx sp601).  2560تع استخجام لػحة متحكع  
Arduino Mega مرجر بعيج. تع  مع أجهدة االستذعار الخاصة بها لمحرػل عمى البيانات مغ

التحقق مغ صحة نطام الترسيع لتصبيق إشارة القجرة عغ بعج مغ خالل كذف التػافؿيات وحداب 
الشارتيغ بعيجتيغ. تأتي اإلشارة األولى مغ محػل تيار السدتسخ إلى  (THD) التذػت التػافقي الكمي

 ) 33فخقا بديصا )%( ، حيث تطهخ ؾياساتها العسمية 31معخوفه )% THD تيار الستشاوب ذا ؾيسة
THD= ناتجة عغ عسمية ال dead-time  ، في العاكذ. و تأتي اإلشارة الثانية مغ محػلة بعيجة

( يذيخ إلى كفاءة ودقة الشطام  %= 1.8THDوالكذف العسمي وؾياسات لجهج خخج السحػل )
%(. تع التحقق مغ صحة 5اقل مغ THD) IEEE 519-1992السرسع بالسقارنة مع السعيار 

، ويطهخ االختبار العسمي MATLABتصبيق االشارة الرػتية باستخجام اشارة صػتية ؾياسية في 
 %.0.02الحج االقرى لسعجل الخصأ 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

زغٍ ػجذ 

 االنّ ػجذهللا

( CNCًَٕرج ساعًخ أنٙ ) 

ثبعزخذاو انًغٛطش انذلٛك 

 اسدُٕٔٚ

ُْذعخ رمُٛبد 

  انسبعجبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 (CNC) أدػ تصػر التكشػلػجيا إلى زيادة استخجام وتصبيق أنطسة التحكع العجدؼ الحاسػبي        
بخمجي لشسػذج أولي آلي في قصاعات الرشاعة. الهجف مغ هحت الخسالة هػ ترسيع وتشفيح نطام 

  Arduino Uno باستخجام الحاسب اآللي كالة رسع ، والتي تتكػن مغ العجيج مغ السكػنات مثل
(ATMEGA328p)  کستحكع ، وأربعة محخكات خصػة (17Nema)  لمتحكع في السحاور مع آلية

 متػافق معخاصة لخفع وخفس القمع. يتع تغحية كل محػر وتذغيمه باستخجام مدػق تذغيل 



 

Arduino وهػ ال A4988 والحؼ يػجج في البػرد (CNC shield V3) السثبت عمى لػحة 
Arduino Uno . يذسل الشطام السقتخح أربعة تصبيقات تجعع آلة الشسػذج األولي CNC  وفقا

 CAD / ، وهػ يسثل تصبيقC Sharp السرسع بمغة Sketcher الكفاءتها ، األول هػ تصبيق
CAM  حيث يسكغ ترجيخ الخسع عمى هيئة امتجادالستكامل ، DXF أو G-code . بيشسا الثاني هػ

-G ، حيث انه يحػل الرػرة إلى  C sharp والسرسع بمغة G-code تصبيق تحػيل الرػرة الى
codeو امتجاد. DXFوالثالث هػ تصبيق التحكع بال CNC السكتػب في لغة Visual Basic  

إلى وحجة التحكع الجؾيقة. أخيخا ، G-code  ويعسل عمى إرسال ممفكبيئة تحكع مع واجهة رسػمية 
-CNC G وهػ يعخض بيانية ممف Visual Basic السرسع في لغةG-code تصبيق عارض

code الشسػذج  بالتفريل. تع اختبار هحت التصبيقات بشجاح وحققت أهجاف القجرة عمى الخسع عمى آلة
 األولي.

ذاسٚخ  كهٛحان انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

كبظى غشٚت 

 ػجذ انغبدِ 

اعزمظبء انزسكى انكفٕء نهُظبو 

 عكبدا انًٕصع

ُْذعخ رمُٛبد 

  انسبعجبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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وتحريل البيانات دورا مهسا في العجيج مغ السجاالت التقشية  تمعب أنطسة التحكع األشخافي          
وإدارة البشى  والرشاعية ، وتعتبخ مغ أكثخ األنطسة مػثػؾية مغ حيث التحكع والسخاؾبة وجسع البيانات

التذغيل والتحكع  التحتية والسخافق السهسة لمعجيج مغ البمجان. يدتخجم نطام سكادا بذكل شائع في
والسخاؾبة في السذاريع البديصة مثل إدارة وتذغيل مرشع صغيخ أو بشاية معيشة ، كحلظ فأن أنطسة 

مثل إدارة محصات الصاقة الشػوية ،  سكادا لها استخجامات واسعة وفعالة في إدارة السذاريع السعقجة
الشفط وتكخيخت وإدارة مذاريع إنتاج استخخاج  كسا أنها تداهع بذكل كبيخ في التحكع و مخاؾبة عسميات

وتػزيع الصاقة الكهخبائية ومذاريع ميات والحجيج والرمب ، ترف هحت الخسالة أهع الستصمبات 
األساسية لألجهدة والبخامس التي يحتاجها بشاء نطام سكادا السػزج باإلضافة الى ترسيع وتشفيح نسػذج 

، تع  S7-1200مشصؿية قابمة لمبخمجة سيسشذ  وتشفيحت باستخجام وحجة تحكع SCADA عسمي لشطام
لالتراالت الرشاعية والحرػل عمى البيانات في الػقت  ProfNet تػصيل الشسػذج عبخ بخوتػكػل

 WinCC بخنامس االتستة الستكامل وبخنامس TIA عبخ سكادا السػزج. أيزا تع االستفادة مغ الفعمي



 

التقفي  يع نسػذج ثاني عمى شكل محاكاة حاسػبيةالغخض تمبية متصمبات البخمجة الالزمة. تع ترس
أثخ اإلشارات التشاضخية في الػقت الفعمي لتدجيل بيانات التذغيل وؾيع درجات الحخارة وتتبع حالة 

 .PLCSIMواتخاذ القخارات السشاسبة ونفحت السحاكاة بػاسصة بخنامس  Tracingالشطام باستخجام أداة 

تاريخ  يةالكل التخصص العنوان اسم الباحث
 المناقشة

احمد خالد 
اسماعٌل 

 داؤود

التعرف على امراض االسنان 
من صور االشعة السٌنٌة 
باستخدام التعلم العمٌك و 

 رازباري باي

هندسة تمنٌات 
  الحاسبات

 
 الكلٌة التمنٌة

 الهندسٌة/ الموصل
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تهجف هحت الخسالة إلى ترسيع وتشفيح نطام لمتعخف عمى أمخاض األسشان باألشعة الديشية           
 و (AI) بكفاءة عالية وأخصاء أقل ووقت أقل. يتكػن الشطام السقتخح مغ جدئيغ؛ الحكاء االصصشاعي

.Raspberry Pi 

الترشيف أورام الفظ مغ  CNN في الحكاء االصصشاعي ، تع استخجام بشية الذبكة العربية التالؼيؽية
  األشعة الديشية البانػرامية مغ خالل استخجام تعمع الشقل مع إصجارات مزبػشة مغ

VGG16,VGG19,ResNet50) ) الدبب مغ استخجام شبكة مجربة مدبقا مع ضبط دقيق لتجشب
التغمب عمى الشسػذج ، بدبب محجودية مجسػعة البيانات في السجال الصبي وخاصة في شب 

ان ، وكحلظ لتقميل وقت تجريب الذبكات ، وعجم الحاجة إلى كسبيػتخ بسػاصفات عالية ألداء األسش
 . هحت السهسة

صػرة بانػرامية لألشعة الديشية مقدسة إلى ثالث فئات مغ أورام  174تع تجريب العسل السقتخح عمى 
يشائي ، والػرم الدشي السعقج الفظ، تع التخكيد عميها في جخاحة الفع والػجه والفكيغ: الػرم األرومي الس

  .وحالة شبيعية صحية

زيادة في البيانات وتدخيب بسقجار  VGG19 لذبكة (c) 2كانت الشتيجة األفزل في الشسػذج 
وكحلظ الشتيجة جيجة أثشاء فقجان التحقق حيث 94.29% ، حيث وصمت دقة االختبار الى 0.25

 صػرة. 35صػرة مغ مجسػج  33الشسػذج ، وبمد عجد التشبؤات لهحا 0.2380وصمت ؾيستها الى



 

،  0.5زيادة في البيانات وتدخيب بسقجار  VGG19(d) 2وثاني أفزل نتيجة كانت في الشسػذج  
. وبمد عجد 0.2474، ومشحشى خدارة التحقق %91.43 حيث أصبح مشحشي دقة بيانات التحقق

الشطام كسجخل . واخيخا يتع تغحية إخخاج هحا 35صػرة مغ أصل  32تشبؤات الشسػذج 
 . Raspberry Pi 3 Model Bإلى

، وهي أجهدة مشخفزة التكمفة وصغيخة الحجع  B مػديلRaspberry pi 3الجدء الثاني هػ 
عمى عسمية التحقق ، والتي تدتمدم  Raspberry pi واستهالكها لمقجرة الكهخبائية مشخفس. يخكد

 Raspberry Pi ها ، ثع يتع إرفاق إخخاجتعجيل الؿيع الججيجة لرػرة األشعة الديشية والتحقق مش
 2بذاشة إلضهار الشتيجة. يدتغخق الػقت لمتحقق مغ صػرة األشعة الديشية في الشسػذج 

(VGG19(c 19.4653 .ثانية  

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

يُزس دمحم 

 سػب انُؼًٛٙ

ػظب ركٛخ رؼزًذ ػهٗ اَزشَٛذ 

انُؼبلٍٛ األشٛبء نألشخبص 

 ثظشٚب

ُْذعخ رمُٛبد 

 انسبعجبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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في حياتهع اليػمية ، ومغ هحت السعاناة صعػبة  (VCP) غالبا ما يعاني السعاقػن برخيا        
هحت الحخكة أثشاء التشقل خارج السشدل ويحتاجػن إلى أنػاج مختمفة مغ السداعجة لمتغمب عمى 

 .الرعػبات مغ أجل أن يكػنػا واثقيغ مغ أنفدهع وأال يكػنػا عبئا لسغ حػلهع وألنفدهع

تتشاول هحت الخسالة ترسيع نطام خارجي يعتسج عمى تقشية إنتخنت األشياء لسداعجة السعاقيغ          
مذي  أثشاء التشقل خارج السشدل في حياتهع اليػمية. يتكػن هحا الشطام مغ عرا (VCP) برخيا

لغخض  (Blynk) االكتذاف العػائق وكاميخا الكتذاف إشارات السخور. يدتخجم الشطام أيزا تصبيق
 | .التػاصل مع أولياء األمػر عبخ الهاتف السحسػل في حالة الصػارغ 

مرسع  (Particle Photon) يعتسج ترسيع العرا عمى متحكع دقيق حجيث ومتقجم يدسى        
ومكػنات إضاؼية  GPS األشياء مع العجيج مغ أجهدة االستذعار ووحجة خريرا لتصبيقات إنتخنت

  لمتشبيه. يسكغ ألجهدة االستذعار اکتذاف بخك الساء والعػائق عمى مدتػيات مختمفة ، ويتع تشبيه



 

VCP عغ شخيق االهتداز أو التشبيهات الرػتية اعتسادا عمى مدتػػ العائق السكتذف. تع استخجام
 Save) تحتػؼ العرا عمى زر (Blynk) باستخجام تصبيق VCP جاثيات مػقعلتتبع إح GPS وحجة

Our Salves) SOS لمتػاصل مع الػالجيغ أو األصجقاء عمى الفػر عبخ تصبيق (Blynk)  مجخد
 SOS . الزغط عمى زر

تدسى نطام مداعج عبػر الذػارج"  " (Raspberry Pi) أخيخا ، تع استخجام كاميخا مػصػلة بستحكع
شيات معالجة الرػر لغخض اكتذاف إشارات السخور. وتع ترسيع الشطام بسكػنات خؽيفة الػزن مع تق

 لجعل الجهاز ميدػر التكمفة ومخيحا وبه ميدات مهسة. تع اختبار الشطام في بيئة حؿيؿية

   مع نتائس جيجة.

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

نإنإح ػجذ 

انْٕبة ٚبعٍٛ

  

رظُٛى يغٛش ػبنٙ انكفبءح 

ثبػزًبد انًبنح انًظغش رٔ 

 انُٕاح انمبثهخ نهجشيدخ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انسبعجبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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تمعب التػافؿيات دورعا مهسعا في العجيج مغ التقشيات الرشاعية السصبقة لحل السذكمة الخئيدية       
مغ التيار الستشاوب خاصة في التيار السباشخ إلى محػالت التيار الستشاوب ، لمتخمز مغ التػافؿيات 

استخجم الباحث الدابق العاكذ متعجد السدتػيات  .والتي تعج الجدء الخئيدي مغ الشطام الكهخوضػئي
 .(NPC) لمشقصة السحايجة

البػابة القابمة  يتسثل االختالف الخئيدي بيغ هحا العسل والباحث الدابق في قجرة مرفػفات     
عمى العسل مع الػقت السيت السجمس باستخجام معالس ثشائي الشػاة. تع  (FPGA) لمبخمجة السيجانية

باستخجام تقشيات الترسيع  Spartan 6E ترسيع نطام معالس مزسغ وتكػيشه عمى شخيحة
-DDR كخةالسزسشة، ويتزسغ الشطام السرسع السعالس السرغخ ذو الشػاة القابمة لمبخمجة، وذا

SDRAM  ميجابايت، ووحجة 128سعة UART ، و أربعة وحجات مؤقت، ومشافح ادخال واخخاج ،
 .تعسل كشطام ناقل لمسعالس (AXI)  ووحجة

 لتكييف نطام السعالس السرسع لتػليج أربعة سالسل نبزية C تع تصػيخ بخنامس تصبيق لغة     
PWM مممي ثانية ويتزسغ خسذ نبزات مع أوقات تذغيل وإيقاف مختمفة  20، كل سمدمة بفتخة



 

التي تع إنذاؤها عمى دائخة القشصخة الكاممة  PWM ,وفقا لدوايا القجح. يتع تصبيق سالسل الشبزات
أحادؼ الصػر لسغيخات التيار السدتسخ/التيار الستشاوب )العاكدات(، وهػ مشاسب لشػج الشطام 

خوضػئي، بصخيقة تؤدؼ إلى القزاء عمى التػافؿيات غيخ السخغػب فيها. تدتمدم هحت الصخيقة الكه
 .حداب الؿيع السثمى لدوايا القجح

تع استخجام خػارزمية نيػتغ رافدػن وسمدمة فػريخ جشبعا إلى جشب مع بيئة محاكاة الساتالب      
ا الشطام السرسع وتحديشها لتقميل التذػت لهحا الغخض. يسكغ تغييخ دورة العسل لمشبزات التي يشتجه

 .في شكل مػجة الجهج الشاتس لجائخة العاكذ

تع ترسيع أجهدة الشطام وتكػيشها كشطام معالس مددوج مع وضع الحاكخة السػزعة لتحديغ سخعة      
لي أداء الشطام وتجشب التأخيخ بيغ وقت بجء كل سمدمة. يتع تصبيق اإلشارات الستػلجة عمى نسػذج أو 

، وجج أن R-L لجائخة العاكذ اثشاء التذغيل في الدمغ الحؿيقي. مغ نتيجة محاكاة الساتالب وحسل
ا يرل إلى  (THD) مقجار التذػت الكمي لتيار وفػلصية الحسل الخارج مغ دائخة العاكذ مشخفزع

، ُيطهخ التصبيق العسمي لذكل مػجة جهج خخج العاكذ في الدمغ الحؿيقي أنه .%50.3: و 3.85
بالشدبة لدوايا القجح الخسدة، يكػن تختيب التػافقي األدنى في شيف جهج الحسل هػ الحادؼ عذخ، 

مسا يذيخ إلى التخمز مغ التػافؿيات ذات التختيب السشخفس )الثالث، الخامذ، الدابع، التاسع( 
  والتي تتصابق مع نتائس السحاكاة.

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

ازًذ دزبو 

 دمحم

رأثٛش ئعزخذاو يخهفبد انضخبج 

انًكغٕس كشكبو َبػى ٔ فهش ػهٗ 

 خظبئض خهطخ انكَٕكشٚذ اإلعفهزٙ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد اإلَشبئٛخ

 انكهٛخ انزمُٛخ

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 المستخلص  
إعادة تجويخ الشفايات الرمبة في إنذاء الصخق يدسح بالحفاظ عمى السػارد الصبيعية مغ         

الشزػب، ويقمل مغ مداحات دفغ الشفايات. يعتبخ الدجاج مغ السخمفات الرمبة، وهي مادة غيخ 
ا في قابمة لمتحمل وغيخ قابمة لالحتخاق ، لحلظ يرعب التخمز مشها، وبالتالي يسكغ إعادة تجويخه

 .مختمف شبقات التبميط، كخكام

يهجف هحا البحث الى دراسة الججوػ الفشية مغ استخجام مخمفات الدجاج السكدخ كخكام في           



 

التبميط االسفمتي الحار السدتخجم في تبميط الصبقة الخابصة. النجاز هحا الهجف، تع اختيار خميط 
لدجاج السكدػر كبجيل جدئي عغ الخكام الصبيعي گالسفمت االمثل و دراسة تأثيخ كل مغ مخمفات ا

الشاعع، و مدحػق الدجاج كبجيل عغ الفمخ التقميجؼ، عمى خرائز الخمصة االسفمتية الحارة. ايزا، 
تع دراسة تأثيخ مدحػق الدجاج عمى الخرائز التقميجية لالسفمت حيث تع استخجام سبعة ندب 

تع (. :16,و 14, :12 ,:10, :8, :6, :4مزافة مغ وزن االسفمت )
استخجام شخيقة مارشال في ترسيع الخمصات االسفمتية التقميجية )خميط مخجعي(، و خمصات 

، كبجيل (:25و , :20, :15, :10الگالسفمت. كانت ندب الدجاج السدتخجم هي )
مغ  ممع( ، لمخكام الصبيعي . تع تهيئة عجد كافي 0,075 - 2,36جدئي عغ وزن الجدء السشخمي )

العيشات لترسيع الخميط السخجعي )بجون زجاج(، و خمصات الگالسفمت عشج كل ندب مؤية مغ 
، (SORB/R9,2003)مخمفات الدجاج. بعج اجخاء ترسيع الخمصات وفق السػاصفات العخاؾية 

لتبميط الصبقة الخابصة، تع تعخيس عيشاتها الى فحػصات: مقاومة الذج الغيخ مباشخ لتخسيغ مقاومة 
 .صات، وايجاد ندبة مقاومة الذج و ثباتية مارشال الستبؿية لتخسيغ حداسية الخمصات لمخشػبةالخم

اضهخت الشتائس ان مدحػق الدجاج يديج مغ لدوجة االسفمت، لحلظ يقل االختخاق )يرل الى         
مدحػق الدجاج(، و السصيمية )ترل  :16اقل مغ اإلسفمت غيخ السعجل عشج الشدبة  :49

مدحػق الدجاج(، مع زيادة  :16اقل مغ اإلسفمت غيخ السعجل عشج الشدبة  :70الى 
اكثخ مغ اإلسفمت غيخ السعجل عشج الشدبة  :7.5مدحػق الدجاج وتدداد نقصة الميػنة )ترل الى 

، :4,83، :5مدحػق الدجاج(. ان محتػيات االسفمت السثمى لمخمصات كانت  :16
، :15، :10، :0الخميط، مع محتػيات الدجاج مغ وزن  :4,8، و 4,77، :4,7
، عمى التػالي. وجج ان ؾيع ثباتية مارشال و التجفق تتأرجح عشج ؾيع الخميط :25، و :20

السخجعي، اما كثافة الخميط و الفخاغات الهػائية و الفخاغات بيغ الخكام السعجني، تشقز مع زيادة 
مدحػق الدجاج كفمخ في الخمصات االسفمتية اعصى مخمفات الدجاج السكدػر، كسا وجج استخجام 

نتائس مصابقة لمسػاصفات. وفق نتائس فحز الذج الغيخ مباشخ، فإن خمصات الگالسفمت كانت تستمظ 
كيمػباسكال(، كانت عشج الشدبة  1381مقاومة  مخضية عشج مختمف درجات  الحخارة  واعمى ؾيسة )

وهي اعمى مغ مقاومة الخميط السخجعي.  :4,7السقتخنة بسحتػػ اسفمت  :15الدجاجية 
اضهخت نتائس فحز الحداسية لمخشػبة، ان خمصات الگالسفمت مقاومة لمخشػبة وتشخفس مع زيادة 

، :76و  :87ندبة الدجاج، حيث اقل ؾيسة لشدبة مقاومة الذج ومؤشخ الثباتية الستبؿية كانت 
عمى اية حال، فإن جسيع . :4,8و بسحتػػ اسفمت  :25عمى التػالي، عشج ندبة زجاج 



 

، (SORB/R9, 2003) خرائز خمصات الگالسفمت السرسسة كانت مصابقة لمسػاصفات العخاؾية
ومحتػػ اسفمت  :15لمصبقة الخابصة، ولكغ خميط الگالسفمت السثالي كان عشج ندبة الدجاج 

مغ هحت  (، الحؼ يتسيد بأفزل الخرائز بالسقارنة مع باقي الخمصات.15)خميط  :4,7
الشتائس، يدتشتس ان دمس مخمفات الدجاج كخكام ناعع وفمخ في الخمصات االسفمتية الحارة، مسكغ مغ 

 .الشاحية الفشية

اوصت هحت الجراسة بإجخاء دراسات اضاؼية مع ندب مختمفة اخخػ مغ الدجاج السكدخ و      
الى دراسة حػل استخجام  مقاسات جديئات اكبخ ولكغ مع مادة سائمة مزادة لمتجخيج، باالضافة

مخمفات الدجاج مع بخادة الحجيج و مػاد مهجمة. اوصت ايزا باستخجام مدحػق الدجاج مع نفايات 
 البالستيظ كسػاد مالئة في خميط الخخسانة اإلسفمتية.

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
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 المستخلص

 هحا البحث يجرس تأثيخ معامالت مختمفة عمى الخػاص السيكانيكية لمسػنة الجيػبػليسخية         
 درجة سيميدية. باإلضافة 85تحت ضخوف السعالجة السحيصة ومقارنتها بالسعالجة الحخارية بجرجة 

الى استحجاث نساذج تشبؤيه لمخػاص السيكانيكية لمجيػبػليسخ باستخجام الذبكات العربية 
خماد االصصشاعية ومعادلة االنحجار. ان العػامل التي تست دراستها هي كاالتي )السيتاكاوليغ الى ال

الستصايخ وندبة السيتاكاوليغ إلى الخماد الستصايخ، ندبة الخمل الى السػاد الخابصة، ندبة السشذط 
الخابصة، ندبة الرػديػم سميكات الى هيجروكديج الرػديػم وندبة مختمفة مغ  القمػؼ الى السادة

فقج تزسشت العػامل  ( لمسػنة الجيػبػليسخية. أما بالشدبة لمخخسانةالرػديػم جيجروکديالتخاكيد له
إلى الخكام الشاعسة الى الخكام الخذشة. وقج تع ترسيع الخمصات  باإلضافة السادة الخابط الى الحرى

إليجاد أفزل الشدب لمعػامل  Minitab في بخنامس التحميل االحرائي Taguchi باستخجام شخيقة
 .خمصات لمخخسانة 9لمسػنة و خمصة 80السجروسة. وتع ترسيع 



 

 MK/FA،0.5 0.5 شدب السثمى لمعػامل التي تعصي افزل خػاص ميكانيكية هيال كانت
AA/B،1.5 SS/SH  ،1.5 S/B، 12عامل الرػديػم حيث تع دارسة كل مػالرتي لهيجروكديج 

عمى حجا. بيشسا أفزل الشدب لمعػامل التي درست في الخخسانة كانت ندبة السػاد الخابصة الى 
 .والتي تعصي اعمى مقاومة انزغاط 0.4 وندبة الخكام الشاعسة الى الخكام الخذشة 0.33الحرى 

 الحخاريةتأثيخ السعالجة عمى السقاومة في االعسار السبكخة كان كبيخ، حيث إن السعالجة  إن         
يػما يكػن تصػيخ السقاومة  28القػة بذكل كبيخ بالسقارنة مع السعالجة السحيصة، بيشسا بعسخ  تصػر

في السعالجة الحخارية بصيئا وتصػر السقاومة في السعالجة السحيصة كبيخ ججا لجرجة أن السقاومة 
 تربح قخيبة ججا تحت تأثيخ السعالجة الحخارية والسحيصية.

إلنذاء نساذج تشبؤية لتحجيج كيؽية  (ANNs) استخجمت الذبكة العربية االصصشاعيةلقج        
تأثيخ معامالت ترسيع السديس عمى نتائس الخرائز الجيػبػليسخية )أؼ مقاومة الزغط ومقاومة 
االنحشاء(. تػضح الشتائس وجػد عالقة جيجة بيغ الشتائس التجخيبية ونتائس التشبؤات مغ الذبكات 

 مقاومة االنثشاء. وكانت معامالت االنحجار الصصشاعية لسقاومة االنزغاط وخرائزالعربية ا
(R) لسقاومة االنزغاط( 0.96، 0.94، 0.96، 0.97 )لمتجريب والتحقق واالختبار، كاالتي 

 لسقاومة االنثشاء، وهحا يعشي أن نسػذج الذبكات العربية( 0.96،0.93، 0.92 ،(0.94
  س كان جيجا. دراسة األمثمية الجيػبػليسخ بػاسصة بخامس التحميل اإلحرائياالصصشاعية لمتشبؤ بالشتائ

(Minitab) وججت أن أفزل ندبة لمحرػل عمى قػة عالية هي AA / B 0.5 1.5و SS / SH 
 . S/B1.5 مػالرتي تخكيد هيجروكديج الرػديػم و 14و
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تعج الػحجات الخخسانية مادة أساسية مهسة لمبشاء مصمػبة في جسيع مجاالت األنذصة           
اإلنذائية. الكتل الخخسانية هي مغ أكثخ السػاد استخجاما في البشاء خاصة في مجيشة السػصل .حيث 

صشاعتها لكغ تعتبخ مادة مهسة تدتخجم عمى نصاق واسع في السباني ، نتيجة لػفخة السػاد األولية في 
احجػ السػاد الخئيدية السدتخجمة في صشاعة الكتل الخخسانية هي األسسشت البػرتالنجؼ. يعتبخ 



 

االسسشت السداهع الخئيدي في التغيخ السشاخي. لحلظ ، فإن استخجام مػاد الشفايات الرمبة الستاحة 
تػافخها كسػاد محمية مثل محميا أو السشتجات الثانػية الشاتجة مغ صشاعة بعس السػاد اعتسادا عمى 

 مدحػق الدجاج وخبث الفػالذ كبجيل جدئي لألسسشت في الخخسانة.

يهجف هحا البحث إلى إنتاج شابػق صجيق لمبيئة واقترادؼ باستخجام مدحػق الدجاج          
ومدحػق خبث الفػالذ كبجيل لألسسشت ودراسة تأثيخ هحت السػاد کسػاد بػزوالنية، إلى جانب ذلظ ، 

كد الجراسة بذكل أساسي عمى تأثيخ اضافة الشانػ سيميكا إلى خمصات الصابػق الخخساني لتحديغ تخ 
خرائز الصابػق ، باالضافة الى ان البحث يتزسغ شخيقتيغ مختمفتيغ مغ االنزاج التقييع تاثيخ 
االنزاج عمى بعس الخرائز السيكانيكية والفيديائية األساسية )مقاومة االنزغاط، مقاومة 

نثشاء، سخعة السػجات فػق الرػتية، الكثافة الجافة، االمتراص واالنكساش الجاف( لمصابػق اال
درجة مئػية بيشسا  2+23الخخساني. الصخيقة األولى لالنزاج هي شخيقة االنزاج االعتيادية عشج 

درجة مئػية شبقت عمى ست  100كانت شخيقة االنزاج الثانية هي شخيقة الساء السغمي عشج 
 .خخسانية مختمفة خمصات

يػم انه يسكغ استخجام مديس مغ ۲۲اضهخت نتائس فحز فعالية السػاد البػزوالنية بعسخ         
: مغ مدحػق الخبث الفػالذؼ الستبجال األسسشت بفعالية بػزوالنية 15% مغ مدحػق الدجاج و 15

 2.5زادت مع إضافة %. مغ ناحية أخخػ، وجج أن مقاومة االنزغاط ومقاومة االنثشاء 75أكثخ مغ 
: مغ الشانػ سميكا الغخوية بيشسا زادت ؾيع االنكساش الجاف بذكل واضح مع اإلضافة 3.5% و
 .: نانػ سيميكا الغخوية 3.5% و2.5

يػما بصخيقة االنزاج في الساء  ۲۲وجج أن مقاومة االنزغاط و مقاومة االنثشاء في          
يػما بصخيقة االنزاج بالساء في درجة  ۲۲مة االنثشاء في السغمي أعمى مغ مقاومة االنزغاط و مقاو 

الحخارة االعتيادية. بيشسا أضهخت نتائس االنكساش الجاف باستخجام االنزاج في الساء السغمي لجسيع 
الخمصات وفي جسيع األعسار أن ؾيع االنكساش الجاف كانت أعمى بقميل مغ نتائس االنكساش الجاف 

 في درجة الحخارة االعتيادية. في شخيقة السعالجة بالساء

 

 

 



 

  
 اسم الباحث
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 المستخلص

اصبح االهتسام بالبيئة السدتجامة لمحفاظ عمى السػارد الصبيعية الثابتة والتقميل مغ السمػثات         
البيئية الشاتجة مغ عسميات الترشيع متصمب رئيدي مغ السسكغ تحؿيقه في مجال هشجسة تقشيات 

اميظ باالضافة الى السػاد االنذائية ، أن السمػثات الشاتجة مغ عسميات صشع الحجيج او مخمفات الديخ 
مخمفات نبات الذعيخ تذكل جدء كبيخ مغ السخمفات السصخوحة الى البيئة حيث يسكغ استغاللها في 

 .انتاج مػنة اسسشت مدتجامة

تتشاول هحت الجراسة سمػك مػنة االسسشت السدتجامة السشتجة بأضافة مدحػق مخمفات        
جدئي عغ االسسشت السجعسة بالياف نبات الجػت مع عسل مقارنة  الديخاميظ وخبث الحجيج کبجيل

 . استخجام الشانػ سيمكا السشتجة كيسيائيا وفيديائيا لتحديغ الخػاص السيكانيكية لمسػنة السشتجة

تكػن العسل مغ ثالث مخاحل تجخيبية بذكل رئيدي. السخحمة االولى ركدت عمى التحخؼ عغ       
، 20سمػك مدحػق الديخاميظ ومدحػق خبث الحجيج کبجيل جدئي عغ االسسشت وبشدب مختمفة )

( بالسئه کشدب وزنية مغ االسسشت ، ألنتاج مػنة اسسشت مدتجامة بيشسا وضحت  50و  40، 30
ثانية سمػك االلياف السشتجة مغ عمب االلسشيػم الخؽيف او الياف نبات الجػت عمى السػنة السخحمة ال

الدسدتجامة السشتجة مغ السخحمة األولى . أما السخحمة الثالثة بيشت تأثيخ استخجام الشانػ سيكيا 
ديائيا بصحغ بالسئة ومقارنتها بالشانػ سيميكا السشتجة في 99السشتجة تجارية التي تستمظ نقاوة بحجود 

مدحػق الديخاميظ والسشتجة كيسيائيا مغ مخمفات حبػب الذعيخ ، بشدب اضافة ثابتة، السزافة الى 
 . مػنة االسسشت السشتجة في السخحمة الثانية

أضهخت الشتائس فعالية السػاد البػزالنية ) مدحػق مخمفات الديخاميظ وخبث الحجيج( بشدبة        
بالسئة مغ خبث الحجيج السار مغ مشخل  25ػق مخمفات الديخاميظ و بالسئة مغ مدح 25استبجال 

بالسئة مغ االسسشت حيث انخفطت مقاومة االنطغاط مغ  50مايكخوميتخ ( مع  45) 325رقع 
ميكا  4.06الى 7.21ميكا باسكال باالضافة الى انخفاض معايخ الكدخ مغ 21.65الى  38.54



 

يػم مغ السػنة  28ميكا باسكال لعسخ 1.39الى  2.46باسكال وانخفاض مقاومة االنذصار مغ 
 يػم مغ السعالجة. 90و  56السعالجة بالساء وبقي هحا التاثيخ مغ االنخفاض الى االعسار الستاخخة 

 1.5بالسئة بأضافة  40آن اضافة الياف نبات الجػت اضهخت زيادة في معايخ الكدخ بحجود       
كان تأثيخ األلياف عمى مقاومة االنزغاط ضئيل ججا وبشفذ بالسئة مغ األلياف كبجيل حجسي بيشسا 

بالسئة مغ الياف  1.5بأضافة 2.39الی 1.89الػقت تحدشت مقاومة االنذصار لسػنة االسسشت مغ
 .يػم 28الجػت وبعسخ معالجة 

ان استخجام الشانػ سيميكا في مػنة االسسشت له تأثيخ كبيخ في تحديغ الخرائز السيكانيكية       
اعمه مع هيجوكديج الكاليديػم الستكػن نتيجة امارة االسسشت وتكػيغ قػة ربط ججيجة تعسل عمى لتف

بالسئة مغ مقاومة  99تحديغ هحت الخرائز . حدشت الشانػ سيميكا التجارية التي تستمظ نقاوة 
 2.5يػم نتيجة اضافة  28ميكاباسكال بعج السعالجة بالساء لسجة  35.59الى  23.27االنزغاط مغ

بالسئة مغ كشدبه وزنية مغ االسسشت ، بيشسا أثخت الشانػ سيميكا السشتجة فيديائيا عغ شخيق شحغ 
بالسئة مغ وزن االسسشت عمى مقاومة االنزغاط  2.5الديخاميظ الى الحجع الشانػؼ وبشدبة اضافة 

سيخاميظ  يػم بدبب احتػاء الشانػ 90ميكاباسكال بعج السعالجة بالساء لسجة  27.48الى  25.84مغ
بالسئة. ان سمػك الشانػ سيمكيا السشتجة كسيائيا مغ قذػر حبػب الذعيخ  61عمى ندبة سيميكا 

بالسئة كان له التأثيخ األكبخ مقارنة بالشانػ سيخاميظ حيث  82السحتػؼ عمى ندبة سيميكا بحجود 
يػم. اما  90 ميكاباسكال بعج السعالجة بالساء لسجة 31.42الى 28.84حدشت مقاومة االنزفاط مغ

بالشدبة لمخرائز السيكانيكية األخخػ كانت بشفذ الدمػك مغ مقاومة االنزغاط وباالعتساد عمى 
 ندبة الديميكا التي تحدغ مغ الخرائز السيكانيكة .

بجراسة سمػك السػاد البػزوالنية واأللياف والشانػ سيمكا التجارية أو الفيديائية او الكيسيائية       
اج مػنة اسسشت بأختدال كسية األسسشت الى الشرف وتػفيخ استخجام السػاد األولية تػصل الى انت

باالضافة الى تقميل شخح الغازات الدامة السمػثة نتيجة عسميات االنتاج بأستخجام مخمفات السػاد 
والحرػل عمى مػنة اسسشت مدتجامة لها نفذ الخرائز السيكانيكة والفيديائية مقارنة بالخمصة 

 ية .السخجع

 

 



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس
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 انًٕاد االَشبئٛخ 
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 السدتخمز

بذكل عام كانت هشاك حاجة لجراسات متعجدة بدبب الخدارة السدتسخة لمسػارد الصبيعية في       
العخاق، و يسكغ التقميل مغ استخجام هحت السػارد مغ خالل عسمية إعادة التجويخ، مسا قج يؤدؼ إلى 

 .انخفاض التكاليف وحساية البيئة

مصة اإلسفمتية التي يتع إنتاجها مغ الكػنكخيت يجرس هحا البحث القجرة عمى تحديغ أداء الخ       
% ندبة وزنية مغ 40% و 20االسفمتي السدتعاد باستخجام مادة مججدة، تع استخجام ندبة استبجال 

 .الكػنكخيت االسفمتي السدتعاد

% مغ 20(% ل 5السادة السججدة السدتخجمة هي زيت بقايا التقصيخ الفخاغي بشدب )       
% مغ األسفمت القجيع 40( % ل 7.5الػزن مغ األسفمت الججيج، وندبة مئػية )األسفمت القجيع ب

تع تقييع أداء اإلسفمت السعاد تججيجت مغ خالل إجخاء العجيج مغ  .بالػزن مغ األسفمت الججيج
االختبارات األساسية مثل االختخاق، نقصة التمييغ، الميػنة، المدوجة، ندبة األسفمتيغ إلى مالتيغ، 

كيسيائي، التعخية، واستقخار التخديغ في درجات حخارة عالية. تع إجخاء اختبار مارشال لمثبات، الغسخ ال
عمى خميط اإلسفمت السدترمح  Cantabro Loss  وقابمية الخشػبة، واختبار الستانة السعخوف باسع

 .والستججد

عال ويججد األسفمت أشارت الشتائس إلى أن مخمفات التقصيخ الفخاغي يسكغ أن يحدغ بذكل ف        
 VR% مغ األسفمت القجيع مغ 40% ل 7.5% مغ األسفمت القجيع و20% مغ 5القجيع حيث أن 

يسكغ أن يعيج األسفمت القجيع إلى درجة االختخاق لألسفمت الججيج. فزال عغ ذلظ، تع تحديغ 
مت الججيج. و تقميل المدوجة ، وقابمية درجة الحخارة، ومقاومة التقادم لألسفمت السججد مقارنة باألسف

. باالضافة إلى تحديغ خرائز مديس األسفمت. يسكغ استشتاج أن VRاالسفمتيغ بدبب إضافة 
تججيج اإلسفمت القجيع في الػاقع االفتخاضي أمخ مسكغ ويسكغ اعتبارت شخيقة فعالة إلعادة تجويخ 

 الكػنكخيت االسفمتي القجيع.

 



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

ػًش عًٛش 

 يٓذ٘

دساعخ ردشٚجٛخ نهخشعبَخ راد 

سكبو خفٛف انٕصٌ انًُزح يٍ 

انغجبس انظُبػٙ كبعزجذال 

 خضئٙ يٍ انشكبو

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد االَشبئٛخ 
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 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 المستخلص

 .  هػ غبار مخمفات األسسشت الجانبي السشتس الثانػؼ الجقيق إلنتاج الكمشكخ البػرتالنجؼ        
(CKD) ليدت كاؼية لمعػدة إلى السػاد األولية، وبالتالي يجب ترخيفها. تؤثخ   إن تخكيبته الكيسيائية

زيادة انتاج األسسشت مع اإلنتاج الستدايج لمشفايات الحؼ يؤثخ عمى البيئة . تعتبخ السػاد الخابصة التي 
 CKD . ال لمسعالجة البيئية ليتع تشذيصها القمػؼ بجيال محتس

في مرشع الحجباء  تخكدت الجراسة بذكل أساسي عمى إعادة تجويخ الػبار الشاتس مغ إنتاج األسسشت
وتحػيمه إلى ركام صشاعي. في حيغ أن هحت التقشية إلنتاج الخكام الرشاعي مغ الػبار الرشاعي 
الشاتس مغ صشاعة االسسشت ليدت مشتذخة في العخاق ، عسمية التكػيخ هي شخيقة عالسية تدتخجم في 

مع( والحؼ  ۲۲لمخكام  ترشيع الخكام الرشاعي. الخكام السدتخجم في هحا السذخوج له )أقرى حجع
بعج ترشيع الكخيات الصخية ، تع االحتفاظ بها  CKD. يشتس مغ عسمية التخابط عمى البارد لتكػيخ ال

يػما في ضخوف معالجة ، وهسا السعالجة بالهػاء والسعالجة بالساء ، بحيث يتع الحرػل  ۲۲لسجة 
 ACV ) خيق اختبار التكديخ)عمى إجسالي الخكام خؽيف الػزن السختمف. تع ؾياس الخػاص عغ ش

 والػزن الشػعي وامتراص الساء.

عمى الخػاص السيكانيكية لمخكام  (CKDA) تع التحخؼ في دراسة تأثيخ ركام غبار مخمفات األسسشت 
مع و بجون السػاد الكيسيائية والسعجنية السزافة. تع استخجام  (SLWAC) اإلنذائي الخؽيف الػزن 

كخخسانة ذات قػة  C1 مى الشحػ التالي ؛ تع ترسيع الخميط السخجعيمجسػج السختبخ التجخيبية ع
ميکا ( ۲۲( لمحرػل عمى مقاومة انزغاشية تبمد )ACI 211.1-91وفقا ل ) (NSC) عادية

كبجيل حجسي إلى الحجع الكمي لمخكام  CKDA باسكال. تع تحزيخ خمصات مختمفة بإضافة مجسػج
خاء االختبارات )كثافة شخية، مقاومة إنزغاط(. أضهخت الشاعع والخذغ بشدب مئػية مختمفة تع إج

كبجيل لمخكام الخذغ. يسكغ أن  CKDA الشتائس أن كثافة الخخسانة تأثخت بذكل كبيخ بإدراج ركام
في الخميط تؤدؼ  CKDA يجرك بذكل عام مغ الشتائس أن الديادة في الشدبة السئػية الستبجال مجسػج

 .إلى انخفاض في القػة



 

خسالة تست دراسة خسدة عذخ خمصة خخسانية، وتع تقديع هحت الخمصات الى قدسيغ؛ في هحت ال
تزسغ القدع االول الخمصات التجخيبية؛ وكحلظ استبجال مدحػق الػبار الشاتس مغ صشاعة األسسشت. 

بالسئه  ۲۲( بالسئه. كانت الشدبة السثمى 100 ,  ,0۲80, 0۲, ۲۲وكان أستبجال األسسشت بشدب ) 
بالسئة إلى زيادة السحتػػ القمػؼ  ۲۲ذلظ؛ أدت زيادة ندبة االستبجال بأكثخ مغ  عالوة عمى

 : القدع الثاني تزسغ عمى Fe2O3 )وSiO2, Al2O3وتقميل)

خمصة خخسانية مخجعية تحتػؼ عمى االسسشت البػرتالنجؼ العادؼ فقط ، وأربعة عذخ خمصة تحتػؼ 
الشاعع والخذغ  والحؼ استبجل عغ الخكام )عيعمى ندبة مختمفة مرشعة خؽيفة الػزن )ركام الرشا

بالسئه عمى التػالي. أضهخت الشتائس أنه مغ السسكغ  ( 100 ,  ,0۲80, 0۲, ۲۲)  العادؼ بشدب 
بالسئه واستبجال الخكام الشاعع  70إنتاج خخسانة خؽيفة الػزن بإستبجال الخكام الخذغ بشدب تتجاوز 

 . مقارنة مع باقي الخمصاتسمػك افزل  بالسئه أبجت 30بشدب تتجاوز 

(؛ وتع تقييع الخػاص الصخية LWCتع اختبار الخرائز الصخية والسترمبة لمخخسانة خؽيفة الػزن )
الختبار الهصػل واختبار الكثافة الصخية. تزسشت خرائز الترمب لمخخسانة السشتجة مقاومة 

ػق الرػتية ، وعامل اإلنزغاط ، معاييخ الكدخ ، امتراص الساء ، سخعة الشبس بالسػجات ف
 السخونة ، واختبارات الكثافة الجافة.
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 المستخلص

السػنة الخزخاء هي عبارة عغ مػنة اسسشت يحتػؼ احج مكػناتها عمى مخمفات او مػاد ال           
تدبب ضخرا بيئيا عشج انتاجها. يعتبخ استخجام السػنة الخزخاء احج الحمػل التي تحج مغ الطػاهخ 

 .اإلسسشتالدمبية الشاتجة مغ عسمية صشاعة 

والخمل تكػن  لإلسسشتندب استبجال مسكشة  بأعمىالهجف مغ هحا البحث هػ ترسيع مػنة اسسشت 
مديجا مختمفا مغ السػنة  ۷۱ذات خرائز شخية ومترمبة جيجة. وبالتالي ، تع اجخاء اختبارات ل

، مع اعتساد ندبة خمط ثابتة مادة رابصة : رمل(  (M0) إلى الخمصة السخجعية باإلضافةالخزخاء 
 . 0,48وندبة )الساء / السادة الخابصة( تبمد  3: 1تبمد 



 

االعسال السختبخية قدست الى ثالث مخاحل، في السخحمة األولى ، تع استبجال االسسشت بالصيغ 
تػالي. بعج عمى ال M5 الى 1: في الخمصات مغ 40، 35، 30، 25السكمدغ وبشدب وزنية مقجارها 

% عغ شخيق استبجال االسسشت بسديس مغ الصيغ 50ذلظ ، تع رفع ندبة استبجال االسسشت الى 
ط +  :5۲ر،  :۷3ط + :53ر،  :۷۲: ط+40السكمدغ )ط( والخماد الستصايخ )ر( ، بػاقع 

 .عمى التػالي M8  ،M7  ،M6 :ر في الخمصات ۲۲

في خمتيصيغ  :5۲و ۲۲ر الحجخ الجيخؼ وزنيا بشدبة في السخحمة الثانية، تع استبجال جدء الخمل بػبا
التي تحتػؼ عمى ندبة عالية مغ استبجال M7  ، (M8مغ الخمصات السختارة مغ السخحمة االولى)

في  االسسشت وذات خرائز شخية ومترمبة جيجة. تع اختبار الخرائز الصخية والسترمبة
،  الساء ، والكثافة الجافة ن ، وامتراصالجخيا شخيق اجخاء فحز السخحمتيغ األولى والثانية عغ

وسخعة السػجات فػق الرػتية ، ومقاومة االنزغاط ، ومقاومة الذج باالنذصار، ومقاومة االنحشاء . 
البيئية لمخمصات السقتخحة مغ خالل تقجيخ انبعاثات ثاني اكديج الكخبػن  ثع تع تقييع التاثيخات

 :۲٫5السحتسمة مغ انتاج هحت الخمصات. تزسشت السخحمة الثالثة دراسة تاثيخ اضافة االلياف بشدبة 
مغ حجع السػاد الخابصة عمى الخرائز الهشجسية لمسػنة الخزخاء باستخجام نػعيغ مغ األلياف 

بعاد مختمفة. تع استخجام الياف فػالذية فائقة الشعػمة )ن( بشدبة شػل الى قصخ تبمد السعجنية ذات ا
تع استخجام االلياف . ۲۲والياف اخخػ فػالذية اكثخ خذػنة )خ( بشدبة شػل الى قصخ تبمد  65

. ثع تست اضافة االلياف الهجيشة MF2و  MF1الشاعسة واأللياف الخذشة بذكل فخدؼ في الخمصات 
الجمس بيغ األلياف الخذشة والشاعسة بشدب مختمفة مع الحفاظ عمى نفذ ؾيسة اإلضافة مغ خالل 

 الحجسية.

 

 

 

 



 

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
 المناقشة

علً حسٌب 
 عبد المادر

تمٌٌم مونة السمنت البٌولوجٌة 
 المسلحة باأللٌاف الفوالذٌة

هندسة تمنٌات 
 المواد االنشائٌة

التمنٌة الكلٌة 
 الهندسٌة/ الموصل

0202 

 المستخلص

تعتبخ الذقػق العػامل الخئيدية في تمف مػاد البشاء )السػنة االسسشتية والخخسانة والحجخ            
الجيخؼ وغيخها( اذ تػفخ الذقػق مدمكا سهال لمخشػبة والعجيج مغ السػاد الكيسيائية الزارة األخخػ 

 .الذقػق بدخعة مغ أجل اشالة عسخ الهيكل الخخسانييجب إصالح هحت  :SO42 و Cl مثل

اتبعت استخاتيجيات اإلصالح العادية تقشية السخاؾبة والكذف واإلصالح. يتع إجخاء عػامل السعالجة 
مغ الخارج وتتخمل الذقػق. عادة ما يتع تخريز هحا الشػج مغ التكشػلػجيا لػصػل عػامل 

سيتع الدعي إلى تقشية معالجة بجيمة عغ شخيق عسمية السعالجة إلى الجدء الجاخمي. وبالتالي، 
السعالجة الحاتية لحل هحت السذكمة. تعتبخ السػنة ذات السعالجة الحاتية إحجػ تقشيات السعالجة الججيجة 

 مغ خالل دراسة الخرائز (SHM) في العخاق. يتعامل العسل الحالي مع مػنة السعالجة الحاتي

شخيق اختبار قػة االنزغاط، واختبار قػة االنحشاء، واختبار قػة الذج الهشجسية التي تع تقييسها عغ 
 السباشخ، واختبار امتراص الساء، واختبار الكثافة الخشبة والجافة، والسدح السجهخ اإللكتخوني

(SEM)وحيػد االشعة األشعة الديشية ، (XRD)ومزان األشعة الديشية ، (XRF)  مغ السػنة
عالوة عمى ذلظ، تست  .(Bacillus subtilis) ى بكتيخيا عرخية نػجاالسسشتية والتي تحتػؼ عم

دراسة ججوػ إعادة استخجام ميات الرخف الرحي في السػنة االسسشتية في هحا البحث، بعج معالجة 
السيات العادمة. كسا تع استخجام خبث الحجيج الرمب في الجراسة لمحرػل عمى مػنة اسسشتية صجيقة 

 ميات الرشبػر" SHM ذلظ، يتع استخجام نػعيغ مغ ميات الخمط في خمصات لمبيئة. باإلضافة إلى
(TW) وميات الرخف الرحي السعالجة ( 

TW)". هجفت الجراسة إلى التحقق مغ قجرة بكتيخيا العرػية الخؾيقة عمى تعديد كخبػنات الكالديػم 
(CaCO3) خجام ميات الرخف اإلصالح التذققات، إلعصاء فخصة لتصػيخ تقشية يسكشها إعادة است

الرحي السعالجة والسػاد السعاد تجويخها باستخجام زراعة البكتيخيا إلنتاج مالط أسسشتي مدتجام 
 .بيػلػجيا، ولتقييع الذفاء الحاتي في الستانة والخرائز السيكانيكية لسالط األسسشت الحيػؼ 



 

سئػية السثمى الستبجال خبث تتكػن الجراسة مغ قدسيغ، تع إجخاء القدع األول لمحرػل عمى الشدبة ال
( وميات الرخف الرحي السعالجة TWالحجيج الرمب لكال الشػعيغ مغ ميات الخمط "ميات الحشؽية )

(TWW االستبجال األمثل لمخمل بخبث الرمب هػ ")۲۲لخمصات ميات الرشبػر، و  :۷۲۲: 
أفزل مديس مغ لخمصات ميات الرخف الرحي السعالجة. يتع إجخاء القدع الثاني لمحرػل عمى 

 البكتيخيا.

ربسٚخ  انكهٛخ انزخظض انؼُٕاٌ اعى انجبزث

 انًُبلشخ

 دمحم َبفغ خبسهللا

عهٕن ثالؽبد انفٛشٔ عًُذ 

انًُزدخ يٍ انًٕاد انًؼبد 

رذٔٚشْب رسذ لٕح االَسُبء 

 ٔانظذيخ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد االَشبئٛخ

 

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 المستخلص

شكمت مذكمة التمػث في الدشػات األخيخة عائقا واجه العالع مسا تصمب تكاتف الجهػد لمحج        
مغ الكسيات الكبيخة لمسخمفات الرمبة والبحث عغ شخق التجويخ الشفايات وامكانية استخجامها في 

ة والحؼ مغ أعسال البشاء وانتاج الكػنكخيت. يعتبخ الفيخوسسشت نػج شائع مغ انػاج السػنة السدمح
 .السسكغ انتاجه بسقاشع ذات سسظ قميل ندبيا اضافة الى انه يتستع بخػاص ميكانيكية جيجة

 : قدع العسل برػرة عامة إلى ثالث اشػار رئيدية

 , 15:25 10:10) الصػر األول : تزسيغ السػاد اإلسسشتية كسػاد تعػيزية لمدسشت وبشدب
لمخمصات حيث تع اعتساد ( ,10:15 , 20:10 , 10:20 , 15:20 . 15:10,20:15 , 20:20

كػنها اعصت افزل خرائز ميكانيكية عالوة عمى ذلظ اكبخ ندبة استبجال  ( M1,Ms ) الخمصات
 وبالتالي فائجة اقترادية اكبخ. 

( فزال عغ 30و  20لمخمل وبشدب ) الصػر الثاني : ادخال مدحػق الحجخ الجيخؼ كسادة معػضه
 M) ( حيث تع اختيار الخمصة)0.9و 0.6 ,0.3تجويخها وبالشدب )السعاد  استخجام االلياف

oSoF0.6) ( 30لكػنها اعصت اكبخ ندبة استبجال اضافة مغ مدحػق الحجخ الجيخؼ وبشدبة )%
 .السعاد تجويخها ( مغ األلياف0.6وكحلظ ندبة )



 

( 600*600إلنتاج بالشات الفيخوسسشت بأبعاد ) (MoSoFos) تع اعتساد الخمصة: الصػر الثالث 
 : حيث تع التدميح بأسمػبيغ مختمفيغ 12( ممع والبالد عجدها 50ممع وبدسظ )

( ممع )مغ 20*20( ممع وبػاقع شبقتيغ وفتحات بابعاد )3التدميح باستخجام شبكات حجيج قصخ ) .1
 السخكد إلى السخكد(. 

مغ السخكد إلى  ( ممع 20*20( ممع وفتحات بابعاد )2. التدميح باستخجام شبكات حجيج قصخ )2
 ( مغ األلياف .0.6السخكد( باإلضافة إلى التعديد باأللياف السعاد تجويخها اضافة الى ندبة )

تع دراسة بعس الخػاص الهشجسية لسػنة الفيخوسسشت خالل البحث، حيث تع دراسة خرائز السػنة 
ناحية مقاومة الصخية مغ ناحية االنتذار، مغ جانب اخخ تع تجاول خرائز السػنة الرمبة مغ 

( ممع 3االنزغاط و مقاومة االنحشاء. حيث أضهخت الشساذج السدمحة بذبكة حجيج تدميح ذات قصخ )
ممع والسعدزة  (2)زيادة مقاومة االنحشاء مقارنة مع البالشات السدمحة بذبكة حجيج تدميح قصخ

ج تدميح قصخ وعمى الجانب االخخ اضهخت البالشات السدمحة بذبكة حجي %0.6باأللياف وبشدبة
% زيادة في مقاومة الرجمة مقارنة مع البالشات السدمحة  0.6( ممع والسعدزة باأللياف بشدبة 2)

 ( ممع.3بذبكة حجيج تدميح ذات قصخ )

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

دمحم ػجذ 

 انكشٚى يبل هللا

يُٓبج خذٚذ نزظًٛى انخهطبد 

انخؼشاء انخشعبَخ اإلَشبئٛخ 

 ٔلهٛهخ انكهفخ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد االَشبئٛخ

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 السدتخمز

يدداد وبذكل ممحػظ استخجام الخخسانة الخزخاء في البشاء، ويتدايج الصمب عميها لعجة          
السػارد الصبيعية، والحج  اسباب مشها سعي الجول إلى التقميل مذكمة االحتباس الحخارؼ، والحفاظ عمى

مغ مكبات الشفايات. ويسكغ تعخيف الخخسانة الخزخاء عمى أنها خخسانة مكػنة عمى األقل مغ 
 .مكػن واحج مغ الشفايات أو مغ مػاد ثانػية ال تزخ بالبيئة وتتسيد بأداء عال ودورة حياة مدتجامة



 

مغ الخمصات الخخسانية، حيث  في بحثي هحا تع اجخاء الفحػصات السختبخية عمى ثالث مجسػعات
تع ترسيع الخخسانة السخجعية في هحت السجسػعات وفقا لمصخيقة البخيصانية وهي شخيقة ترسيع قدع 

  :2.62 1، السجسػعة األولى مغ الخخسانة السخجعية صسست بشدبة خمط  (DOE) البيئة شخيقة

 4.42: 2.38: 1بة خمط مغ الدسشت، السجسػعة الثانية بشد 3كجع / م 275وباستخجام 4.87 
وباستخجام  :1.99 :13.7مغ الدسشت والسجسػعة الثالثة بشدبة خمط  3كجع / م 300وباستخجام 

مغ الدسشت. بيشسا تع ترسيع الخخسانة الخزخاء لمسجسػعات األولى والثانية والثالثة  3كجع / م 350
% مدحػق 45% و40 %،35بشفذ ندبة خمصة الخخسانة السخجعية لكل مجسػعة ولكغ مع ندبة 

 .الخبث كبجيل جدئي مغ الدسشت

تع تقديع الشتائس إلى أربعة أجداء رئيدية: الجدء األول يػضح نتائس خػاص الخخسانة الخزخاء 
مقارنة بالخخسانة السخجعية. وقج أضهخت التجارب ان قابمية تذغيل الخخسانة الخزخاء أقل مغ قابمية 

نة الخزخاء تحتاج إلى إضافة أحج السػاد السمجنة لتحقيق تذغيل الخخسانة السخجعية وان الخخسا
الهصػل السصمػب. وؼيسا يتعمق بسقاومة االنزغاط، فإن مقاومة االنزغاط لمخخسانة الخزخاء مع 
مدحػق الخبث تكػن مشخفزة في سغ مبكخة وتتصػر مع تقجم عسخ السعالجة. وتكػن مقاومة 

خيبا مساثمة لمخخسانة السخجعية، ولكغ باستخجام ندب تق%35يػما لشدبة استبجال 28االنزغاط عشج 
مقارنة بالخخسانة السخجعية. أما  20,4و  % 9.4% كانت الشتيجة أقل بشحػ45% و40استبجال 

% 40و 35بالشدبة لمخرائز األخخػ لمخخسانة الخزخاء مع مدحػق الخبث وبشدبة استبجال %
 مقاومة االنذصار بشحػيػما، فقج انخفزت  28% كبجيل لمدسشت عشج عسخ 45و

 12,3و % 10,2عمى التػالي، كسا انخفزت مقاومة االنثشاء بحػالي : 15,3% و 11,7: و5,7
% عمى  15,2% و  7,3و % 5,3وانخفس معامل السخونة بحػالي : عمى التػالي، 16,9% و
ة الشبس ، عشج مقارنتها بالخخسانة السخجعية لكل ندبة مئػية مغ االستبجال. وكانت سخع التػال

بالسػجات فػق الرػتية لمخخسانة الخزخاء أقل مغ الخخسانة السخجعية وعمى الخغع مغ ذلظ أضهخت 
 .الخخسانة الخزخاء نتائس مقبػلة

 

 



 

في الجدئيغ الثاني والثالث مغ الشتائس تع عخض ومقارنة كسية انبعاثات ثاني أوكديج الكاربػن وكحلظ 
 انة السخجعية والخخسانة الخزخاء. وتبيغمتخ مكعب مغ الخخس 1التكمفة اإلنتاج 

% مغ مدحػق الخبث كبجيل لمدسشت يقمل مغ انبعاثات ثاني 45% و40% و35أن استخجام 
% 16عمى التػالي، ويقمل التكمفة بحػالي  %33,1: و28,7و % 24,7أوكديج الكاربػن بحػالي

 .استبجالعمى التػالي، مقارنة بالخخسانة السخجعية لكل ندبة  :17,4و 16,8و

الجدء الخابع يتزسغ مشهاج الترسيع السقتخح لمخخسانة الخزخاء والحؼ يحتػؼ عمى سبع معادالت 
( باستثشاء معادلة 0,9( حػالي )R2التحزيخ ندبة الخمط وجسيع السعادالت ذات معامل التحجيج )

ألسمػب السقتخح (. حيث يعتسج ا0,8( أكثخ مغ )R2إيجاد محتػػ السادة الخابصة مع معامل التحجيج )
لترسيع الخخسانة الخزخاء أثشاء ترسيع الخمصة عمى قػة الزغط والهصػل السصمػب وندبة السمجنات 
السزافة إلى الخميط. وقج أضهخت الشتائس قجرة األسمػب السقتخح عمى تحقيق مقاومة انزغاشية أعمى 

 % مغ مقاومة االنزغاط الترسيسية.10بحػالي 

تاريخ  الكلية خصصالت العنوان اسم الباحث
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بالل نذٌر 
 رؤوف

استخدام صفائح مواد مختلفة 
 إلنتاج المماش الخرسانً
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  المستخلص

بدخعة تدتخجم الخخسانة عمى نصاق واسع كسػاد بشاء. هشاك شخق قميمة ججا لتخكيب الخخسانة        
في حاالت الصػارغ. يتع تحجيج الخخسانة كسػاد بشاء عالسيا، لكغ تحديغ مخونتها جحب انتبات 
الباحثيغ دائسا. نطخا الػجػد العجيج مغ السدايا لمخخسانة، هشاك شيء واحج يجعمها غيخ فعالة، فهي 

تحتاج إلى عسالة  غيخ مخنة عشج استخجامها في التصبيقات التي تحتاج إلى الخخسانة السخنة، والتي
متخررة لمتشفيح، وسخعة في التثبيت مثل دفاعات الؽيزانات، وتبصيغ األنفاق، والججران الدانجة، 
التحكع في التعخية، الخخسانة السخشػشة، خدانات السيات، واستخجامات أخخػ. تع تصػيخ تقشية ججيجة 

 CC .مخنة وسهمة االستخجامتدسى القساش الخخساني، والتي تجعل الخخسانة خالية مغ العيػب و 
مادة ججيجة مرشػعة مغ نديس مذبع بسدحػق األسسشت السخن، ويتع تحزيخت بصخيقة مختمفة تساما 
عغ الخخسانة التقميجية. بسجخد تخشيبها، فإنها تترمب لتكػيغ شبقة خخسانية رؾيقة ومتيشة ومقاومة 

بالسػاد الستػفخة في األسػاق  (CC) انيخخس لمساء ومقاومة لمحخيق. تتشاول هحت الجراسة إنتاج قساش
السحمية. حيث تع جسع مجسػعة مغ السػاد الستػفخة في األسػاق السحمية إلنتاج قساش خخساني معجل 



 

مختبخيا فعاال مغ حيث التكمفة وتحقيق نتائس قخيبة ججا في الخػاص السيكانيكية والفيديائية لمقساش 
كتعديد. تع استخجام  CC اسي عمى استخجام األلياف فيالخخساني األصمي. تخكد الجراسة بذكل أس

وشبقات  (ROGF) نػعيغ مغ األلياف، وهسا شبقات األلياف الدجاجية السػجهة بذكل عذػائي
كسا تع استخجام الخمصات التجخيبية الختيار أفزل مديس مغ  .(PMS) ألياف البػليدتخ البعػض

( ندبة االسسشت الساء. يتعامل العسل الحالي مع :10.48معجػن األسسشت. تع اختيار مديس )
الخرائز الصازجة والسترمبة لمقساش الخخساني السرشػج مغ السػاد الستاحة في األسػاق السحمية. 
يتع ؾياس الخػاص الصازجة لعجيشة األسسشت لمقساش الخخساني باستخجام اختبار التجفق، إبخة ؼيكات، 

االنزغاط، قػة االنحشاء، الثقب، الدسظ االسسي، الكتمة لكل بيشسا تذسل الخرائز السترمبة قػة 
 وحجة مداحة، الكثافة، عجم نفاذية الساء، وامتراص الساء.

تست مقارنة الشتائس التي تع الحرػل عميها مع القساش الخخساني األصمي. كانت مقاومة االنزغاط 
مية قخيبة ججا. بالشدبة لقػة االنحشاء، لمقساش الخخساني السرشػج مغ السػاد الستػفخة في األسػاق السح

كانت نتائس القساش الخخساني السقػػ بػاسصة األلياف الدجاجية السػجهة عذػائيا مساثمة لتمظ 
الخاصة بمقساش الخخساني األصمي. كانت نتائس قػة االنثشاء أقل عشج استخجام ألياف البػليدتخ 

يا. كانت مقاومة القساش الخخساني لمثقب البعػض بجال مغ األلياف الدجاجية السػجهة عذػائ
باستخجام األلياف الدجاجية السػجهة عذػائيا أكبخ مغ القساش الخخساني السقػػ بػاسصة بألياف 
البػليدتخ البعػض. أيزا امتراص الساء وكثافة القساش الخخساني السقػػ بػاسصة األلياف 

ساني السقػػ بػاسصة ألياف البػليدتخ الدجاجية السػجهة عذػائيا أعمى قميال مغ القساش الخخ 
 .البعػض. كانت الخرائز الفيديائية مذابهة لمقساش الخخساني االصمي

يػضح تحميل التكمفة بيغ القساش الخخساني السرشع بالسػاد الستػفخة في األسػاق السحمية و القساش 
 %.68الخخساني األصمي أن التكمفة األولية لإلنتاج انخفزت بشحػ 
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تتشاول هحت الخسالة الكتل الخخسانية خؽيفة الػزن التي تدـتخجم البيخاليـت والخفـاف كبـجيل لخكـام 
تــع اختيــار الخمصــة الخخســانية مــغ . الخخســانة والخغــػة باســتخجام عامــل الخغــػة فــي الخخســانة الخغػيــة

جال الخكــام تــع اســتب. مرــشع البمــػك الخخســاني وتحدــيشها لديــادة قابميــة التذــغيل وتكــػن خمــيط الــتحكع
و  90،  80،  70،  60،  50،  40،  30،  20،  10)الشاعع في مديس التحكع جدئيعـا بالبيخاليـت 

ـــل مـــغ ( : بيخاليـــت50مـــع  CPL5)والســـديس السقبـــػل ( : مـــغ حجـــع الخمـــل100 ـــاج كت ـــار إلنت السخت
ا ، تع استبجال الخكام الشاعع والخذغ في خميط التحكع جدئيعا . الخخسانة خؽيفة الػزن مع البيخاليت أيزع

بالخفــاف ضــسغ ثــالث مجسػعــات ، السجسػعــة األولــى ، الخكــام الخذــغ فــي مــديس الــتحكع تــع اســتبجاله 
ــــا بالخفــــاف  ــــع ( : مــــغ حجــــع الحرــــى100و  80،  60،  40،  20)جدئيع ــــة ، ت ، السجسػعــــة الثاني

غ الخفــاف تــع اســتبجال الخكــام السدــحػق والخذــغ فــي مــديس الــتحكع : مــ50اســتبجال الخكــام الشــاعع بـــ 
ـــــا بالخفـــــاف  والسجسػعـــــة الثالثـــــة ، تـــــع ( : مـــــغ حجـــــع الحرـــــى100و  80،  60،  40،  20)جدئيع

استبجال الخكام الشاعع بالكامل بسدحػق الخفاف وتع استبجال الخكام الخذغ في مديس التحكع جدئيعا مع 
والسـديس السقبـػل السختـار إلنتـاج كتـل ( : مغ حجع الحرـى100 و 80،  60،  40،  20)الخفاف 

األسسشت وإضافة عامـل الخغـػة  مػنةتع فحز ستة خمصات مغ . مغ الخخسانة خؽيفة الػزن بالخفاف
م / لتخ  4.0و  3.5،  3.0،  2.5،  2.0،  1.5،  1.0،  0.75،  0.5،  0.25)بشدب مختمفة 

 وقـج تـع اختيـار خمـيط الخخسـانة الخغػيـة كسـديس مقبـػل( 2.6: 1)إلـى السـديس التجخيبـي السقبـػل ( 3
((FC3  3م / لتـخ  0.75مع عامل رغػة ) تسـت دراسـة . إلنتـاج كتـل الخخسـانة الخغػيـة خؽيفـة الـػزن

، والكتل السجػفة ذات الثقـػب ( الشػج أ)ثالثة أنػاج مختمفة مغ الكتل في هحت الجراسة ، الكتل الرمبة 
(. الشـــػج ج)والكتـــل السجػفـــة ذات الثقـــػب السخبعـــة السددوجـــة الكبيـــخة ( الشـــػج ب)ة السدـــتصيمة الستعـــجد

 . الثقػب في جسيع الكتل السجػفة مسمػءة بالدتايخوفػم
ـــل  تســـت دراســـة ـــة مث االمترـــاص والتػصـــيل االنزـــغاط والكثافـــة و  مقاومـــةالخـــػاص السيكانيكي

لخخسـانة مـع الخفـاف والخخسـانة الخغػيـة. تـع الحخارة عمى الخخسانة العاديـة والخخسـانة مـع البيخاليـت وا



 

دراسة السػصمية الحخارية السباشخة كاختبار ميجاني في هحت الجراسة لتحقيق تأثيخ سساكة الكتل وتػزيـع 
ــا مقارنــة  الثقــػب فــي الكتــل. أضهــخت الشتــائس أن الكتــل الخخســانية خؽيفــة الــػزن قــج حققــت عــدالع حخاريع

كثافــة وقــػة مقبػلــة. تبمــد مقاومــة االنزــغاط لمكتمــة الرــمبة لمخخســانة بالخخســانة العاديــة السقابمــة مــع 
: و 50: مغ الخخسانة العادية السقابمة ولمخخسانة ذات البيخاليت والخخسانة ذات الخفاف 90الخغػية 

: عمى التػالي مغ الخخسانة العادية السقابمة. في الكتل السجػفة ، تكػن مقاومة االنزـغاط لمكتمـة 67
: ، عمـى التـػالي ، مـغ الخخسـانة العاديـة السقابمـة. 58: و 50هـي  C و B ة الخغػيـة لمشـػجالخخساني

: و 58والخخسـانة ذات الخفـاف هـي  فـي الخخسـانة مـع البيخاليـت C و B الكتـل السجػفـة مـغ الشـػج
ـــد ندـــبة التػصـــيل الحـــخارؼ 63: و 73: و 59 ـــة. تبم ـــة السقابم ـــػالي مـــغ الخخســـانة العادي : عمـــى الت

: مـــغ الخخســـانة العاديـــة السقابمـــة ، ولمخخســـانة ذات البيخاليـــت والخخســـانة ذات 59لمخخســـانة الخغػيـــة 
سقابمـــة. تـــع فحـــز تحميـــل التكمفـــة عمـــى : عمـــى التـــػالي مـــغ الخخســـانة العاديـــة ال61: و 73الخفـــاف 

جسيــع الخمصــات السدــتخجمة فــي هــحت الجراســة. تبمــد تكمفــة الكتــل الخخســانية خؽيفــة الــػزن مــع الخفــاف 
خسدـــة أضـــعاف الكتـــل العاديـــة السقابمـــة ، وتبمـــد تكمفـــة الكتـــل الخخســـانية خؽيفـــة الـــػزن مـــع البيخاليـــت 

: مغ الكتل العادية السقابمة 125سانة الخغػية هي : مغ الكتل العادية السقابمة وتكمفة كتل الخخ 225
لجسيع أنػاج الكتل السدتخجمة في هحت الجراسة. يتخكد االهتسام عمى التبايغ في التكمفة بدبب تكـاليف 

 ( .السػاد السزافة إلى مديس التحكع )البيخاليت والخفاف والخغػة
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يعج تقييع قػة الخخسانة في الهياكل السذيجة عغ شخيق فحز المب مكمف، وصعب تقشيا في        
حاالت معيشة، وحتى مدتحيل في حاالت أخخػ. حيث يعتبخ استخجام الفحػصات غيخ االتالؼية 
شخيقة بجيمة مثيخة لالهتسام )مثل التكمفة السعقػلة، والشقل، والدخعة، وما إلى ذلظ(. ومع ذلظ، فإن 

جيخ الفحػصات غيخ االتالؼية لمقػة يتصمب إجخاء السعايخة نسػذج االرتباط بيغ الفحػصات غيخ تق
بذكل واسع وهي  (SonReb) االتالؼية وقػة الخخسانة عمى وجه الخرػص، يتع استخجام شخيقة

 .مديس مغ اختبارات السصخقة السختجة وسخعة الحبحبات فػق الرػتية



 

هجفت هحت الجراسة إلى الخبط بيغ الفحػصات االتالؼية والفحػصات غيخ االتالؼية لغخض التشبؤ بقػة 
مكعبا و  ۲۱۲الخخسانة السػقعية في محافطة نيشػػ، شسال العخاق. في هحت الجراسة، تع تحزيخ 

عتبة في ضخوف مختبخية لسدتػيات مختمفة مغ الخخسانة وقابمية تذغيل مختمفة  ۳۲أسصػانة و  ۳۲
 ۲۲۷وندبة الخكام إلى األسسشت مختمفة وكحلظ اعسار اختبار مختمفة. باإلضافة إلى ذلظ، تع اختبار 

مكعبا تع جسعها مغ مذاريع مختمفة في نيشػػ كسحاولة لتسثيل معطع السػارد السادية السدتخجمة في 
السحافطة، ومغ ثع الحرػل عمى معادالت ارتباط قػة الخخسانة بشتائس اختبارات السصخقة السختجة هحت 

تع استشتاج أن الخمصات ذات قابمية التذغيل السشخفزة أضهخت رقع . فػق الرػتية وسخعة الحبحبات
نفذ  ارتجاد وسخعة الحبحبات فػق الرػتية أعمى مغ الخمصات ذات قابمية التذغيل العالية عشج

مدتػػ القػة. كسا لػحع أن الديادة في ندبة الخكام الى االسسشت في الخخسانة أدت إلى انخفاض في 
قػة الخخسانة، ورقع االرتجاد وسخعة الحبحبات فػق الرػتية في خمصات السجسػعة نفدها. وجج أيزا 

بحبات فػق أن الخمصات ذات ندبة الخكام الى االسسشت األعمى أضهخت رقع ارتجاد وسخعة الح
الرػتية أعمى مغ الخمصات ذات ندبة الخكام الى االسسشت السشخفزة عشج نفذ مدتػػ القػة. عالوة 
عمى ذلظ، أضهخت قػة االنذصار وقػة االنحشاء نفذ سمػك قػة الزغط مع اختبارات السصخقة السختجة 

 .وسخعة الحبحبات فػق الرػتية

ل عميها الختبار السصخقة السختجة أضهخت معامالت كسا تع استشتاج أن السعادالت التي تع الحرػ 
ارتباط أعمى مغ معادالت سخعة الحبحبات فػق الرػتية لمتشبؤ بالقػة. حيث ان معامالت االرتباط 

 ۲,۳۲و ۲٫۳۲كانت ( 555۲و )( 55۲0( و )5516و )( 55۲۲و )( 5٫۲۲و )( 55۷۲لمسعادالت )

ومع ذلظ، ال يسكغ استخجام أؼ مغ هحت  عمى التػالي. ۲٫۲0۲و  ۲٫۲35و  ۲٫۱۲۲و  ۲٫۳۷وت
الصخق )السصخقة السختجة وسخعة الحبحبات فػق الرػتية( بذكل مدتقل لمحرػل عمى نتائس كسية 
ججيخة بالثقة. نتيجة لجمس نتائس االختباريغ أسفخ عغ معادالت التقييع مقاومة انزغاط الخخسانة، 

,. ۲۲۳و  ۲٫۳۷۲و  ۲٫۳50لية بمغت حػالي وقػة االنذصار، وقػة االنحشاء بسعامالت ارتباط عا
باخترار، تع تحجيج مػثػؾية االرتباط بيغ  .( عمى التػالي5546و )( 5٫0۲، )(555۲لمسعادالت )

تقشيات والفحػصات غيخ االتالؼية السختمفة مغ خالل نتائس اختبار التصبيق التكسيمية. لقج ثبت أن 
فحػصات الغيخ اتالؼية يشتس عشه نتائس ججيخة بالثقة تخشيب الجدع الحؼ تع اختبارت قبل استخجام ال

أكثخ مغ اختبارت جافا. عالوة عمى ذلظ، فإن دمس أكثخ مغ شخيقة واحجة مغ الفحػصات الغيخ 
اتالؼية في نفذ الػقت يكػن مفيجا عشجما يؤثخ التبايغ في خرائز الخخسانة عمى نتائس االختبار 

 بصخق معاكدة.
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اعتسادا عمى مرادر تتزسغ هحت الخسالة ترسيع وتسثيل نطام هجيغ لتػليج شاقة كهخبائية          
الصاقات الستججدة , حيث تع تقديع الخسالة الى قدسيغ نطام تػليج شاقة مترل بالذبكة الكهخبائية 

 باإلضافة إلى نطام تػليج شاقة مشفرل عغ الذبكة.

في العقػد األخيخة ، أصبحت أنطسة الصاقة الستججدة أقل تكمفة وتعصي حمػال أفزل مغ الصخق 
ي انتاج الصاقة الكهخبائية والتي تتسثل في تػليج الصاقة باالعتساد عمى الػقػد التقميجؼ الستبعة ف

األحفػرؼ ، ليذ فقط بدبب السخاوف او التأثيخات البيئية ، ولكغ أيزا بدبب الصمب الستدايج عمى 
الصاقة ، والسػارد السحجودة لمػقػد ، باإلضافة إلى ميدة انخفاض تكاليف التذغيل. ومع ذلظ ، فإن 

رادر الصاقة الستججدة تستاز بقجرتها عمى تػليج الصاقة بذكل متحبحب ومتغيخ اعتسادا عمى م
 .الطخوف البيئية السحيصة بها، مسا يجعل استقخار تػليج الصاقة مغ هحت السرادر أمخا صعبا

يسكغ دمس مرجريغ أو أكثخ مغ مرادر الصاقات الستججدة لتكػيغ نطام شاقة هجيغ مقارنة مع 
ػليج شاقة والتي تعتسج عمى مرجر واحج. حيث نطام الصاقة الستججدة الهجيغ" هػ نطام مرادر ت

يدتخجم مديجا مغ مرادر الصاقة الستججدة مثل شاقة الخياح والصاقة الذسدية لتحديغ وزيادة إنتاج 
الصاقة وبالتالي تحديغ كفاءة الشطام وضسان تجهيد الحسل بالصاقة. حيث يسكغ الحج السرادر 

خ شاقة تػليج دون االعتساد عمى السرجر اآلخخ. حيث تشاولت هحت الجراسة في هحت الخسالة تػفي
تحميل وترسيع وتشفيح نطام تحػيل شاقة متججدة هجيغ قائع بحاته يعتسج عمى مرجر الصاقة الذسدية 

بتة ومػلج متدامغ ذو مغشاشيدية ثا (Boost) وشاقة الخياح التي تدتخجم مغيخ التيار السدتسخ نػج
وعاكذ لخبط عسػمي ناقل التيار السدتسخ مع عسػمي ناقل التيار الستشاوب. الزسان الحرػل عمى 
الحج األقرى مغ الصاقة الستػلجة ، تع استخجام وحجات تحكع لتتبع نقصة الصاقة القرػػ لمحرػل 

    عمى أكبخ ؾيسة مسكشة مغ الصاقة الذسدية )السرفػفة الكهخوضػئية(



 

الهجف  & P) .0الخياح وذلظ عبخ استخجام خػارزمية السخاؾبة واالضصخاب ) نطام تحػيل شاقة
اآلخخ مغ هحا السذخوج هػ تشفيح محػل جهج احادؼ الصػر )عاكذ( .حيث تع استخجام لػحة 

في تػليج اشارات  (SPWM) لتصبيق تقشية تطسيغ عخض الشبزة (Arduino) السديصخ الجقيق
ة الصاقة القرػػ. يقمل هحا الشهس مغ السحتػػ التػافقي ، وهػ القجح, وتصبيق خػارزمية تتبع مقص

أمخ سيء يؤثخ عمى شػل عسخ السعجات. ارتفاج درجة حخارتها و كحلظ الكفاءة . حيث تع الحرػل 
 عسمياTHD عمى التػالي. بيشسا كانت نتيجة%0.94 :و0.94 لجهج الخخج والتيار THD عمى

شطام الهجيغ باستخجام مرادر الصاقة الستججدة ونسحجتها عمى التػالي. تع بشاء ال%7.5: و  5.8
إلى ذلظ ،  وتع تشفيحت عسميا وفقا لمسػاد الستاحة في السختبخ. باإلضافة MATLAB بػاسصة بخنامس

السهع ترسيع  بشاء الشطام مع تحديغ أداء التػليج. كحلظ ، مغ هحا الخسالة إلى تقميل تكاليف تهجف
HRES ة الكفاءة.مشخفس التكمفة وعالي  

  

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

ػجذ انؼضٚض 

 يٕنٕد خؼش

دساعخ يمبسَخ نًُظٕيخ خالٚب 

رجطخ يغ شجكخ فٕرٕفٕنطبَٛخ يش

 خٕاسصيٛبد انمذسح اػزًبدا ػهٗ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انمذسح انكٓشثبئٛخ

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انًٕطمانُٓذعٛخ/
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 المستخلص

تعتبخ الصاقة الذسدية مغ اكثخ مرادر الصاقة تػفخ مع إمكانية استخجمها في الػحجات         
الدكشية االنتقال مغ الشطام غيخ السترل بالذبكة الى الشطام السترل بالذبكة أدػ الى نذػء بعج 

لهحا الغخض الخئيدي   اقترادؼ و كفؤة لتغحية األحسال السحمية وحقغ القجرة الدائجة الى الذبكة ججيج
العسل هػ الحرػل عمى اعطع قجرة واعمى كفاءة السشطػمة الصاقة الذسدية السترمة بالذبكة تحت 

 تع .(PSO) الطخوف االعتيادية وغيخ االعتيادية مغ خالل تصبيق تقشية سخب الجديسات األمثل
 (P&O) السعتسج عمى تقشية التذػير والسالحطة (MPPT) إجخاء مقارنة بيغ متتبع القجرة القرػػ 

وإثبات أؼ مغ السشطػمتيغ عصي  بما تالباستخجام بيئة  (PSO) و تقشية سخب الجديسات األمثل
مغ مختبخ  2021اعمى كفاءة تحت الطخوف السشاخية, وجسع بيانات الذهخؼ آذار و حديخان لدشة 

الصاقة الصاقة الذسدية في الكمية التقشية الهشجسية السػصل, وتع ترسيع نسػذج مرغخ يحاكي متتبع 



 

باستخجام متحكع االردويشػ. بيشت الشتائس بأن كفاءة السشطػمة  PSO القرػػ باالعتساد عمى تقشية
متداوية ندبيا تحت  تكػن  PSO وتقشية P&O الذسدية السترمة بالذبكة باالعتساد عمى تقشية

يؤدؼ الى تعاني مغ تحبحب مسا  P&O الطخوف الؿياسية, اما تحت الطخوف غيخ الؿياسية فإن تقشية
بالتتابع. تحت  90.8%و 17.39تقميل كفاءة السشطػمة, وكانت كفاءة مرفػفة األلػاح والعاكذ % 

وكفاءة متتبع  P&O 77.3% الطل الجدئي كانت كفاءة متتبع الصاقة القرػػ السعتسج عمى تقشية
ػلصائية % . كسا أن كفاءة السشطػمة الفػتػف98تداوؼ  PSO الصاقة القرػػ السعتسج عمى تقشية

بدبب الػبار الستخاكع عمى سصح األلػاح الفػتػفػلصائية لذهخ حديخان  44.5انخفزت بشدبة %
2021.  

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

فٛظم فالذ 

 ٕٚعف

رسغٍٛ خٕدح انطبلخ فٙ خؾ 

انزٛبس انًزُبٔة ثبعزخذاو 

 يششر انمذسح انفؼبل انًزٕاص٘

ُْذعخ رمُٛبد 

 انمذسح انكٓشثبئٛخ

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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 المستخلص

تعج جػدة القجرة مغ أهع القزايا في نطام القجرة الكهخبائية. حيث أن هشاك العجيج مغ العػامل       
التي تؤثخ عمى جػدة القجرة ومغ ابخزها التػافؿيات, عامل القجرة, و مذكمة عجم تػازن األحسال. تتػلج 
هحت التػافؿيات في أنطسة القجرة الكهخبائية نتيجة لالستخجام الػاسع لمحسل الغيخ الخصي. تدبب هحت 
التػافؿيات العجيج مغ السذاكل في معجات مشطػمة القجرة الكهخبائية واجهدة السدتهمظ. مذكمة عجم 

عجيجة لتقميل تػازن االحسال تشتس نتيجة االستخجام الػاسع لألحسال أحادية الصػر. هشاك شخق 
 .تػافقات نطام القجرة, وعجم تػازن األحسال, وترحيح عامل القجرة ومغ ابخزها مخشح القجرة الفعال

تقجم هحت الجراسة الصخيقة األكثخ شيػعا لتقميل تػافؿيات التيار الكهخبائي, تحديغ عامل القجرة, وتقميل 
 (SAPF).فعال الستػازؼ مذكمة عجم تػازن االحسال. هحت الصخيقة هي مخشح القجرة ال

الستخخاج التيار السخجعي لمسخشح القجرة  (PQ) الغيخ الفعال -تع اعتساد نطخية القجرة األنية الفعال 
تحت ضخوف  (DQ) ومقارنتها مع نطخية االشار السخجعي الستدامغ (SAPF) الفعال الستػازؼ 

تػليج اشارات نبزات القجح اختالف جهج السرجر ونػج الحسل. تع استخجام العجيج مغ تقشيات 
و H.C.C )  وكحلظ تع استخجام تقشيات الديصخة عمى التيار ) الهدتخة .(SAPF) السفاتيح عاكذ

 .ضخوف مختمفة والسقارنة بيشهسا مغ حيث تقميل التػافؿيات تحت (PWM) تزسيغ عخض الشبزة



 

باستخجام  الجائخة العسميةو عسميا. تع تشفيح  (Matlab) في بخنامس (SAPF) تع ترسيع وتشفيح مخشح
( LabView) وبخمجتها باستخجام بخنامس (Data Acquisition card) بصاقة اكتداب البيانات

 (PQ) اعتسادا عمى نطخية (SAPF) في هحت الجراسة فاعمية (Matlab) اكجت نتائس محاكاة بخنامس
 ؾيسة تذػت التػافقي الكميفي تحديغ عامل القجرة و ازالة تػافؿيات التيار والحفاظ عمى  (DQ) و

(THD) ضسغ حجود (IEEE) نتائس الجدء  الؿياسية. تع دعع وتأكيج نتائس جدء السحاكاة بػاسصة
 ( لتحديغ جػدة القجرة وتقميل تػافؿيات التيار. باإلضافة إلى ذلظ, تع ؾياسSAPFالعسمي في قابمية )

قخاءات محتػػ التػافؿيات الفعمية في مشطػمة القجرة الكهخبائية في مجيشة السػصل وفي مػاقع مختمفة, 
(. بيشت نتائس محاكاة القخاءات الحؿيؿية MATLABوتع محاكاة هحت القخاءات باستخجام بخنامس )

خ الحسل الغيخ ( في الحفاظ عمى شكل السػجة الجيبية لمتيار الكهخبائي وازالة تأثيSAPFقابمية )
 الخصي. إضافة الى ذلظ, قمل ندبة عجم تػازن االحسال.

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

ززٚفخ يبْش 

 ْبشى

رسش٘ خظبئض انًَٕخ 

 انخضساء ثبعزخذاو انًخهفبد

 ٔانًذػًخ ثبألنٛبف انضخبخٛخ

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد االَشبئٛخ

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انًٕطمانُٓذعٛخ/ 
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 المستخلص

كبجيل  (PET)تيدرس في هحا البحث استخجام نذارة الخذب ومخمفات رقائق البػلي إيثيميغ تيخيفثال
قابمية الشذخ والقجرة عمى  خاصية التحقيق .جدئي لمخكام الشاعع في إنتاج الػاح خخسانية صجيقة لمبيئة

بشدب حجسية مختمفة الستبجال الخكام  PET و الخذب تدسيخ الخخسانة الشاتجة، أضيفت نذارة
عذخ ندبة خمط إضافة الى الخمصة السخجعية. يػجج في  اثشا في :۷۲۲و  :۲۲ %60: و40الشاعع

في الخمصة األولى اعمى نذارة الخذب،  PET السئػية ل الشدبة كل ندبة استبجال ثالثة خمصات ،
أقل مغ  PET مصة الثالثة، يكػن تداوؼ نذارة الخذب، وفي الخ PET وفي الخمصة الثانية يكػن 

نذارة الخذب. في إنتاج الخخسانة السداميخ، يتع االستغشاء عغ الخكام الخذغ. تست معالجة نذارة 
. تع جسع ممع۲.50الخذب قبل استخجامها في الخمط باستخجام األسفمت السقصػج، حجع نذارة الخذب

 وغدمها قبل استخجامها في مع ۷۲.5ثع تقصيعها إلى أحجام أقل مغ (PET) زجاجات السيات
السدتخجم في هحت الجراسة في وحجات  (GFRP) الدجاجية باأللياف الخمصات. البػليسخ السقػػ 

: مغ مداحة السقصع العخضي  ۲.۳۲و ۲.۱۲: ،۲.3۳: ،۲.5۳:، ۲.۷۳مقاومة االنحشاء بشدب
 الختبار قػة الزغط مع 50×50×50صب عيشات السكعبات الخخسانية بؿياس  تع .لمػحجات



 

 مع الختبار قػة شج ۲۲۲مع وارتفاعها  ۷۲۲، تع صب عيشات األسصػانة التي يبمد قصخها  لمخخسانة
 مع الختبار قػة االنثشاء وانحخاف الحسل 5۲۲× ۷۲۲× ۷۲۲لمخخسانة وصب مػشػرات  االنقدام

 السدتخجمة لتحجيج قػة العيشات الشفذ الساء . تع أيزا اختبار الكثافة وندبة امتراصلمخخسانة
إلى تقميل مقاومة  PET إضافة نذارة الخذب و أدت يػما ۲۲واختبارها في عسخ  االنزغاط

 ميجا 4.75باسكال ، وخفزت قػة االنحشاء مغ ميجا 19.95إلى ميجا باسكال 4۲االنزغاط مغ 
ميجا  ۲.34ميجا باسكال إلى4۲باسكال، وخفس قػة الذج االنقدام مغ ميجا ۲.56باسكال إلى

، بيشسا تست زيادة معجل 3كجع / م ۷۱۷5إلى  3كجع / م ۲5۲3باسكال وتقميل الكثافة الجافة مغ
 %. الشتائس أعالت عشج استبجال الخمل بالكامل وندبة8إلى  ۷۲۲الساء لمخخسانة مغ : امتراص

PET زاد .عشج زيادة ندبة االستبجال الحسل أيزا وزاد االنحخاف انخفس .أكبخ مغ نذارة الخذب 
GFRP  ۲.۳۲: لشدبة التدميح:400مغ قػة االنحشاء اعتسادا عمى ندبة التدميح، وبمغت الديادة 

 ت الػحجات الخخسانية خؽيفة الػزن أضهخ GFRP زاد الحسل واالنحخاف مع زيادة ندبة تدميح
أقل مغ نذارة الخذب  PET عشجما تكػن كسيات في السائة االستبجال الخمل 60السرشػعة بشدبة 

ات ميكانيكية جيجة، باإلضافة إلى صفات دق السدسار والشذخ، ويسكغ استخجامها كبجيل صف
 مجسػعة متشػعة التصبيقات الهيكمية. مشخفس التكمفة لعشاصخ الخذب الرمب والبالستيظ في

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

سافؼخ دمحم 

 خؼش

رسغٍٛ ؽجمخ يب رسذ األعبط 

انخشعبَخ انًؼبد يٍ سكبو 

ثبعزخذاو ثؼغ   رذٔٚشِ

 انًؼبفبد

ُْذعخ رمُٛبد 

 انًٕاد االَشبئٛخ

 

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ انًٕطم
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تحت األساس مغ األجداء السهسة في الترسيع اإلنذائي لمصخيق، فهي تدتقبل  تعتبخ الصبقة ما
 لسػاد التي تتكػن مشها الصبقةعمى األحسال وا األحسال القادمة مغ الصبقات العميا، ويعتسج سسكها

 ، (A ، ومتػسط مػاصفة لمرشفييغ(SORB) العسل يعتسج عمى السػاصفات العخاؾية لمصخق والجدػر
 (Bمأخػذ مغ السػاصفة العخاؾية لمصخق والجدػر لترسيع شبقة ما تحت األساس (sub base) 

( كالسادة رابصة لمخكام 200عابخة مغ مشخل رقع لمصخيق، تع استخجام التخبة الصيشية )مػاد ناعسة 
 لمرشف (%8.7%، 7.3%، 6.4:،5السعاد تجويخت، الشدب السئػية مغ التخبة الصيشية السدتخجمة )

(A)( 16.6:، و 14.3، % 12.6،%10، و%) لمرشف (B)  تكسغ أهسية هحا البحث في تحجيج



 

   السعاد الشاتس عغ أنقاض هجم األبشية في شبقات الخصف الصخق  إمكانية استخجام الخكام الكػنكخيت
(subbase)   وفقا لمترشيف والشساذج السحجدة التي تع وضعها له، مغ خالل إيجاد خرائره

الهشجسية والفيديائية : )الػزن الشػعي، وندبة االمتراص، وحجود أتخبخك ، واختبار الثبات، واختبار 
انيكية : ) بخ وکتػر السعجلة ، ندبة التحسيل الكاليفػرنيا ، مقاومة التآكل الشفاذية( والخرائز السيك

لػس أنجمػس، وذلظ مغ أجل االختبارات الخاصة بإيجاد السػاصفات الهشجسية لمسػاد السدتخجمة في 
هحت الصبقة، ومغ ثع مقارنة هحت الخرائز مع الؿيع السدسػحة لخرائز الخكام السدتخجم في هحت 

 . ا لمذخوط والسػاصفات العامة لمصخق والجدػر العخاؾية وكحلظ وفقا لمسػاصفات االمخيكيةالصبقة وفق

كسزاف مع لخكام الكػنكخيت السعاد  (PET) في هحا البحث، تع استخجام البػلي إيثيميغ تيخيفثاالت
بعج اجخاء  B %( لرشف20%،15%،10%،5و) A لرشف (%10،%5,7%، 5،%2.5وبشدب )

درجة الػميس، درجة  ،یمة لمبػلياثيميغ مغ )ندبة االمتراص، الػزن الشػعاالختبارات الالز 
الحوبان(. كسا تع استخجام مخمفات البالستيظ )البالستيظ السقصػج إلى قصع غيخ معالجة( كسادة 

 7.5%، %5، %ما تحت األساس( بشدب مئػية ) شبقةلعسل ) (RCA + مزافة مع )تخبة الصيشية
بعج اجخاء االختبارات الالزمة  B 2.5لمرشف (20و% 15%، %10، 5و )% A %( لمرشف10و

لسخمفات قصع البالستظ الغيخ معالجة مغ )ندبة االمتراص، الػزن الشػعي، درجة الػميس، درجة 
 CBR الحوبان(. أما استخجام البػلي إيثيميغ والشفايات البالستيكية فقج أعصت ؾيع جيجة في اختبار

أستخجم في هحا العسل مادة الجيػتكدتيل الشػج  كحلظB ( لمرشف%5و )A %( لمرشف2.5بشدبة )
 مع الخكام الكػنكخيت السعاد لمرشفان (geotextile 150- Geotextile -50الغيخ مشدػج مغ )

(B،A) لغخض تقميل مغ سسظ شبقة (sub base) وكحلظ لتقػية الصبقة وفرل شبقة (sub 
base) عغ شبقة (sub grade) رضية عمى مشع اختالط مػاد الصبقات وخاصة تعسل التكدية األ

 .اذا كانت الصبقات مرسسة مغ مػاد مختمفة

 sub) في عسل شبقةB ،) A أضهخت الشتائس إمكانية استخجام ركام الخخسانة السعاد تجويخت لمرشفان
base )  بذكل جيج و بجون أؼ فذل وحدب السػاصفات السعسػل بها. كبجيل الستخجام التيكمة

مع الخكام  geotextile -50السدتخجمة في ترسيع شبقات الصخيق. اعصى استخجام ) الجبيمة
، بيشسا عشج B (%131.8) ولمرشف A (%72) لمرشف CBR الكػنكخيت السعج تجويخت( ؾيع

 ) A لمرشف CBR عيمع ركام الكػنكخيت السعاد تجويخت( أعصت ؾ Geotextile -150استخجام )
استخجام مػاد التكدية األرضية بشجاح لتقميل سساكة شبقة  يسكغB (%120) ولمرشف (%86.5

التي  CBR %( مغ خالل ؾيع20: وزيادة قػة ومقاومة الصبقة بشدبة )50ماتحت األساس بحػالي 



 

 بذكل .تعسل عمى تقميل مغ التكمفة التي يشصػؼ عميها الترسيع ليضهخت. حيث أن السادة الجيػتكدت
لمسػاد الصبيعية التيكمة الجبمية  CBRأعمى مغ ؾيع  CBR عي( ؾ+ التخبة RCAعام، أعصى الخميط )

+ التخبة  RCA(، لحلظ مغ السسكغ استخجام الخميط )sub baseالسدتخجمة في ترسيع شبقة )
 (.sub baseالصيشية في ترسيع شبقة )

 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

االء َبظى 

 طبنر انؼجٛذ٘

رمٛٛى انؼضل انسشاس٘ ٔانخٕاص 

 انًٛكبَٛكٛخ نًخشعبَخ ثبعزخذاو

 EPSانًٕاد انُبَٕٚخ ٔ

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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تحطى تكشمػجيا الشانػ في الػقت الحاضخ بعشاية واسعة في مختمف مجاالت العمػم والتصبيقات 
هحت التقشية في مجال البشاء والهياكل الخخسانية مغ األهجاف الخئيدية لهحت ويعج تصبيق  الهشجسية،

الخخسانة السيكانيكية والحخارية،  دور في تعديد وتحديغ خرائز الجراسة، لسا لهحت التقشية مغ
وتقميل السمػثات البيئية الشاتجة عغ عسميات  فزال عغ السحافطة عمى السػارد الصبيعية الخام

 .الترشيع

 الحخارية عمى الخرائز (SiO2) مادة الديميكا الثانػية الجراسة الحالية إلى دراسة تأثيخ فتهج
والسيكانيكية لمخخسانة مثل السػصمية الحخارية والدعة الحخارية الشػعية واالنتذارية الحخارية ومقاومة 

استخجام حبيبات شخيق االستبجال الجدئي لإلسسشت بسادة الديميكا الثانػية، وكحلظ  االنزغاط. عغ
لمحرػل عمى خخسانة خؽيفة الػزن وذات  (Polystyrene) (Expanded EPS) البػلي ستايخيغ

 .قابمية جيجة في العدل الحخارؼ 

کشدبة بجيمة مغ وزن (  3%2% 1تزسغ الجانب العسمي إضافة الديميكا الثانػية بشدب )%
يخيغ بشدب وزنية بمغت ضسغ الخمصة الخخسانية، وإضافة حبيبات البػلي ستا اإلسسشت

الشساذج ووضعها في أحػاض االنزاج، بعج االنزاج تع فحز  وتع صب ( %3 1%2،0.8%)%
مغ الشتائس أن هشاك انخفاضا في ؾيع معامل  يػم، وقج لػحع (28,14,7)  العيشات بأعسار مختمفة



 

الخمصات التي تحتػؼ عمى  في W/m.C ( 0.92-0.5) التػصيل الحخارؼ والتي تخاوحت بيغ
، %53.15،  الديميكا الثانػية مسا يعشي زيادة في قابمية العدل الحخارؼ لمخخسانة الشانػية بشدبة

عمى التػالي. لػحع ايزة ازدياد في ؾيع الدعة الحخارية الشػعية مقارنة ( 41.8% 65.57%
االنزغاط لمشساذج بأضافة التقميجية. وأضهخت الشتائس حرػل زيادة في ؾيع مقاومة  بالخخسانة

عمى التػالي  (24.25 %32.45 %21.49%) ويشدب %3%2 %1الديميكا الشانػية بشدب
الشتائس نالحع أن أقرى ؾيع لسقاومة االنزغاط وأقل ؾيسة  بالسقارنة مع الخخسانة التقميجية، ومغ

 (.3السعامل التػصيل الحخارؼ كانت عشج ندبة )%

داد أيزا مع التقجم في العسخ إذ تع فحز الشساذج في اعسار واتزح أن مقاومة االنزغاط تد 
مختمفة وتبيغ أن مقاومة االنزغاط تدداد بديادة العسخ، بيشسا لع يؤثخ التقجم في العسخ عمى 

اإلضافة حبيبات البػلي ستايخيغ تأثيخ سمبي عمى نتائس  الخرائز الحخارية لمخخسانة، و كان
مقاومة االنزغاط بديادة ندبة إضافة  كبيخ في ؾيع خفاضمقاومة االنزغاط إذ لػحع وجػد ان

(. أما 3عشج ندبة )% حرمت MPa (3.120) الحبيبات إذ أن أقرى ؾيسة لالنخفاض كانت بقخابة
الحخارؼ  ؼيسا يتعمق بشتائس السػصمية الحخارية فقج كان إلضافة الحبيبات تأثيخ في زيادة قابمية العدل

 )W/m.C دنى ؾيسة السعامل التػصيل الحخارؼ والتي تخاوحت بيغلمخخسانة إذ تع التػصل إلى أ
مغ إضافة حبيبات البػلي ستايخيغ. اتزح أن التأثيخ  (3%) عشج ندبة وزنية بمغت (0.350.41

بشدبة  (EPS) خن ي( وحبيبات البػلي ستا3الديميكا الثانػية بشدبة وزنية بمغت )% السذتخك إلضافة
قابمية العدل الحخارؼ لمخخسانة، إذ تخاوحت ؾيع معامل  تحديغ ( كان له دور مهع في0.8)%

بالسقارنة مع الخخسانة التقميجية، أما في ما  اقل W/m.C ( 0.45-0.43) التػصيل الحخارؼ بحجود
يتعمق بفحز مقاومة االنزغاط فقج كان إلضافة الديميكا الثانػية دور ايجابي في تحديغ مقاومة 

فة حبيبات البػلي ستايخيغ دور سمبي عمى مقاومة االنزغاط نطخا لخفة االنزغاط، بيشسا كان إلضا
 .لمخخسانة وبالتالي حرػل خمل في التخكيب الكيسيائي لكثافةوزن الحبيبات التي تؤدؼ إلى تقميل ا

 

 



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

نُٛب ػذَبٌ 

 خهٛم اثشاْٛى

 

رسغٍٛ خٕدح انطبلخ فٙ خؾ 

انزٛبس انًزُبٔة ثبعزخذاو 

 يششر انمذسح انفؼبل انًزٕاص٘

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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ان انطسة التبخيج االمتراصية التي تعسل بالصاقة الذسدية هي إحجػ التقشيات التي تدتغل        
عمى الصاقة الستججدة هي الصخيقة األكثخ فعالية  الصاقة في السػلج. وفي السدتقبل قج يكػن الصمب

لخجمة الصمب عمى الصاقة الشطيفة والسيسا في العخاق الحؼ يتستع بسػقع جغخافي مستاز ومغ إحجػ 
استخجامات الصاقة الذسدية في هحا الػقت هػ تدخيغ الساء والحؼ بجورت يدتخجم في تذغيل 

 .السشطػمات االمتراصية

تعسل بالصاقة  KW 1البحث دراسة تحديغ أداء مشطػمة التبخيج االمتراصية سعة يقجم هحا         
الذسدية وتدتخجم بخوميج الميثيػم بػصفه مادة ماصة والساء بػصفه مائع تبخيج وباستخجام السجسع 

وألجل ذلظ تع استخجام مجسعييغ   .الذسدي مع السدخغ األولي لتػفيخ الحخارة الالزمة في السػلج
وؼ االنبػب السفخغ، وبعج ترشيع السدخغ األولي واستخجامه مع أحج السجسعييغ لتحديغ شسدييغ ذ

أدائه واستخجام الساء الخارج مغ السجسعييغ في تذغيل السشطػمة االمتراصية، وبعج أخح البيانات 
لسحاكاة السشطػمة بالكامل  TRNSYS16 مغ مجسػعة الصاقة الذسدية تع ادخالها في بخنامس

 .مى أفزل أداء لسشطػمة التبخيج االمتراصية وفقا لسشاخ مجيشة كخكػكوالحرػل ع

أضهخت الشتائس أن أعمى درجة حخارة لمساء الخارج مغ السجسع الذسدي وؾيسة الصاقة الحخارية 
السكتدبة والكفاءة التي تػفخها الصاقة الذسدية تكػن عشج استخجام السدخغ األولي مع السجسع 

ة السػلج لها تأثيخاع كبيخاع عمى أداء السشطػمة االمتراصية إذ تختفع ؾيسة الذسدي، وأن درجة حخار 
 C°82معامل األداء تجريجياع مع ارتفاج درجة حخارة السػلج لحيغ وصػل درجة الحخارة السػلج إلى 

في  C°88بجون استخجام السدخغ وترل أعمى درجة حخارة إلى 0.84عشجها تبمد ؾيسة معامل األداء 
وكانت ندبة الديادة في معامل األداء نتيجة  0.92استخجام السدخغ وقج زاد األداء إلى  السػلج عشج

%, وتتأثخ ؾيسة معامل األداء بتغيخ درجات الحخارة لكل مغ السكثف 9.5استخجام السدخغ األولي 
ووعاء االمتراص والسبخخ، إذ تشخفس ؾيسة معامل األداء بارتفاج درجة حخارة السكثف ووعاء 

 راص، وتختفع بارتفاج درجة حخارة السبخخ.االمت



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

يشال يسًٕد 

 زغٍٛ

رمٛٛى اعزخذاو زشاسح غبصاد 

انؼبدو نًسشن اززشاق داخهٙ 

 ألغشاع ركٛٛف انٕٓاء

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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تزسغ البحث الحالي دراسة عسمية إلمكانية استغالل الصاقة الحخارية الزائعة مغ عادم محخك       
االحتخاق الجاخمي ألغخاض تكييف الهػاء، تذكل السشذأ التجخيبي مغ محخك احتخاق داخمي ذؼ 

 عشج سخعة دورانيةkW ۲.۲) (۲ -اسصػانة واحجة، رباعي األشػاط، وبسعجل قجرة خارجة بحجود 
(rpm 50۲۲)  إلجخاء التجارب العسمية. وتع ترسيع مبادل حخارؼ نػج األنبػب والغالف ذو حجع

، يخبط عادم السحخك بجدء السػلج في السشطػمة االمتراصية، ويقػم (۷Litterداخمي بمد حػالي )
باستخجاج الصاقة الحخارية السهجورة مع غاز العادم الزائعة، واستخجامها في تذغيل مشطػمة 

 Electrolux)، وهي عبارة عغ ثالجة مشدلية نػج((,RM F ۲۷۲) االمتراصية )ثالجة االختبار
Refrigerator )  وتدسى أيزا بالسشطػمة االمتراصية ذات الثالثة مػائع. تع استخجام حاالت

مغ اجسالي  (WI:۳۲, ۳۲:, 0۲,% 5۲:, ۲التذغيل لطخوف تحسيل مختمفة، تسثمت بالشدب):
تبار، فزال عغ حالة التذغيل بحخارة السقاومة الكهخبائية )السدخغ الحسل الكمي لسحخك االخ

السثبت بذكل مالمذ الجدء السػلج. بيشت الجراسة امكانية استغالل حخارة السحخك  (EH) (الكهخبائي
الزائعة في تذغيل السشطػمة االمتراصية، إذ إنها كانت كاؼية لمحرػل عمى سعة تبخيج مختمفة 

ضهخت الشتائس التجخيبية تخاوح كسية الصاقة السهجورة مع غازات العادم بيغ حدب ضخوف التذغيل. أ
(۷۲5۲۱kW) ( ۱٫۲۳وkW) وأن أدنى درجة حخارية وصل إليها سصح السبخخ في السشطػمة ،

وكان  (۲.43kW) حػالي حخارية شاقة العادم شخح عشجما كانت( -۷٫10االمتراصية والحؼ بمد )
أعمى ندبة الستخجاج الصاقة الحخارية الزائعة مغ غاز العادم كانت ، أما (5۲عشج الحسل ) ذلظ

، مغ اجسالي الصاقة الجاخمة إلى السبادل الحخارؼ. (3۲( إذ بمغت حػالي ):0الحالة التذغيل )%
 ،(C°1.6و -1.1انخفزت درجات الحخارة لدصح السبخخ في كافة حاالت التذغيل وتخاوحت بيغ )

ضهخ تأثيخ سمبي ارتفعت درجة حخارة سصح السبخخ بجال مغ انخفاضه(  فقج( ۳۲باستثشاء الحالة ):
بدبب ازدياد الصاقة الحخارية السراحبة لغاز عادم السحخك، مسا اضصخنا إلى التحكع بكسية الغاز 
الجاخل إلى السبادل الحخارؼ لمتخمز مغ مقجار الصاقة الفائزة عغ حاجة السشطػمة ليعػد انخفاض 



 

وقج تع التػصل مغ التجارب العسمية إلى أفزل أداء  )(. C°0.4 سبخخ إلىدرجة حخارة سصح ال
 .لمسشطػمة

، والسكثف عشج (C°140و C°۷53عشجما كانت درجة حخارة جدء السػلج محرػرة عشج الحجود )
، وكان هحا عشج حالة التذغيل (C°41و  C°5۳عشج الحجود ) ، والساص(C°55و  C°40الحجود )

خارجة مغ السحخك. أما أعمى ؾيسة لسعامل أداء السشطػمة فقج بمد مغ أقرى قجرت ( 5۲):
، وتبيغ أن الصاقة الحخارية السجهدة إلى جدء السػلج مغ (WI:۳۲عشج حالة التذغيل )( ۷۲۲۳35)

أكثخ استقخارا إذا ما قػرن بالصاقة السجهدة مغ مرجر  (EH) (مرجر السقاومة الكهخبائية )السدخغ
حال يتسيد بالتحبحب الشاجع مغ حخكة السكبذ والرسامات، وقج انخفزت السحخك الحؼ بصبيعة ال

 (.-C°0.7 )   درجة حخارة سصح السبخخ في هحت الحالة إلى حػالي

 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس 

 انًُالشح

ػًش عؼذٌٔ 

 خهٛم

رسغٍٛ االداء انسشاس٘ نًجبدل 

زشاس٘ يضدٔج األَجٕة 

 انُبَٕٚخثٕعبؽخ انًٕائغ 

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

 

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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  لسبادل الحخارؼ مددوج االنبػب ذؼاستهجفت الخسالة إلى إجخاء دراسة تجخيبية لتحديغ فاعمية ا
ممع  9.5، وقصخ االنبػب الجاخمي ممع 19.0م ، قصخ األنبػب الخارجي1متعاكذ بصػل  جخيان

مغ الشحاس باستخجام السػائع الشانػية كسائع بارد. تع استخجام جديسات اوكديج الشحاس  السرشػج
نانػمتخ وتخكيد  30-10نانػمتخ وجديسات اوكديج التيتانيػم الشانػية بقصخ  40الشانػية بقصخ 

% مع الساء بػصفه سائال أساسية. يتجفق السائع الشانػؼ البارد داخل األنبػب 1و %0.5حجسي
والحؼ يجخل السبادل  لتخ / دؾيقة، 6لتخ / دؾيقة و  4لتخ / دؾيقة ،  2حجسي  ي بسعجل تجفقالجاخم

 خالل الحيد بيغ األنبػبيغ بسعجل + ، بيشسا يجخؼ الساء الداخغ1درجة مئػية  20الحخارؼ عشج 
قػرنت  +1درجة مئػية  65لتخ / دؾيقة ويجخل السبادل الحخارؼ عشج درجة حخارة  4تجفق حجسي 

الشتائس التجخيبية التي تع الحرػل عميها باستخجام هحا الشػج مغ السػائع الشانػية مع استخجام الساء 
عمى فاعمية أفزل لمسبادل الحخارؼ. أضهخت الشتائس التي تع الحرػل عميها تحدشا في  لمحرػل

لسبادل الحخارؼ عشج الفاعمية باستخجام السػائع الشانػية. إذ كان الحج األقرى لشدبة تحديغ الفاعمية ا



 

% 1% بتخكيد حجسي 54و  %0.5بتخكيد حجسي 40استخجام أوكديج الشحاس مع الساء هي %
لتخ / دؾيقة. بيشسا كانت ندبة التحديغ أقل عشج استخجام اوكديج التيتانيػم  2عشج معجل تجفق حجسي 

 .جفقعشج نفذ الت 1%% بتخكيد حجسي 29.7و   0.5% بتخكيد حجسي8مع الساء إذ بمغت 

السػصمية الحخارية والمدوجة لمسائع الشانػؼ تدداد بديادة الشدبة  أوضحت هحت الجراسة أن الكثافة
لمجديسات الشانػية الرمبة إذ تع االستشتاج زيادة معامل انتقال الحخارة االجسالي وكسية  الحجسية

الساء وكحلظ عشج زيادة  في السبادل باستخجام السائع الشانػؼ بجال مغ الحخارة السشتقمة وعجد ندمت
 معجالت التجفق.

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
 المناقشة

صهٌب حسن 
 دمحم

تحسٌن كفاءة المجمع الشمسً 
 باستخدام تمنٌات األغشٌة الرلٌمة

تمنٌات هندسة 
 الحرارٌات

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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البجيمة في تػفيخ الصاقة الكهخبائية كأحج أفزل مرادر الصاقة الشطيفة، تدتخجم الصاقات        
الذسدية احج وسائل الصاقة البجيمة األكثخ شيػعا بدبب امكانيات تػفخها مسا يدهع في  وتعج الصاقة

والسدتسخة لمصاقة الكهخبائية، وفي بعس الجول الستقجمة كألسانيا يذارك  تغصية الحاجة الستدايجة
بالصاقة الكهخبائية التي يػلجها مغ خميته الذسدية السشدلية  بتجهيد مشطػمة الكهخباء الػششيةالسػاشغ 

 االشظ ؼيه أن السداحات األرضية األكثخ ويتقاضى عميها ثسغ مسا يدهع بديادة دخل الفخد، ومسا
اكبخ  التعخض الذسدي في تػليج كسجيشا يتػجب عميها االستثسار األكبخ لهحا عخضة لمصاقة الذسذ

الزػئية  الخػاص كفاءة السشطػمات الذسدية مغ حيث لمصاقة الكهخبائية، غيخ أن سبب ضعف
السشطػمات في  وانعجام الججوػ االقترادية مغ تمظ هجر بالسال كاالمتراصية واالنعكاسية ادػ الى

خػاص  ي مغبجاية تشريبها او بعج فتخات زمشية مغ عسمها، وبالشطخ لسا تحتػيه تقشيات الشانػتكشػلج
الكع السختمفة كميا عغ الخػاص االعتيادية لمجديئات، ومغ هحا السشصمق جاءت فكخت هحت الجراسة 

عمى سصح السعجن السدتخجم  (Thin Films) والستسثمة بتخسيب الصالءات الشانػية لالغذية الخؾيقة



 

اقترادية أعمى مغ خالل في السجسعات الذسدية سعيا لالستفادة مغ تمظ الخػاص ووصػال الججوػ 
 .الحرػل عمى الكفاءة االفزل في استخجام الصاقة الذسدية كصاقة بجيمة

تقشية الشانػتكشػلجي  حيث تهجف الجراسة إلى تحديغ أداء الدصح الخارجي لمسجسع الذسدي بتػضيف
 ػاصعمى الدصح لديادة كفاءة الخ استخجام تقشية الصالءات الشانػية لالغذية الخؾيقة خالل مغ

عالي وهي  کاالمتراصية وتقميل االنعكاسية، وذلظ مغ خالل تخسيب أغذية رؾيقة بتجانذ الزػئية
، عمى سصح نساذج (TiO2) ، واوكديج التيتانيػم(ZnO) ، أوكديج الدنظ(SiO2)أوكديج الدميكػن 

،  (Aluminum alloys) ، وسبيكة االلسشيػم (Stainless steel 316سبيكة األستانمذ ستيل )
، ثع التحقق مغ جػدة ونػعية وسسظ (Glass) وسبيكة الدجاج ،(Silicon wafer) والديميكػن وفخ

 ، والسجهخ الساسح االلكتخوني(XRD) الديشية الغذاء السخسب باستخجام شخيقة حيػد األشعة
(SEM)و فحز فمػرية األشعة الديشية ، (XRF)و فحز مجهخ القػة الحرية ، (AFM)  ثع دراسة ،

شيف األشعة  الزػئية كاالمتراص واالنعكاسية بتقشية األشعة فحز ة وتحميل الخػاصومقارن
 (.UVالسخئية وفػق البشفدجية )

 مغ خالل الغذاء الخقيق السخسب، بعج أجخاء فحز االمتراصيةبيشت الشتائس اإليجابية بديادة كسية 
(UV التخسيب، حيث كانت ندبة شخيقة  األغذية وعسل مقارنة مع نتائس دراسات سابقة بشفذ لهحت

(، بيشسا أصبحت ندبة االمتراصية لمسػاد السخسبة 3بجون تخسيب هي )% االمتراصية لمدجاج
 (، وؾيسة87هي )%  (TiO2) (، وؾيسة االمتراصية لسادة99هي )%  (ZnO) السادة

ية نتائس هحت الجراسة لديادة في كفاءة االمتراص (، وتبيغ77هي )% (SiO) االمتراصية لسادة
 لمدصح الساص لمسجسع الذسدي.
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 المستخلص

تدتعسل الخاليا الذسدية لتػليج الصاقة الكهخبائية وذلظ بتحػيل اشعة الذسذ الداقصة عميها إلى تيار 
كهخبائي مدتسخ يسكغ استخجامه في تذغيل السعجات الكهخبائية، يخافق ذلظ ارتفاج درجات حخارة 

ية الكهخوضػئية المػح الذسدي التي تعسل عمى خفس الكفاءة والقجرة الكهخبائية. لحا أن تبخيج الخم
أصبح ضخورية ججأ لتقميل أثخ ارتفاج درجات الحخارة ولمحرػل عمى أداء أفزل لها، مغ أجل ذلظ 
تع عسل نطام كهخوضػئي حخارؼ هجيغ. يسكغ االستفادة مشه ألغخاض التجفئة بجال مغ تبجيجها إلى 

 .الجػ

ة معجنية مثبتة خمف التحقيق هجف الجراسة تع ترشيع مجسع حخارؼ كهخوضػئي يتكػن مغ صؽيح
ممحػم عميها شبكة مغ األنابيب السعجنية يتع تسخيخ الساء داخمها وتع وضع األسفمت  المػح الذسدي

بيغ  cm 3.5داخل حاويات السشيػم ذات مقصع مخبع وقج تخکت مدافة خمفها كسادة متغيخة الصػر
انتقال الحخارة إلى الساء  الذسدي؛ لغخض تبخيجت عغ شخيق المػح  أنبػب وآخخ لتسخيخ الهػاء خمف

تعديد القجرة الكهخبائية. تع تشريب السشطػمة  والهػاء الستجفق خمف المػح الذسدي، مسا يؤدؼ الى
الجشػب لالستفادة مغ أكبخ كسية  وتع تػجيهها باتجات N, ( 44°24' E'35°28) في مجيشة كخكػك
االسفمت بػصفها مادة متغيخة الصػر اضهخ الجانب األول مغ الجراسة أن استخجام  .مغ اشعة الذسذ

درجة حخارته الحؼ بجورت يعسل رفع  المػح الذسدي، وبحلظ تتخفس يعسل عمى امتراص الحخارة مغ
وكحلظ أن السادة متغيخة الصػر بعج مشترف الشهار تعسل  جهج المػح فتدداد الكفاءة والقجرة الكهخبائية،

حخارة المػح الذسدي فتشخفس الكفاءة  ختفع درجةعمى شخح الحخارة إلى الحيد الحؼ تػجج ؼيه فت
في السادة متغيخة الصػر  الكهخبائية وتدداد الكفاءة الكمية وكحلظ يسكغ االستفادة مغ الحخارة السخدونة

في تدخيغ الهػاء والساء في الػقت الحؼ تشعجم ؼيه اشعة الذسذ، وذلظ أثشاء الميل أو حيغ تحجب 
تع الحرػل  kg/s 0.00291.جام الساء بػصفه مائع تبخيج بتجفقالغيػم أشعة الذسذ. عشج استخ

 ومجسع35.9و% PVT-PCM12.03% عمى أعمى كفاءة كهخبائية وحخارية لمسجسع
PVT1.84 % عمى التػالي. عشج استخجام الهػاء كسائع تبخيج بتجفق 33.68% او kg/s 

و%  PVT-PCM13.2% تع الحرػل عمى أعمى كفاءة كهخبائية وحخارية لمسجسع0.0445



 

 .عمى التػالي 67.82% و 12.64% والحخارية كانت الكفاءة الكهخبائية PVT اما لمسجسع 57.49
 kg/s0.0445، PVT-PCM وتجفق الهػاءالكتمي kg/s0.00582. مع زيادة تجفق الساء إلى

   تع الحرػل عمى أعمى كفاءة كهخبائية وحخارية لسجسع ومجسع 61.94و % 13.97بشدبة % 
PVT عمى التػالي. 76.17و %  12.65%بشدبة 

 

تاريخ  الكلية التخصص العنوان اسم الباحث
 المناقشة

 مها أسعد طه

تحسٌن أداء محركات 
الكازولٌن باستخدام المخلفات 

العضوٌة عالٌة   الكٌمٌاوٌة
 االوكتان بعد استخالص الماء

تمنٌات هندسة 
 الحرارٌات
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 لمستخلصا

 الهجف الخئيدي مغ هحت الجراسة هػ التحقيق في تأثيخات ندب خمط )مادة فيػزل اويل        
CsH120 عمى خػاص الػقػد و أداء محخك  الساء مع الكازوليغ الحكػمي السحمي بعج استخالص

%( 30%، 20%، 10%، 5االختبار بخمط ندب ) االحتخاق الجاخمي وانبعاثاته، تع تحطيخ عيشات
و   FWE30,FWE20,FWE10,FWE5 ,مغ السادة مع الكازوليغ السحمي، وتع تخميد العيشات

فحػصات مختبخية لخػاصها.  و تع إجخاء (FS) ، و الكازوليغ السحدغ(FO) الكازوليغ السحمي
باستخجام  السيكانيكية في جامعة كخكػكأجخيت االختبارات التجخيبية في مختبخات كمية الهشجسة 

أحادؼ األسصػانة، رباعي األشػاط، و بدخج  (RobinEH17) نػج (SI) محخك احتخاق داخمي
 وبفتح صسام الخائق بالكامل rpm (300) بديادة  rpm ( 2700-1500 بيغ مختمفة تتخاوح

(WOT).  الكازوليغ السحمي الحكػمي و أجخيت مقارنة الشتائس باستخجام العيشات مع نتائس استخجام
باعتبارت الػقػد األساسي في االختبار. أضهخت نتائس الفحػصات تحدشة واضحة في عجد األوكتان 

،حيث ازداد عجد األوكتان )106لمعيشات كػن العجد األوكتاني لسادة فيػزل اويل عالي ويداوؼ )
العجد  (، إذ أصبح86لحؼ كان )لمعيشات وبذكل ممحػظ مقارنة بعجد األوكتان لمكازوليغ السحمي ا

، (96) (FWE20) ، ولمعيشة96.7) (FWE10) ، ولمعيشة95.4) (FWE5) األوكتاني لمعيشة
، لكغ بالسقابل حجوث انخفاض بالؿيسة الحخارية لمعيشات حيث أصبحت 97.1) (FWE30)ولمعيشة

ول )  ،(FWE10) (43.625MJ/kg، ول ) 44.173MJ/kg) (FWE5) الؿيسة الحخارية لمعيشة
42.125MJ/kg) (FWE2041.307 ، ولمعيشةMJ/kg) (FWE30 كسا لػحع حجوث زيادة ،



 

شؽيفة في كثافة ولدوجة العيشات مقارنة مع الكازوليغ السحمي. و أضهخت نتائس االختبار التجخيبي 
السحمي وتع  الكازوليغ حجوث زيادة في القجرة السكيحية عشج استخجام عيشات االختبار مقارنة مع

 ولػحع .(FWE5) باستخجام عيشة الػقػد rpm(2700) الحرػل عمى أعمى تحدغ عشج الدخعة
 و وصػله إلى أدنى حج باستخجام العيشة (BSFC) انخفاض االستهالك الشػعي لمػقػد السكبحي

(FWE5) بة الكازوليغ السحمي بيشسا ازداد استهالك الػقػد الشػعي السكبحي بديادة ند مقارنة مع
 (FWE5) باستخجام العيشة (BTE) الكفاءة الحخارية السكبحية مادة فيػزل اوبل في السديس. و ازدادت

 rpm (2700) وبجسيع الدخج السدتخجمة حيث كانت أعمى ندبة زيادة لمكفاءة الحخارية عشج الدخعة
اءة بديادة ندبة ، كسا أشارت الشتائس إلى انخفاض الكف%16.2مقارنة بػقػد الكازوليغ السحمي وبمغت

في الدخج الػاشئة   CO,CO2,HC) مادة فيػزل اويل في السديس. وزادت تخاكيد انبعاثات العادم
ولكشها قمت وبذكل ممحػظ عشج الدخج العالية باستخجام عيشات االختبار، وكانت أقل انبعاثات قج 

 (.FWE5تخجام العيشة ) سجمت

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس
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 المستخلص

تػليج الغازية , ذات قجرة انتاجية تشاولت الجراسة الحالية تحميل الصاقة والصاقة الستاحة لمػحجة        
في محصة تػليج كخكػك الغازية التي تقع جشػب كخكػك في  (MW 255)تقجر عشج أقرى حسل ب

عمى قانػن حفع  ناحية تازة، تحت الطخوف الحؿيؿية لمبيئة السشاخ(. الجدء الشطخؼ يجرس باإلعتساد
الكتمة، القانػن األول، القانػن الثاني الجيشاميظ الحخارؼ . اعتسجت معجل البيانات الذهخية التي 

. اجخيت محاكاة لمبيانات التذغيمية 2017حرمت مغ ارشيف قدع التذغيل لمسحصة أعالت لعام 
يشاميظ الحخارؼ التي باستخجام شخيقتيغ، أولهسا الحل التقميجؼ، وهي عبارة عغ حل معادالت الج

استشتجت مغ األتدان الحخارؼ حػل مكػنات وحجة التػليج مغ خالل استخجام بخنامس األكدل، اما 
الحؼ يتخرز في تحميل بيانات مجال الجراسة  ChemCAD الصخيقة الثانية وهي استخجام بخنامس

ليج، وهي درجة حخارة الجػ، الحالية. تخكدت الجراسة عمى تأثيخ عجد مغ العػامل عمى كفاءة وحجة التػ 
الخشػبة الشدبية، ندبة االنزغاط. اضهخت نتائس تحميل البيانات بأن ارتفاج درجة حخارة الهػاء تؤثخ 



 

 بذكل سمبي عمى كفاءة الػحجة، أذ إن الكفاءة لمصاقة والصاقة الستاحة عشج أقرى درجة الحخارة
(38.24°C ) ( عمى التػالي، في حيغ ازدادت  34.37و ) % (%32.86) لذهخ تسػز وقج قجرت

 في شهخ تذخيغ الثاني قج بمغت C(°19.39) ؾيستهسا في األجػاء الباردة عشج درجة الحخارة
عمى التػالي. كسا أضهخت الشتائس بان لمخشػبة الشدبية تأثيخ ضئيل  (36.89و )%  ( %37.67)

ظ بيشت نتائس تحميل الصاقة الستاحة باإلضافة إلى ذل تحكخ. ججا" عمى كفاءة وحجة التػليج، تكاد أن ال
 أن اكبخ جدء لتجميخ الصاقة الستاحة تحجث في غخفة االحتخاق ومغ ثع يميها الزاغط والتػربيغ، اذ

عمى التػالي، في حيغ أكثخ معجالت لمصاقة الستاحة  MW ( 443.04 ،36.08،7.68) قجرت ب
كسا اضهخت الشتائس أن ارتفاج درجات  التي يسكغ الحرػل عميها مغ الػقػد بعزها شاقة كيسيائية.

 الصاقة الستاحة الكمية، اذ بمغت أدنى معجل لها الحخارة تؤدؼ إلى انخفاض معجالت
(MW1993.369  ( 38.24في شهخ آب عشجما كانت معجل درجات الحخارة°C ) بيشسا بمغت ،

 .(C°9.2 في شهخ شباط التي كانت معجل درجات الحخارة) MW2295.860) اعمى ؾيسة لها
ندبة انزغاط ) یعشج اقر K, بالسجسل فان اقرى كفاءة الصاقة والصاقة الستاحة لػحجة تػليج الغازية

عمى التػالي، بيشسا في  (36.89و )%  ( 37.67%) ( في الحل الشطخؼ )التقميجؼ( كانت 16.8)
( عمى التػالي. نتائس الحل الشطخؼ 33.36و )%  ( 40.28%) كانت ChemCAD السحاكاة

بشدبة خصأ ال تتجاوز كحج أعمى عغ  ChemCAD)التقميجؼ( مصابق مع نتائس السحاكاة البخنامس 
9.% 
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 المستخلص

تعج السبادالت الحخارية ذات القذخة واألنابيب هي األكثخ شيػعا مغ السبادالت الحخارية         
الكبيخة األخخػ ، ألنه يشاسب السدتخجمة عمى نصاق واسع في مرافي الشفط والعسميات الكيسيائية 

معجل انتقال حخارة مختفع وذلظ باستخجام تقشيات مختمفة. وإحجػ هحت  تصبيق الزغط العالي لتحقيق
التقشيات السدتخجمة هي تعميق الجديسات الثانػية في السػائع األساسية مثل الساء ، اإليثيميغ 

محط انطار الباحثيغ في الػقت الحالي، إذ يديج السائع  جاليكػل ، الديت. أصبح السائع الشانػؼ 



 

 .اإليثيميغ جاليكػل الشانػؼ مغ معجل انتقال الحخارة عشج أضافته إلى السػائع األساسية مثل الساء ،
 تهجف الجراسة الحالية إلى دراسة تأثيخ التخاكيد الحجسية عمى تحديغ أداء السبادل الحخارؼ ذو القذخة

عمى قدسيغ: يسثل القدع  جام مائع نانػؼ بتخاكيد حجسية مختمفة. وبحلظ أجخؼ البحثواالنابيب باستخ
إذ (ANSYS FLUENT 2020.R1) العجدية باستخجام بخنامس السحاكاة الجيشاميكية األول الجراسة

الحاكسة ثالثية األبعاد والذخوط الحجية السختبصة بها باستخجام شخيقة الحجػم  تع محاكاة السعادالت
متسثمة بإجخاء التجارب العسمية عمى السبادل الحخارؼ ذؼ القذخة  حجدة. والقدع الثاني هػ دراسةالس

العجدية مع الشتائس التجخيبية. استخجمت في هحت  واالنابيب وبعجها تع التحقق مغ صحة الشتائس
 .نانػمتخ 20-30الشانػية قصخها حػالي  Fe;04الجراسة جديسات 

باستخجام الصخيقة السكػنة مغ خصػتيغ بتخاكيد مختمفة مغ الجديسات  تع تحزيخ السائع الشانػؼ 
وخمصها بالساء بػصفه مائعة أساسية وكحلظ استخجام جهاز السػجات ( %0.35، 0.2( % الشانػية

السبادل الحخارؼ ذؼ القذخة واالنابيب لمتخاكيد السحكػرة أعالت  فػق الرػتية. أجخيت التجخبة عمى
الحفاظ عمى درجات حخارة دخػل ثابتة وباستخجام  عغ شخيق لجخيان السعاكذضخوف ا إعتسادا عمى

 تيومع تثب ( 1400،  1000، 600،  200لجانب األنابيب ) شػلجزيأعجاد مختمفة مغ عجد ر 
والشدب  شػلجزيالشتائس العسمية أنه كمسا زاد عجد ر  أضهخت (1000) شػلجزيجانب القذخة عشج عجد ر 

 % ،0.2( عشج )%19، %10عمى )% الحرػل الشانػؼ يدداد عجد ندمت إذ تعالحجسية لمسائع 
 شػلجزيلمسائع الشانػؼ يقل بديادة عجد ر  االحتكاك عمى التػالي. وأيزا أضهخت الشتائس أن معامل0.35

. أما بالشدبة لشتائس معامل األساسي ، في حيغ أنه يدداد كمسا زاد تخكيد الجديسات الشانػية في السائع
زاد تخكيد الجديسات  كمسا انتقال الحخارة الكمي أضهخت وجػد زيادة في ؾيع معامل انتقال الحخارة الكمي

عمى التػالي. أما  (0.35% ،0.2( عشج التخاكيد )%61، % 34الشانػية إذ كانت الديادة بسقجار )%
ازداد  حخارة يدداد كمساؼيسا يخز الديادة في كسيات انتقال الحخارة أضهخت الشتائس أن معجل انتقال ال

،  0.2% عشج 25، %15ذ كانت الديادة بسقجار )%وتخكيد الجديسات الشانػية ، إ شػلجزيعجد ر 
في  شػلجزيعمى التػالي. وأضهخت الشتائس أن فعالية السبادل الحخارؼ تقل كمسا ازداد عجد ر %)0.35

تخكيد الجديسات الشانػية ، ويعدػ سبب ذلظ هػ قرخ وقت اإلقامة لمسائع  ازداد حيغ أنها تدداد كمسا
لسعامل األداء الحخارؼ لمسائع الشانػؼ إذ أضهخت الشتائس انها  بالشدبة داخل السبادل الحخارؼ ، أما

ضسغ حجود التخاكيد السدتخجمة. كسا  االساسي تدداد بديادة تخكيد الجديسات الشانػية في السائع
 ک اجسالي ندبة االنحخاف وأن وأضهخت الشتائس أن هشاك تقاربة جيجة بيغ الجراسة العجدية والعسمية

 الحخارة. بجرجات السقارنة ( عشج4ان )%



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ اعى انثاؼس

 انًُالشح

كبسيّ َذ 

طالذ انذٍٚ 

 يشاد

انسشاسٚخ اعزشداد انطبلخ 

انؼبئؼخ فٙ يسشكبد 

  االززشاق انذاخهٙ ثبعزخذاو

 انًٕنذاد انكٓشٔزشاسٚخ

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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 المستخلص

هػ جهاز يدتخجم تأثيخ سيبيظ لتحػيل الفخق في درجات الحخارة إلى  الخالصة السػلج الكهخوحخارؼ 
السػلج الكهخوحخارؼ بهحت العسمية يحتاج إلى وجػد اختالف في درجة  شاقة كهخبائية. ولكي يقػم

اختبار إمكانية تحػيل الحخارة السفقػدة مغ نطام  الحخارة. إن الهجف األساسي مغ هحا الجراسة هػ
في ضخوف تذغيمية مختمفة.  شاقة كهخبائية متاحة بػجػد مػلج كهخوحخارؼ واختبارتعادم لمديارة إلى 

 .لحلظ الغخض تع إنذاء جهاز لسحاكاة نطام عادم لمديارة واجخاء االختبارات عميه

في هحت الجراسة تع ؾياس درجة الحخارة عمى شػل انبػب العادم في عجة مشاشق وبدخعة مختمفة 
صاقة التي يسكغ استخدادها باستخجام السػلج الكهخوحخارؼ تع ترسيع وترشيع ال لمديارة. لجراسة كسية

لمديارة مغ ناحية الطخوف السحيصة بالشطام مثل درجة حخارة سصح  مشذأ تجخيبي ليحاكي نطام العادم
لمديارة. بعج إجخاء التجارب عمى الجهاز السختبخؼ  انبػب العادم وسخعة الهػاء عشج سخج مختمفة

أنبػب العادم إذ يبمد شػل أنبػب  ه بامكان تخكيب جهاز السػلج الكهخوحخارؼ عمى شػلاستشتس ان
الكهخوحخارؼ مغ  إذا تع تثبيت أكبخ عجد مسكغ مغ جهاز السػلج cm(312) العادم لمديارة السختارة

في  مغ الصاقة الكهخبائية)478 (أربعة جػانب بترسيع عادم مخبع الذكل ندتصيع الحرػل عمى
و درجة  (km/h100 و سخعة الديارة C°10 الحاالت التي هي عشج درجة حخارة السحيطأقرى 

لسقارنة الشتائس والحز ول عمى بيانات استشتاج الصاقة في  ). C°)130 حخارة سصح انبػب العادم
العسمية، أضهخت الشتائس  لشسحجة (ANSYS FLUENT) ضخوف تذغيمية واسعة تع استخجام بخنامس

 .يغ نتائس الشسحجة ونتائس االختبار العسميتصابقا جيجا ب

وأخيخا استشتس انه استخجام جهاز السػلج الكهخوحخارؼ مفيج الستخداد الصاقة الحخارية الزائعة، ومغ 
السسكغ هحت الصاقة تداعج عمى تذغيل بعس السمحقات في الديارة أو تداعج عمى تقميل حجع السػلج 

(Alternator. في الديارة ) 



 

ذاسٚخ  انكهٛح انرخظض انؼُٕاٌ انثاؼساعى 

 انًُالشح

ْٕنٛب طجبذ 

 عهًٛبٌ

رسهٛم انطبلخ ٔ االربزٛخ نُظبو 

  شًغٙ ْدٍٛ ثأعزخذاو يبدح

 يزغٛشح انطٕس

رمُٛبد ُْذعخ 

 انسشاسٚبد

انكهٛخ انزمُٛخ 

 انُٓذعٛخ/ كشكٕن
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 المستخلص

الحخارية في تػليج الصاقة -الذسدية الكهخوضػئية احلأللػ استخجمت االنطسة الهجيشة         
وقت واحج. إذ إن هحت االنطسة تعسل عمى تحػيل الصاقة   الكهخبائية و تػفيخ الصاقة الحخارية في

المػح الذسدي لتدخيغ السػائع.  الذسدية بذكل مباشخ إلى كهخباء في تدتخجم الحخارة السخدونة في
 والصاقة الستاحة لشطام خارؼ مغ األداء الكهخبائي و الحتهجف الجراسة الحالية إلى التحقق 

العزػؼ فيغ اخ تحتػؼ عمى مادة شسع الب حخارؼ رؼ هجيغ مزاف إليه وحجة تخديغ اخ ح-كهخوضػئي
له ولكغ بجون وحجة  همقارنة إلى نطام مذاب (WPVT) ويخمد له بػصفها مادة متغيخة الصػر

فقج تع أنذاء مجسعان شسديان ف هحت الجراسة، تحقيق أ هجا الجل  (TPVT)التخديغ ويخمد بـــ
 m حخاريان هجيشان  بشفذ االبعاد والسػاصفات، إذ يحتػؼ كل مشهسا عمى لػح كهخوضػئي بأبعاد

ؼ عبارة ار خ ح ثبت عمى ضهخ المػح مبادل )135( W وبقجرة كهخبائية ) 035.0 × 68.0 × 5.1(
و الجػانب ومغ ثع  األسفلمغ  حخارياع وتع عدله  m)57.0 × 25.1( بأبعاد عغ لػح مغ االلسشيػم

 )83.1( LPM و بسعجل جخيان  )W )12 قجرة ربصه بجورة ميات مغمقة متكػنة مغ مزخة ماء ذات
والتي تحتػؼ عمى   إلى أحجهع )m )5.1 × 68.0 × 05.0 بأبعاد حخارؼ ، ُأضيفت وحجة تخديغ 

وربصت هحت الػحجة عمى التػالي  )kg )2.16 انبػبي مغسػر في شبقة مغ الذسع بػزن  حخارؼ مبادل 
السجسع. أجخيت االختبارات لسجة أربعة أشهخ مغ الداعة الثامشة صباحاع الى الدادسة عز اعر  مع

كخكػك ابتجاء مغ شهخ كانػن الثاني حتى نهاية شهخ نيدان  تحت ضخوف الصقذ الحؿيقي لسجيشة
) و 2.1و  LPM )7.0 هسا اربعة ايام متتالية اسبػعياع. اختيخ تجفق الساء لحالتيغ ولسجة 2021

 بػاقع يػميغ لكل مشهع اسبػعياع. اعتسج عمى معجل البيانات الذهخية لداعات االختبار في تحميل
البيانات في كال السجسعيغ. أضهخت نتائس محاكات البيانات التي سجمت أثشاء فتخة االختبارات أن 

بذكل جيج عمى رفع الكفاءة الحخارية لمسجسع بالسقارنة مع السجسع  افة وحجة التخديغ قج ساهستإض
بالسقارنة بالسجسع التقميجؼ عشج معجل خارؼ ضاعفت األداء الح لتقميجؼ ، إذ إن وحجة التخديغ قجا

ية في الحخار  ، كسا أن معجل الجخيان كان له تأثيخ واضح عمى الكفاء LPM 2.1 التجفق الحجسي
، عمى التػالي  LPM 7.0 و LPM 2.1 عشج تجفق 53و %  60كال السجسعيغ، إذ كانت % 



 

في أحدغ الطخوف. و  50السعجل، أما الكفاءة الحخارية في السجسع التقميجؼ %  بالشدبة لمسجسع
في األجػاء الباردة ،  12أعمى كفاءة قج قجرت بــــ %  التحميل الكهخبائي لمسجسعيغ بأن أضهخت نتائس

فان أعمى كفاءة  الصقذ الحار. بالسجسل باتجات األشهخمع تقجم  1هحت بجرجة  انخفزتبيشسا 
في حال السجسع السعجل بيشسا في السجسع التقميجؼ لع  LPM 2.1عشج تجفق  4.74وصمت % 
 . 45تتجاوز  % 

قة الستاحة الحخارية و الكهخبائية لمسجسعيغ، إذ بيشت بأن أعمى مغ جانب أخخ تع التحقق مغ الصا
عمى التػالي. كسا أن  14و %  18التقميجؼ و السعجل قج بمغت %  كفاءة لمصاقة الستاحة في السجسع

الستاحة ، فكمسا ازداد االشعاج قمت الصاقة  زيادة شجة االشعاج الذسدي تشاسب عكدياع مع الصاقة
 .الستاحة


