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College of Engineering – Dean’s Message

College of Engineering at Qassim University seeks to offer a developed and
accredited engineering education to satisfy the needs of the job market, and to
offer society and research services which support the sustained development in
the Kingdom and participate in the knowledge economy.
This is the mission of the College of Engineering in Qassim University, for
which great efforts are done to be achieved through an ambitious strategic
plan for the coming ten years. Through this strategic plan the college hopes by
the end of 2020 to achieve its vision as “a locally and regionally recognized
college in the engineering education and scientific research, and supporting the
sustained development in Qassim and Kingdom.

 كلمة عميد الكلية- كلية الهندسة
تسعى كلية الهندسة في جامعة القصيم إلى توفير تعليم هندسي متطور ومعتمد لتلبية احتياجات سوق العمل
. وتقديم خدمات مجتمعية وبحثية تدعم التنمية المستدامة في المملكة وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة،
تلك هي رسالة كلية الهندسة في جامعة القصيم التي تسعى جاهدة لتحقيقها من خالل خطة استراتيجية
هـ وهي أن تكون "كلية0441 طموحة لعشر سنوات قادمة تأمل الكلية أن تحقق بها رؤيتها في نهاية عام
متميزة وطنيا ً وإقليميا ً في التعليم الهندسي والبحث العلمي داعمة للتنمية المستدامة في القصيم
وقد روعي عند تصميم الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الثالثة؛ الهندسة الكهربائية."والمملكة
 أن تكون شاملة تحقق الجوانب األربعة األساسية في التعليم الهندسي الحديث وهي،والمدنية والميكانيكية
. التدريب والممارسة، التصميم الهندسي،  التحليل والمعرفة،  الرياضيات وأساسيات الهندسة:

About Senior Design Project (SDP)
Senior Design Projects allow students to test their engineering knowledge in a related field
setting prior to graduation. On each project, three to four students collaborate to design, build,
and test a realistic engineering system under faculty supervision. Each project is completed
for a real task, thereby giving students an opportunity to experience engineering challenges
paralleling those found in the real life learning. While working on the projects, students must
consider safety, economic, environmental, and ethical concerns.

By working on capstone projects the students learn to deal with open-ended questions, and
get a chance to pull together as a group the many things they've learned in classes throughout
their undergraduate degree. Completed senior design projects in a range of disciplines are
showcased each spring at the Engineering Design Expo in the Integrated Teaching and
Learning Laboratory.

Publication Process
After completing the senior design project the students are required to submit abstract in
english as well as in Arabic according to certain format to be publish in the Abstract
proceeding. The best selected abstract will be completed as a paper and will be publish in the
Journal of engineering and computer science.

Abstract Submission Guidelines
College of engineering encourages Senior Design Project (SDP) that introduces good
ideas and concepts, research and understandings to the field. Please read the following
guidelines carefully before submitting your abstract:


Abstracts can only be submitted online via qec_sess@qec.edu.sa



Submissions by hardcopy will not be considered.



You may submit as many abstracts as you like from your SDP



All abstracts must be written in English and also a copy of Arabic in the same page.



It is the author’s responsibility to submit a correct abstract. Any errors in spelling,
grammar or scientific fact in the abstract text will be reproduced as typed by the
author. Abstract titles will be also subject to a spell check.

Plagiarism

Please regard plagiarism as serious professional misconduct.
Submission Dateline

The final deadline to submit the abstract is 22 May 2018 (Sunday)
Abstract Structure

The entire abstract should include
1. Background: indicate the purpose and objective of the research, the hypothesis that
was tested or a description of the problem being analyses or evaluated
2. Method: describe the study period / setting / location, study design, data collection
and methods of analysis used.
3. Results: present as clearly and in as much detail as possible the findings / outcome
of the study. Please summarize any specific results.
4. Conclusion: explain the significance of your findings / outcomes of the study and
future implications of the results.
Objectives of collecting Abstracts

All SDP abstracts will be printed and publish in a series book by the college of engineering
as they appear in the preview step.

Abstarct Format
AN EXAMPLE OF A PROPERLY FORMATTED SUBMISSION TO
BOOKLET (Font Arial size 11, Bold and uppercase)
Student1 name, Student2 name, Student3 name and Supervisor Name (Font 12)
Department of …………….. Engineering (Font 11 time new roman)
College of Engineering, Qassim University
Student1@yahoo.com, Student2@yahoo.com, student3@yahoo.com
and superviosr@qec.edu.sa

ABSTRACT
College of Engineering at Qassim University seeks to offer a developed and accredited
engineering education to satisfy the needs of the job market. The main objective of this study
is to offer research services to society which support the sustained development in the
Kingdom and participate in the knowledge economy. The method used to achieve these
objectives was done in great efforts through data collection in the ambitious strategic plan for
the last ten years. The results obtained in this study shows that a locally recognized college in
the engineering education and scientific research, and supporting the sustained development
in Qassim and Kingdom was identified as college of engineering – Qassim University. This
study concludes that, the performance of the college according to the strategic plan was
achieved significantly (95.9%) and prepare by the end of 2020 to achieve its vision for
international recognition.
Key Words: Qassim University, College of Engineering, Strategic planning, Society, research
services

الملخص
 الهدف الرئيسي.تسعى كلية الهندسة في جامعة القصيم لتقديم التعليم الهندسي المتقدم والمعتمد لتلبية إحتياجات سوق العمل
.من هذه الدراسة هو تقديم خدمات بحثية للمجتمع والتي تدعم التنمية المستدامة في المملكة والمشاركة في االقتصاد المعرفى
وقد تمت دراسة المستخدمة لتحقيق هذه األهداف بجهودا كبيرة من خالل جمع البيانات المتوفرة حسب الخطة االستراتيجية
 النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة اثبتت كفاءة كلية الهندسة بجامعة القصيم فى.الطموحة للسنوات العشر الماضية
. ودعم التنمية المستدامة في القصيم والمملكة،المقدمة على مستوى الجامعات بالمملكة في التعليم الهندسي والبحث العلمي
) وإعدادها لتحقيق رؤيتها٪9..9( وتلخص هذه الدراسة أنه تم تحقيق أداء الكلية وفقا للخطة االستراتيجية بشكل ملحوظ
.0101 لالعتراف الدولي بحلول نهاية عام
 والجمعيات وخدمات البحوث، التخطيط االستراتيجي، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث

Supervisor Name and Department: Dr.Anwar Hassan Ibrahim, Department of
Electrical Engineering

2nd QECSESS2018 Time Schedule
TIME

DESCRIPTION

9:00-9:30

Poster Evaluation Session
Welcome Remarks/Opening
 Dr. Wael Hamed Sulaiman Alattyih (Organizer of the Event)

9:30-09:50

 Dr. Fahad Abdulrahman Al-Mufadi (College of Engineering Dean)
 Dr. Mohammed Saleh Alshitawi (Research Deanship)

09:50-10:00

Refreshment
Presentation Session 1

10:00-12:00

Post Grad 1 (CE) … 10 min

Undergrad 5 …. 5 min

Post Grad 2 (EE) … 10 min

Post Grad 5 (CE) … 10 min

Post Grad 3 (RE) … 10 min

Post Grad 6 (EE) … 10 min

(2 Hours)

Undergrad 1 … 5 min

Undergrad 6 …. 5 min

Undergrad 2

… 5 min

Undergrad 7 .… 5 min

Undergrad 3

… 5 min

Undergrad 8 .… 5 min

… 10 min

Post Grad 7 (RE) .… 10 min.…

Post Grad 4 (CE)

Undergrad 4 … 5 min
12:00-12:30

Post Grad 8 (CE) …..10 min

Refreshment / Salah Break
Presentation Session 2
Post Grad 9 (CE) … 10 min
Undergrad 15 … 5 min
Undergrad 9 … 5 min
Undergrad 10 … 5 min

Undergrad 16 … 5 min

Undergrad 11 … 5 min

Undergrad 17 … 5 min

Undergrad 12 … 5 min

Undergrad 18 … 5 min

Post Grad 10 (CE) …10 min

Undergrad 19 … 5 min

Undergrad 13 … 5 min

Undergrad 20 … 5 min

Undergrad 14 … 5 min

Undergrad 21 … 5 min

12:30-14:35
(2 Hours)

14:35-14:50
14:5015:20

Post Grad 11 (CE) … 10 min

Refreshment Break
Closing Ceremony
 Concluding remarks/vote of thanks (Dr.Wael Alattyih)


prize distribution (Chief Guest, Dean, Vice Dean’s)
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DEVELOPING A BIDIRECTIONAL INTERLEAVED FLOATING SEPIC

1

CONVERTER (BIF-SEPIC) FOR STANDALONE PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS
Ibrahim Ali AlMohaisin and Prof. Dr. Ahmed Alaa Taha Mahfouz
IMPROVING THE PERFORMANCE OF WIND-DRIVEN DOUBLY-FED
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Prof. Dr. Ahmed Alaa
POWER SYSTEM STABILIZATION BASED ON A FUZZY ALGORITHM

10

Ali Al-Ajlan, Hatem Al-Sadlan, Abdulaziz Al-Harbi and Prof. Dr.Abdel-Latif
Elshafei
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SPIN COATING SYSTEM

11

Farraj Aiad Alfreadi, Waleed Khalid Alharazeen and Dr.Ahsan Rahman
PERFORMANCE COMPARISON OF HYBRID PV-TEC SYSTEM

12

Moaath, Abdulaziz, Mohammed, Omar,Prof. Dr.Arvind Tiwari
MODELLING, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CONTROLLERS

13

FOR POWER SYSTEM WITH PV PLANTS.
Abdulrahman Alhisan, Ali Alsalamah, Turky Alharbi, Essa Alharbi and Prof.
Ibraheem Nasiruddin
ENERGY

HARVESTING

SYSTEM

(EHS)

FROM

TEMPRATURE
Raed, Mohammed, Ahmad, Sulaiman,,Prof. Dr.Arvind Tiwari

AMBIENT

14

Civil Engineering Abstract
DEVELOPMENT OF PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL FOR
SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEMS IN QASSIM REGION

15

Hatem Abdulaziz AlHumid and Dr. Husnain Haider
CHARACTERISTICS
WASTEWATER

AND

TREATMENT

OF

ABLUTION

16

STRESS REDUCTION ON BURIED CONCRETE CONDUITS UTILIZING
COMPRESSIBLE INCLUSION

17

Saleh Khalaf Alharbi and Dr. Md. Shafiquzzaman

Ahmad Abdulhalim Mohammad Abdulhalim, Dr. Ahmed Elragi and Dr. Sharif Elkholy
EVALUATING STORM WATER DRAINAGE OPTIONS FOR THE
URBAN AREA OF BURAYDAH CITY

18

Mohammad Alhumaid and Prof. Dr.Abdul Razzaq
GENERATING DESIGN CHARTS FOR REDUCED EARTH PRESSURE
CONVENTIONAL RETAINING WALLS CONTAINING EPS-GEOFOAM

19

Fahad Masoud Mohamed Alharbi, and Dr. Sherif Elkholy
MODELLING THE IMPACT OF CLIMATIC CHANGE ON RUNOFF IN
QASSIM REGION

20

Khalid Khalil Alotaibiand Prof. Dr.Abdul Razzaq
GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL DESIGN OF FOUNDATION
SYSTEMS FOR REINFORCED CONCRETE RESIDENTIAL AND
OFFICE BUILDINGS

21

Saleh Alhammad, Adeeb Aloyuni, Yousef Alawadh, Mohammad Alhojaylan, and
Dr.Sherif Elkholy
DESIGN OF A DAM AND CULVERT IN SAUDI ARABIA

22

Ahmed Alanzi, Faisl Ak-harbi, Mohammad Almethen and Rakan Alharbi and
Dr.Yusry
DESIGN OF WASTEWATER COLLECTION AND DISPOSAL SYSTEM
FOR A RESIDENTIAL AREA IN BURAYDAH

23

Muhammad Soruor, Muhammad Tariq Hasan, Fahad Abdulmohsen Almutiri,
Omar Debian Mohammed Aldabian, and Dr. Husnain Haider
GENERATING DESIGN CHARTS FOR REDUCED EARTH PRESSURE
CONVENTIONAL RETAINING WALLS CONTAINING EPS-GEOFOAM

24

Fahad Masoud Mohamed Alharbi, and Dr. Sherif Elkholy
DESIGN OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR QASSIM
UNIVERSITY
Mubarak Ibrahim M Alrajeh, Mujahed Nasser Mohammed Al Slama, Saleh
Ahmed S Alkhuwaylid, Abdullah Nasser A Alsawi and Dr. Md. Shafiquzzaman

25

DESIGN OF A NEW FREEWAY AND ITS INTERSECTION WITH
THREE EXISTING EXPRESSWAYS

26

Anas Al-Alwani, Fahad Al-Jghwoni, Ali Alghofaili, Abdullah Albarrak and
Prof.Dr.Sayed A. Habib
DESIGN AND OPTIMIZATION OF WATER SUPPLY SYSTEM FOR THE
CITY OF BURAYDAH

27

Saleh Alsalamah, Abdulrahman Althunayyan, Abdarrahman Alarfj, Ahmad
Alrujayi and Dr. Husnain Haider
DESIGN OF WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR BURAIDAH
CITY

28

Ahmad Mahmoud Q Bayer, Majeed Mohammad Jaza Alharb, Mohammed
Abdullah S Alfaez, Omar Ahmed E Alharthi and Dr. Md. Shafiquzzaman
REHABILITATION OF WADI AL-ROMAH

29

Ahmed Al-Moshaigeh, Saleh Al-Omar, Abdullah Al-Ahmad, AbdulMajed AlAldwagri, Faisal Al-Shaya and Dr.Yusry

Mechanical Engineering Abstract
WIND TURBINE

30

Sulaiman Alyousef, Abdullah Abu tayf, Rayan Alnosyan and Dr.Abdulrahman
Alrobaian
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT EXCHANGER
FOR HEATING APPLICATIONS IN FIREPLACE
Saleh Alshetawi, Faisal Alhabardi, Abdulrhaman Alsudais, Mohammed Alshitawi
and Prof.Dr.S Suyambazhahan

31

DEVELOPING A BIDIRECTIONAL INTERLEAVED FLOATING
SEPIC CONVERTER (BIF-SEPIC) FOR STANDALONE
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
brahim Ali AlMohaisin Prof. Dr. Ahmed Alla
Department of Electrical Engineering
College of Engineering, Qassim University
351119441@std.qu.edu.com
alaa@qec.edu.sa

ABSTRACT
In this work, it is proposed to investigate, design, and implement a topology of a bidirectional
interleaved floating single-ended primary inductor converter (SEPIC). The performance of
such converter is enhanced by applying a phase-shift technique. Such converters find wide
applications in stand-alone photo voltaic systems with energy storage. The high voltage gain,
high efficiency and low input current ripple of this converter has motivated the study of its
application for standalone PV power system with energy storage. The previous researches
concerned with an interleaved single-ended primary inductor converter (SEPIC). The
previous designs combined other topologies with the single-ended primary inductor converter
(SEPIC). However, they didn't include the load-supply power exchange in a floating output
design. They, through their designs, permit the load to handle its demanded power through
one converter. In this work, the load voltage is composed of the outputs of two interleaved
SEPIC converters. The positive terminal of the load is the output of the positive converter.
The negative terminal of the load is the output of the negative converter. This results in what
is known as floating output voltage. In the present proposed design many advantages could
be gained. The interleaved topology ensures low ripple input current and low ripple output
voltage. The bidirectional feature facilitates the load-supply power exchange. The use of two
converter structure allows the load to be fed by a floating voltage. The application of phase
shifted pulse width modulation will reduce the power losses associated with the power
switches. This topology design will be theoretically through a developed mathematical model
investigated followed by a computer simulation.

The converter will be implemented

experimentally to verify the simulation results.
Key Words: Interleaved Floating SEPIC Converter, stand-alone Photovoltaic, Bidirectional.

الملخص
يقترح هذا العمل تطويرا ً لمحوالت التيار المستمر ذات الملف الرئيسي أحادي النهاية ( )SEPICبخاصية ثنائية االتجاه
العائم و المطبق عليه تقنيات التحكم بإزاحة الزاوية .يستخدم هذا التصميم في التعامل مع الجهد الخارج من الخاليا الشمسية
ونظام التخزين  .االبحاث السابقة تركزت على المحوالت أحادية االتجاه مع إدماج انماط اخرى من المحوالت مع محول
التيار المستمر ذي الملف الرئيسي أحادي النهاية ( )SEPICحيث انها لم تشمل على خاصية ثنائية االتجاه والتصميم
ألطراف المحول العائمة .التصميم  -في األبحاث السابقة  -ذو خاصية تبادل الطاقة عن طريق محول واحد بينما التصميم
المقترح يسمح بتبادل الطاقة عبر محولين ،بحيث يكون الطرف الموجب للحمل متصالً بمخرج المحول الموجب  ،و الطرف
السالب للحمل متصالً بمخرج المحول السالب  ،وهذا ما يؤدى إلى تغذية الحمل بجهد عائم .المقترح الجديد يحمل عدة مزايا
منها )0( :خاصية تعدد األفرع للمحول تعطي ميزة تقليل تموج التيار الداخل وتقليل تموج الجهد الخارج )0( ،إتاحة تبادل
للطاقة بين المصدر و الحمل اعتماداً علي خاصية ثنائية االتجاه )3( ،اعتماد التصميم علي محولين يسمح بتغذية الحمل
بالجهد العائم  )4( ،و تقنيات ازاحة الزاوية تقلل من المفاقيد للطاقة الناجمة عن عمل مفاتيح القدرة .سيتم دراسة المنظومة
المقترحة عن طريق النمذجة الرياضية  ،ثم المحاكاة باستخدام البرامج الحاسوبية وتطبيق ذلك عمليا ً بمعمل الكترونيات
القوى.
محاور البحث :محول التيار المستمر العائم  ،الخاليا الكهروضوئية المعزولة  ،ثنائي االتجاه
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Ahmed Alaa , Department of Electrical
Engineering

Improving The Performance of Wind-driven Doubly-fed Induction
Generator Using Intelligent Techniques
Dham Nazzal and Prof. Dr. Abdel-Latif Elshafei
Department of Electrical Engineering
College of Engineering, Qassim University
dnmf120@gmail.com, elshafei@qec.edu.sa

ABSTRACT
Wind energy is the prominent form of renewable energy resources that has recently drawn
more attention. The clear ecologic and economic benefits motivate the world toward higher
levels of wind penetration. Therefore, improving the performance of the wind turbines would
be reflected on the overall power system. The control systems deployed in wind turbines are
the responsible for their competence in exporting a reliable and efficient power. Traditional
controllers used in doubly-fed induction generator based wind turbines are PI controllers
whose performances are confronted by nonlinearity and time variance. In this work, the PI
power regulator and DC-bus PI voltage regulator are replaced by PI-like fuzzy controllers to
enhance the performance during steady state operation and transients. Additionally, a fuzzy
controller that capacitates the wind turbines to support the grid frequency is proposed.
Simulation results revealed the potential of the fuzzy controllers to outperform the PI
controllers in spite of disturbances. Also, using the proposed fuzzy controller, the wind
turbines can play a role in stabilizing the power system by means of frequency support to
reduce the tradeoff between high penetrations and gird stability.
Key Words: DC-link, DFIG-based wind turbines, fuzzy controllers, fuzzy logic, primary frequency
control, rotor-side convertor contorl, wind energy conversion system, Wind turbine.

الملخص
 و تعتبر طاقة الرياح أحد.مصادر الطاقة المتجددة جذبت مؤخرا ً اهتماما ً متزايدا ً و اتضحت فوائدها البيئية و اإلقتصادية
 فإن تحسين أداء توربينات, و بما أن توربينات الرياح تتزايد حصتها من االنتاج االجمالي للطاقة.أهم اشكال الطاقة المتجددة
 تحسين اداء التوربينة يكون في عن طريق تحسين و دعم أنظمة التحكم الموجودة.الرياح ينعكس على النظام الكهربائي ككل
 يتدنى اداء المتحكمات الخطية, و في حال االعطال او تغير ظروف التشغيل,  توربينة الري اح هي نظام غير خطي.فيها
 المتحكمات الغير خطية و المعتمدة على المنطق.المستخدمة حاليا ً في التوربينات التي تدير المحرك الحثي ثنائي التغذية
 هذا البحث يناقش اداء المتحكمات.الظبابي لديها القدرة على مواجهة عدم خطية التوربينة و تغير القيم نتيجة االعطال
 و.الظبابية مقارنة بالمتحكمات التقليدية وذلك في دوائر التحكم لمنظم القدرة الفعالة ومنظم الجهد الثابت لمكثف الربط
.يطرح متحكم ظبابي يهدف الى تمكين توربينات الرياح لدعم استقرار الشبكة الكهربائية
, المنطق الظبابي, المتحكمات الظبابية, التحكم بعاكس التيار للدائر, المحرك الحثي ثنائي التغذية, طاقة الرياح:محاور البحث
.دعم تردد الشبكة
Supervisor Name and Department: Prof. Abdel Latif Elshafei, Department of Electrical
Engineering
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ABSTRACT
The growth of the industrial, commercial, and residential sectors has extremely increased the
demand on the electrical power in the last few decades. To meet this increase in electricity
demand, power systems operate close to their stability limits. In addition, different power
system areas are interconnected together in order to exchange the power. In the presence of
different types of disturbances, which cause local and inter-area oscillations, both operating
power systems at their maximum limits and the complexity of the interconnected networks
could lead to instability. The major goal of this thesis is to propose a robust fuzzy-logic based
power system stabilizer to sufficiently damp the electro-mechanical oscillations and maintain
stability following different types of disturbances. The power system stability problem and
the related subjects to the stability studies such as synchronous machines, excitation systems
are also overviewed. The system mathematical model, that is required to design a power
system stabilizer, is derived using a least-squares algorithm. The uncertainties of the model
parameters are also calculated in order to ensure both a robust and stable design. Many
previous studies have proposed conventional power system stabilizers that are designed at a
certain power system operating point, i.e. power system stabilizer parameters are fixed.
Therefore, the optimum performance of the conventional power system stabilizer can be
achieved only at or around that operating point. Since a power system's operating points
continuously change over the time due to many reasons, a fuzzy logic power system stabilizer
that can effectively function over a wide range of operating conditions is proposed to
overcome this problem. The proposed fuzzy power system stabilizer has successfully damped
both local and inter-area modes of oscillations in various power systems. As a result, the
power systems dynamic performance has improved in terms of overshoot and settling time.
In this thesis, a simplified power system, a single-machine infinite-bus (SMIB) power system,
and a four-machine two-area power system are used to test the fuzzy power system stabilizer.
Kharitonov's theorem and a Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy system are employed to design the
proposed fuzzy power system stabilizer. A computer based simulation environment is used to

investigate the performance and the effectiveness of the fuzzy power system stabilizer under
study. The result of this work is a fuzzy logic power system stabilizer that ensures an enhanced
dynamic performance for the power system over a wide range of operating conditions. In
addition, a comparison of the fuzzy logic power system stabilizer with different power
stabilizers that are used in the literature and industry is performed. Simulations and
comparisons are performed at different scenarios to verify the effectiveness of the proposed
algorithm.
Key Words: Power system stabilizer, Fuzzy logic control, Least-squares algorithm, Robust
control, Power system stability

الملخص
أدى نمو القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية في العقود القليلة
الماضية .ولتلبية هذه الزيادة في الطلب على الكهرباء ،تعمل أنظمة القوى قرب حدود استقرارها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم
التوصيل بين أنظمة قوى في مناطق مختلفة من أجل تبادل الطاقة .في وجود أنواع مختلفة من االضطرابات التي تسبب
الذبذبات المحلية والبينية ،قد يؤدي تشغيل نظم القوى عند حدودها القصوى والشبكات المترابطة المعقدة إلى حالة عدم
استقرار .الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو اقتراح أداة الستقرار منظومة القوى متينة ومعتمدة على منطق الغموض
لتثبيط الذبذبات الكهروميكانيكية بشكل كاف وللحفاظ على الثبات بعد أنواع مختلفة من االضطرابات .كما تم استعراض
مشكلة استقرار نظام القوى والمواضيع ذات الصلة لدراسات استقرار نظم القوى مثل اآلالت التزامنية ونظم اإلثارة .وتم
أيضا ً استنتاج النموذج الرياضي للنظام الضروري لتصميم أداة االستقرار باستخدام خوارزمية المربعات الصغرى .كما تم
أيضًا حساب حدود عدم اليقين في معامالت النموذج الرياضي لضمان تصميم متين ومستقر .اقترحت العديد من الدراسات
السابقة أدوات استقرار تقليدية لنظام القوى والتي يتم تصميمها عند نقطة تشغيل معينة لنظام القوى ،بمعنى أن معامالت
نظرا
أداة االستقرار ثابتة .لذلك ،ال يمكن تحقيق األداء األمثل ألداة االستقرار التقليدية إال في نقطة التشغيل هذه أو حولهاً .
ألن نقاط التشغيل لنظام التشغيل تتغير باستمرار مع مرور الوقت لعدة أسباب ،يقترح استخدام أداة استقرار معتمدة على
منطق الغموض يمكنها العمل بفعالية على نطاق واسع من ظروف التشغيل للتغلب على هذه المشكلة .لقد نجحت أداة
االستقرار المعتمدة على منطق الغموض المقترحة في تثبيط الذبذبات المحلية والبينية في أنظمة قوى متنوعة .ونتيجة لذلك،
تحسن األداء الديناميكي ألنظمة القوى من حيث تقليل تجاوز النظام للحدود المقبولة وزمن االستقرار .في هذه الرسالة تم
استخدام نظام قوى مبسط ونظام قوى مكون من آلة وحيدة مرتبطة بنظام قوى ضخم ونظام قوى مكون من منطقتين وأربعة
آالت الختبار أداة االستقرار المعتمدة على منطق الغموض .كما تم استخدام نظرية خاريتونوف ونظام منطق غموض من
نوع تاكاجي سوجنو لتصميم أداة االستقرار المعتمدة على منطق الغموض المقترحة .تم استخدام بيئة محاكاة تعتمد على
الكمبيوتر للتحقق من أداء وفعالية أداة االستقرار محل الدراسة .نتيجة هذا العمل هو أداة استقرار معتمدة على منطق
الغموض تضمن أداء ديناميكي محسّن لنظام القوى على نطاق واسع من ظروف التشغيل .باإلضافة إلى ذلك ،تم إجراء
مقارنة ألداة االستقرار المعتمدة على منطق الغموض مع أدوات استقرار مختلفة تستخدم في المجال والصناعة .تم إجراء
عمليات المحاكاة والمقارنات في سيناريوهات متنوعة للتحقق من فاعلية الخوارزمية المقترحة.

محاور البحث :أداة استقرار نظام القوى ،التحكم باستخدام منطق الغموض ،خوارزمية المربعات الصغرى ،التحكم المتين
 ،استقرار نظام القوى
Supervisor Name and Department: Prof. Abdel-Latif Elshafei, Department of Electrical
Engineering
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ABSTRACT
Communication between hearing-impaired & mute persons with normal people has always
been a challenging task. About 70 million people in the world came into this category, which
is a quite large number to be ignored. As hearing-impaired & mute people use sign language
for their communication which is difficult to understand by the normal people. This project
is wearable, bi-directional and complete communication system, which will translate their
hand gestures into synthesized textual and vocal format, also receives the normal person
speaking and convert it into text, which will be shown in a user-friendly mobile phone
application. This project will make them capable of interacting with normal people without
any requirement of special sign language interpreter. This system consists of a special glove
that will be worn by them to facilitate the communication with the normal person. It translates
the hand gestures into speech using special sensors. It can convert the speech into text using
a user mobile phone application to display data and for the user interface. The microcontroller
ATmega328 within the Arduino Nano controls this system.
Key Words: Hearing-impaired, Mute persons, Communication system, Translate, Hand
gestures, synthesized textual and vocal format.

الملخص
لطالما كانت هنالك صعوبات للتواصل بين معتلي الحاسة السمعية واألشخاص السليمين لممارسة حياتهم العلمية والعملية
 يندرج. تشكل هذه الصعوبات عقبة وفجوة لعدد كبير من أفراد المجتمع لالنخراط مع ذويهم.والتعبير عن احتياجاتهم
.تحت هذه الفئة ما يقارب سبعين مليون شخص حول العالم يعاني وبشكل يومي ودائم للتكيف مع هذه المعاناة والصعوبات
بالرغم من أن معتلي الحاسة السمعية والبكم يستخدمون لغة االشارة للتواصل والمخاطبة مع األشخاص السليمين إال أن
 يستند هذا المشروع على تصميم نظام متكامل.نسبة قليلة جدا من األشخاص السليمين قادرين على فهم هذه اللغة
 بتكنولوجيا قابلة لالرتداء على جسم، للتواصل والتخاطب بين هذه الفئة من جهة واألشخاص السليمين من جهة أخرى
 يتكون هذا النظام من قفازات يتم ارتداؤها لترجمة اإليماءات والحركات. اإلنسان والتنقل بها بأريحية من منطقة ألخرى
من خالل حساسات مرنة تقوم بإعطاء معلومات معينة يتم معالجتها من خالل النظام لتشكل كلمات يتم نطقها عن طريق
 يحتوي النظام على القط صوتي يتم من خالله تسجيل الكلمات،  باإلضافة إلى ذلك. تطبيق باستخدام الهاتف النقال
 يوفر النظام التفاعل المباشر الذي يجعل التخاطب والتواصل فوري. والجمل ليتم تحويلها لنص معروض علي التطبيق
 يحتوي المشروع على نظام تعقب و وإرسال الرسائل، باإلضافة لذلك.ومتاح من دون أي وسيط لترجمة لغة االشارة
لطلب المساعدة في الحاالت الطارئة والحرجة نظرا الى ان عامل الوقت مهم جدا في بعض الحاالت وربما ال يجد معتل
 المشروع بمجمله يتم التحكم به باستخدام وحدة التحكم.الحاسة السمعية او البكم من يفهمه خالل الوقت المطلوب
."  من خالل " األردوينو نانوATmega328 المعروفة باسم

 تسجيل الكلمات والجمل ليتم تحويلها لنص، لغة اإلشارة، ترجمة، التواصل بفاعلية، أبكم، ضعاف السمع:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Rizwan Akram, Department of Electrical
Engineering.
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ABSTRACT
Nowadays, the efficiency of a product and the cost to purchase that product is one of the
important things that all the world market is looking for, in every house, store, office, school,
etc. lighting is required when it is dark and sunlight goes. The lamps are used to provide the
illumination when it is needed. The lamps in these days are in large numbers and everybody
use it. Lamps are consuming a large power; the power consumption must be solved. The large
power consumption can be reduced using semiconductors devices and voltage controlling
methods. In this project, light electronic controlled circuits will be designed, implemented,
tested and evaluated to reduce the power used in lighting with simple methods and lowest
cost. The control of light is going to be through three types, the first type is operating the light
in sequence with semiconductors devices and delay between each lamp The second type is to
control the desired intensity of illumination with simple and safely design. The third type is
to design flasher lamp using oscillator circuit as time controller.
Key Words: Light Control, Dimmer Circuits, Chaser Circuits, Flasher Circuits

الملخص
 إن اإلضاءة.كفاءة المنتج وتكلفة شرائه هي واحدة من األشياء الهامة في هذه األيام والتي تبحث عنها كل األسواق العالمية
 تستخدم المصابيح لتوفير..مطلوبة عندما يحل الظالم ويذهب ضوء الشمس في كل بيت ومخزن ومكتب ومدرسة الخ
، المصابيح تستهلك طاقة كهربائية عالية. فالمصابيح اآلن تستخدم بأعداد كبيرة وفي كل األماكن،اإلضاءة عند الحاجة إليها
 يمكن تخفيض استهالك الطاقة الكبيرة باستخدام أجهزة أشباه الموصالت وطرق التحكم.لذا يجب حل مشكلة استهالك الطاقة
 في هذا المشروع سوف نقوم بتصميم وتنفيذ واختبار وتقويم دوائر إلكترونية تتحكم باإلضاءة للحد من الطاقة.في الجهد
 النوع األول هو تشغيل الضوء، التحكم بالضوء سوف يكون بثالثة أنواع.المستخدمة في ذلك بأساليب بسيطة وبأقل تكلفة
 والنوع الثاني هو للتحكم بشدة اإلضاءة بإستخدام،بالتتابع بإستخدام أجهزة أشباه الموصالت والتأخير بين كل مصباح
. والنوع الثالث هو تصميم الضوء الوامض باستخدام الدائرة مذبذبة للتحكم بالتوقيت،تصميم بسيط وأمن
 دوائر الوميض، دوائ التتابع، دوائر المعتام، التحكم في الضوء:كلمات مفتاحية
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Mohammed A. Abdel-halim, Department
of Electrical Engineering
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ABSTRACT
Hardware security is an essential requirement in a world that is rapidly growing in terms of
internet services in digital communications. In this project we will present an application of
an Elliptic Curve-based hardware Cryptosystem. This cryptosystem system suffers from a
security weakness once a side-channel attack is performed. Power analysis attack allows the
attacker to gain access to sensitive information by tracing power consumption. In turn, we
will exploit this critical weakness and obtain the encryption key. Our implementation for this
attack will target the Xilinx Spartan 6, XC6SLX150T chip. In addition, we will propose a
counter-measure to this side-channel attack, to provide a more robust security environment.
Key Words: Qassim University, College of Engineering, Side-channel Attack, Power analysis
attack, DPA, SPA, Hardware security, Data analysis.

الملخص
 حماية.الصالبة األمنية ألنظمة التشفير العتادية هي مطلب في عالمنا المطرد النمو في مجال اإلنترنت واالتصاالت الرقمية
 في هذا المشروع نستعرض أحد تطبيقات.هذه األنظمة من المهاجمين والمخربين هو الحجر األساس لنجاح عالم المعلومات
 هذا التطبيق يعاني من عيوب في. التي في تطبيقها الرياضي مبنية على المنحنى اإلهليجي للتشفير،نظم التشفير العتادية
 هجوم القدرة الطرفي يسمح للمهاجم الوصول.الصالبة األمنية إذا ما استهدف عن طريق تحليل استهالك القدرة للجهاز
. نحن بدورنا سنستغل هذه الثغرة للحصول على مفتاح التشفير.للمعلومات المشفرة بواسطة تحليل وتتبع استهالك القدرة
 سنقترح أسلوب دفاع مضاد، باإلضافة إلى ذلك.Xilinx Spartan 6 XC6SLX150T تطبيقنا سيتم تنفيذه باستخدام
. محاولين بذلك بناء بيئة تشفيرية أكثر أمنا واستقرار،لهكذا هجوم
 هجوم، هجوم تحليل القدرة التفاضلي، هجوم تحليل القدرة، الهجوم الطرفي، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث
. تحليل البيانات، األمن العتادي،تحليل القدرة البسيط
Supervisor Name and Department: Dr. Ziyad M. Almohaimeed, Department of
Electrical Engineering
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ABSTRACT
The main objective of this study is to focus on an interesting feature of the wave propagation
in optical fibers which is the generation of wide range of frequencies, that called
supercontinuum generation. Supercontinuum generation is the formation of broad continuous
spectra by injecting a high power pulse through a photonic crystal fiber, PCF.
Supercontinuum generation in a PCF has been investigated and simulated in this research.
From a pulse with a width of 28.4 fs, 10 kw peak power, and 5 cm fiber length at 835 nm
central wavelength, a very wide spectrum from 400 nm to 1400 nm was generated.
Key Words:, Optical Fiber, Photonic Crystal Fiber, Supercontinuum generation.

الملخص
هدف البحث الرئيسي ان يركز على احد اهم الخصائص المهمة النتشار الموجة في االلياف البصرية وهي انتاج ترددات
 االنتاجية فائقة االستمرار هي تكوين اطياف عريضة مستمرة. والتي تسمى االنتاجية فائقة االستمرار,واسعة النطاق
 االنتاجية فائقة االستمرار هي الياف ضوئية بلورية تم,بواسطة انتشار نبضات طاقة عالية عن طريق وسط غير خطي
 وليف, كيلو وات طاقة قصوى01 , فيمتو ثانية0..4 من نبضة ضوئية ذات عرض.التحقيق فيها و محاكاتها في هذا البحث
. نانو ميتر0411  نانو ميتر حتى411  حصلنا على طيف واسع جدا من.  نانو ميتر.3. سم على طول موجي. بطول
. انتاج طيف ذو نطاق واسع, األلياف الضوئية:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Mohammad Almanee, Department of Electrical
Engineering
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ABSTRACT
Over the last decade, the number of vehicles is growing day by day, so with this increasing
we are facing numerous problems related to traffic police such as red light violations, parking
problems, wrong lane violations and toll booth violations and other security problems. So this
project will be helpful to control these problems. Moreover, it will also be helpful for the
other character recognition applications. This project will be able to detect license plate in a
given image. The final output will be stored in a file. This file will have complete information
such as image path, date and time of the generated file, total number of characters and
extracted characters. This technology will be fast, cost effective and highly accurate. In this
project we will implement various detection algorithms in MATLAB to process the license
plate.
Key Words: Qassim University, College of Engineering, License plate, Detection, LPD
System.

الملخص
 ومع هذا التزايد المستمر نواجه العديد من المشاكل، بدأ أعداد المركبات بالتزايد يوما بعد يوم،على مدى العقد الماضي
 ومشاكل وقوف السيارات، تخطي اإلشارة الحمراء:المتعلقة بأنظمة المرور والسير وكذلك المتعلقة باألمن العام مثل
 لذلك يأتي الدور الهام لبناء نظام الكتروني محكم والذي. وانتهاكات الطريق العامة وغيرها من المشاكل األمنية،الخاطئة
 فإنه أيضا سيكون مفيدا لتطبيقات، وعالوة على ذلك,سيكون ذو جدوى عالية جدا ومفيدة للحد و السيطرة على هذه المشاكل
سيكون هذا النظام ذو. أ خرى مثل نظام المواقف الذكية ونظام تحصيل رسوم الطرق ونظام تجاوز السرعات مثل ساهر
 سيتم تخزين الملف الناتج النهائي في مجلد مستقل.قدرة عالية على تحديد واستخراج لوحة السيارات من الصورة الملتقطة
يحتوي على معلومات كاملة مثل مسار الصورة وتاريخ ووقت التقاط الصورة ونوع الكميرا المستخدمة واالهم من ذلك
هذه التكنولوجيا الجديدة تتسم بأنها سريعة وفعالة وإقتصادية من حيث التكلفة ودقيقة. موقع التقاط الصورة في الخريطة
 العديد من الخوارزميات المختلفة تم تطبيقها باستخدام برنامج الماتالب لمعالجة الصور الملتقطة واستخراج لوحة.للغاية
. السيارات منها بسهولة و دقة عالية
.  وتحديد هوية المركبة، الكشف عن لوحة السيارات، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr.Abdulrahman Alturki, Department of Electrical
Engineering

AUTO CONTROL FOR THE SUPPLY OF THREE PHASE MOTORS
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Department of Electrical Engineering
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ABSTRACT
Induction motors are widely used in workshops, irrigation pump set, etc. and it requires a 3phase supply. Normally these motors are connected to 3-phase supply from electricity boards
using thermal bimetal relays and relay contactors. Thermal relays protect the motor from over
load. Relay coils having hold-on contacts with push to on and push to off switches are used
for activating and deactivating the relay contacts. Single phasing, line dropout, and sequence
reversal are harmful for 3- phase motors. In occurrence of line dropout and single phasing,
the motor draws a heavy current from the existing phases, and during phase reversal the motor
simply rotates in reverse direction. Further, an operator for switching on/off the motor is
always not possible, especially when the motor has to be operated round the clock. Also the
protection provided by the thermal relay in the starter assembly in inadequate, since it
involves some delay in activation. Thus some damage to the windings of the motor can take
place, especially if overload conditions occur frequently.
Key Words: Qassim University, College of Engineering, Strategic planning, Society, research
services

الملخص
 عادة. وتتطلب مصدر كهربائي ثالثي األطوار. الخ...  مضخات الري,المحركات الحثية مستخدمة بشكل كبير في المجاالت الصناعية
.المحركات الحثية متصلة بمصدر كهربائي ثالثي االطوار من لوحة كهربية باستخدام مرحل حراري ثنائي المعدن ومرحل قاطع
 عند. انقطاع احد االطوار أوانعكاس األطوار مشاكل ضارة بالمحركات الكهربائية.المرحل الحراري يحمي المحرك من الحمل الزائد
 يدور المحرك ببساطة في االتجاه،  وخالل عكس االطوار، فصل احد األطوار يقوم المحرك بسحب تيار عالي من األطوار الباقية
 كما أن. خاصةً عند تشغيل المحرك على مدار الساعة،  صعوبة وجود مشغل لتشغيل المحرك وايقافه،  عالوة على ذلك.العكسي
 حيث أنها تتأخر في فصل المصدر وبالتالي يمكن أن يحدث بعض التلف في ملفات،الحماية المقدمة من المرحل الحراري غير كافية
. خاصة إذا كانت ظروف التحميل الزائد تحدث بشكل متكرر،المحرك

 والجمعيات وخدمات البحوث، التخطيط االستراتيجي، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr.Anwar Hassan Ibrahim, Department of
Electrical Engineering
.
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Department of Electrical Engineering
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elshafei@qec.edu.sa

ABSTRACT
The stability of the power system is a common problem. It faces the electrical engineers
everywhere in the world . Our goal in this project is to solve this problem by two different
methods. Then, we will compare the results of each one. The first method is the classical
method which depends on designing the control devices then add them to the generator
model. Every one of these devices has its own job in the stability of the system. The second
method is to control the system using Fuzzy logic controllers. Then, we will compare these
two methods and get a conclusion out of that. First of all we will discuss the classification
of stability in power system. Then, the power system models are presented as the classical
model, the reduced order model, the linearized model and the full order model. An
automatic voltage regulator is designed and its effects on the stability of the system is
investigated. A power system stabilizer is added to the system to study its effects with and
without the automatic voltage regulator on the system. That step will complete the first
method. This is followed by the second method. First, we will talk about an introduction
of Fuzzy logic and what is the meaning of it. Then, we explain how we will be able to
design a controller using Fuzzy logic. After that the design of the prospered controller
using Fuzzy logic. After that we will see the effects of Fuzzy controllers on system
stability. Finally, we will compare the results of each method. And get a conclusion out of
that comparison.

الملخص
 هدفنا في هذا المشروع هو. ويواجه المهندسين الكهربائيين في كافة أنحاء العالم،استقرار نظام الطاقة هو مشكلة مشتركة
 الطريقة االولى.  ثم سوف نقوم بعمل مقارنة لنتائج كل واحدة من تلك الطرق، حل هذه المشكلة باستخدام طرقتين مختلفتين
 ولكل واحد، للحل هي األسلوب الكالسيكي الذي يعتمد على تصميم أجهزة التحكم ثم إضافتها في نموذج المولد الكهربائي
 الطريقة الثانية هي السيطرة على النظام باستخدام وحدات تحكم,من هذه األجهزة له وظيفته الخاصة في استقرار النظام
 أوال وقبل.  مقارنة هاتين الطريقتين والحصول على استنتاج و خالصة من هذه المقارنة،تعمل بالمنطق الضبابي ومن ثم
،كل شيء سوف نتحدث عن تصنيف االستقرار في نظام الطاقة و من ثم نماذج نظام الطاقة التي هي النموذج الكالسيكي
 بعد ذلك تصميم منظم الجهد التلقائي و نشاهد مدى.  والنموذج الخطي ونموذج النظام الكامل،وانخفاض نموذج النظام
 بعد ذلك سنقوم بتصميم نظام استقرار الطاقة إلضافته في النظام و مشاهدة مدى تأثيره على، تأثيره على استقرار النظام
 كانت هذه آخر خطوات الحل من الطريقة األولى لذلك سنبدأ اآلن بالطريقة. استقرار النظام مع وبدون منظم الجهد التلقائي
 بعد ذلك كيف سنكون قادرين على تصميم وحدة،  سوف نتحدث عن المنطق الضبابي ما هو و ما المقصود به، أوال. الثانية
 بعد ذلك سنرى آثار استخدام. وبعد ذلك تصميم وحدة تحكم باستخدام المنطق الضبابي،تحكم باستخدام المنطق الضبابي
 فإننا سوف نقوم بعمل مقارنة لنتائج كال الطريقتين ثم علينا للحصول على، وأخيرا.المنطق الضبابي على استقرار النظام
.استنتاج و الخروج بخاتمة من تلك المقارنة
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Abdellatif Elshafei, Department of Electrical
Engineering
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ABSTRACT
Spin coater is applied in preparation of a thin layer in industrial coatings and advanced
material functionalization in various applications. The goal of this project is to design and
implement simple, low cost digitalized spin coating system to deposit thin films of materials
dissolved in a volatile solvent on glass substrate. The digitalized spin coating system will be
integrated with an automatic control arrangement, where open-source-technology based
microcontroller unit, DC motor, electronic controlling circuit will be designed /integrated to
control the spinning speed and spinning time of the final product, which in result will control
the thin film layer on the surface of substrate (glass). The dc motor has been used to spin the
substrate. It is needs a controlling circuit to maintain the desired speed as the thickness of the
thin film layer depend on the rotation of spin coater. Different volatile solvent chemical
solutions will be tested on the system to deposit thin films on glass substrate. The final product
will be simple, light and cheap in price than commercially available system.
Key Words: Spin coating, Thin layer, Coating, System design

الملخص
( ويتميز ببساطته وقلة تكلفته الستخدام موادspin coating( لهدف من هذا المشروع تصميم وتطيبق الطالء الدوراني
(The spin coating  نظام الطالء الدوراني الرقمي.ذات اغشية رقيقة ومذابة في مذيب متطاير على الركيزة الزجاجية
 ودوائر التحكم الكهربائية لتكون،  محرك تيار مستمر،  حيث يمكن تصنيع وحدات التحكم، ً سيتم دمجه آلياsystem)
ق ادرة على التحكم بسرعة الدوران ووقته الخاص بالمنتج النهائي والذي بدوره سيكون قادر على التحكم بشرائح الزجاج
 وسيتم.  وهناك حاجة لدوائر التحكم ال بقاء السرعة المطلوبة. ويتم استخداه المحرك لتدوير الركيزة الزجاجية.الرقيقة
 والمنتج النهائي سيكون بسيط وخفيف ورخيص مقارنة باالنظمة.استخدام محاليل كيميائية مختلفة لتجربتها على النظام
.التجارية المتاحة
 تصميم النظام،  طالء،  طبقه رقيقه،  دوران الطالء:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Ahsan Rahman, Department of Electrical
Engineering
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omar.qr111@gmail.com, Engmoabsoh@gmail.com, did-oio@hotmail.com, Azoz-16@hotmail.com,
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Abstract
Hybrid photovoltaic thermal systems (HPVT) have shown better performance in terms of
energy, life cycle assessment and being economical to the PV only systems in standalone
configuration. The solar radiation increases the temperature of PV modules, resulting in a
drop of their electrical efficiency. HPVT systems employs various active and passive cooling
techniques and different configurations. The active cooling requires forced flow of fluid
(air/water/coolant) above or below the PV panel. Passive cooling techniques uses phase
change materials, thermoelectric generators, natural convection etc. By proper circulation of
a fluid with low inlet temperature, heat is extracted from the PV modules to improve the
electrical efficiency. In all the cooling technique, thermoelectric coolers (TEC) have more
promising waste heat recovering feature. It produces electrical energy based on the
temperature differential across its two ends. In HPVT-TEC system, the output is entirely
electrical in nature, which could be used directly for enormous application and thus makes
the system more economical in terms of energy production. Most work by researchers into
HPVT-TEC system has been focused only with monocrystalline panel only. In this project,
we intend to compare the performance of hybrid PV – TEC thermal systems performance
employing polycrystalline solar PV panel with TEC with duct and using the fan for cooling
and performance of PV TEC without duct . Temperatures at different point of observation in
the HPVT-TEC system were recorded at Qassim University. The system employs battery to
store the energy produced by the system.
Key Words: Hybrid PV systems, PV Thermal systems, PVT Air collector

الملخص
 ومن الناحية،  والعمر المقدر، ( يظهر اداء افضل من ناحية الطاقةHPVT) النظام الكهرضوئي الحراري الهجين
 وينتج عن ذلك،  أشعة الشمس تزيد من درجة حرارة اللوح الكهروضوئي.االقتصادية فقط للنظام الكهروضوئي المنعزل
. يستخدم مختلف تقنيات التبريد المباشر او الغير مباشر بصور مختفلةHPVT  نظام.انخفاض في الكفاءة الكهربائية
، تقنية التبريد الغير مباشر تكون ب تغير حالة المادة. الهواء من اعلى او من اسفل اللوحة/ التبريد المباشر قوة جريان الماء
 بواسطة الدوران المالئم للغاز او السائل ودخوله بدرجة حرارة. الحمل الحراري الطبيعي الخ، مولدات الكهروحرارية
(  المبرد الكهروضوئي،  من جميع تقنيات التبريد. يتم ت خفيض درجة حرارة اللوحة لتطوير كفاءة الكهرباء، منخفضة
 المبرد الكهروضوئي ينتج الطاقة الكهربائية عن طريق اختالف.  يتميز باسترجاع واالستفادة من الطاقة المفقودةTEC)
 ونستطيع استخدامه مباشرة في العديد من، هو طاقة كهربائيةHPVT-TEC  الناتج من نظام. الحرارة بين الجهتين
 اغلب الباحثين في هذا المجال يتمحور بحثهم على.التطبيقات وهذا يجعل النظام اقتصادي اكثر من ناحية انتاج الطاقة
 باستخدام لوحة عديدة الكريستالHPVT-TEC  في هذا المشروع نهدف الى مقارنة اداء.اللوحة احادية الكريستال فقط
 درجات الحرارة في مناطق. وأيضا مع االنبوب أو القناة باستخدام مروحة التبريد واداء النظام بدون االنبوبTEC مع
. يتم استخدام بطارية لتخزين الطاقة المنتج من النظام.مخنلفة من النظام يتم تسجيلها ومالحظتها في جامعة القصيم
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Arvind Tiwari, Department of Electrical
Engineering
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Abstract
Energy is broadly categories as low grade, medium grade and high grade. High and medium
grade energy has been utilized and thoroughly researched for various applications. In recent
years, low grade energy for power source has been vigorously looked into. Applications such
as WSN and IoT depend heavily on the distributed sources of energy and largely on the
ambient energy available to the point of use. Ambient energy is available in the form of
thermal, vibration, magnetic etc. Most work reported has been focused on the conversion of
vibrational energy conversion. Little work has been done to quantify the amount of thermal
energy available in the ambient in the form of heat. in this project, we intend to quantify the
ambient thermal energy and develop a system to convert thermal energy to electrical energy.
Key Words: Energy Harvesting systems, Thermoelectric generators, Ambient Energy

الملخص
 لقد تم استخدام الطاقة العالية والمتوسطة المستوى وبحثت بدقة. عالية،  متوسطة، الطاقة هي فئات واسعة مثل منخفضة
 تعتمد. تم النظر بقوة إلى الطاقة منخفضة مستوى الدرجة لمصدر الطاقة،  في السنوات األخيرة.في مختلفٍ من التطبيقات
 بشكل كبير على المصادر الموزعة للطاقة وبشكل كبير على الطاقة المحيطة المتاحة لنقطةIoT وWSN تطبيقات مثل
 و اكثر تقارير العمل مركزه على تحويل. إلخ،  مغناطيسي،  اهتزاز،  تتوفر الطاقة المحيطة في شكل حراري.االستخدام
 في هذا المشروع. تم عمل القليل لتحديد كمية الطاقة الحرارية المتاحة في المحيط في شكل حرارة.الطاقة الذبذبية المتحولة
. نعتزم قياس الطاقة الحرارية المحيطة وتطوير نظام لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية،
 الطاقة المحيطة،  المولدات الكهربائية الحرارية،  نظم حصاد الطاقة:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Arvind Tiwari, Department of Electrical
Engineering
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Abstract
During the last few decades, the trend of electrical power generation using fossil fuels has
been shifting to renewable sources based generation at good pace all over the world because
of environmental concerns and its long term sustainability. The emergence of advanced
technologies for manufacturing the photovoltaic (PV) module and wind turbines(WT), at
reduced cost, have accelerated the pace of development of renewable source based electrical
energy generating plants. Further, higher efficiency of PV systems has been achieved due to
the best efforts of researchers. The fast depletion of fossil fuels and strict environmental
regulations have motivated the power engineers to go for alternative feasible and viable
renewable sources of energy. Photovoltaic power generation constitute the major power share
among all renewable generation due to enormous advantages. The existing power generation
in Saudi Arabia constitutes majorly of oil and gas based thermal generating stations. However,
Kingdom has taken the laudable initiatives as a forefront leader amongst all the gulf countries
to install the very large scale photovoltaic (VLS-PV) plants aiming energy production to the
tune of 16GW by the year 2032. The future structure of power system of the country will be
changed to a great extent. The present project aims to develop control schemes, capable to
tackle dynamics of such power system structures. The power system model will consider
thermal power plants in conjunction with large PV based plants. The conventional PID and
optimal controllers based on full state vector feedback control concept are designed and their
implementation feasibility study has been performed and the effectiveness of the designed
controllers is demonstrated considering load disturbance conditions.

الملخص
 تحول اتجاه توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود األحفوري إلى توليد مصادر الطاقة، خالل العقود القليلة الماضية
 وقد أدى ظهور.المتجددة على وتيرة جيدة في جميع أنحاء العالم بسبب االهتمامات البيئية واستدامتها على المدى الطويل
 إلى تسريع وتيرة،  بتكلفة منخفضة، )WT( ) وتوربينات الرياحPV( تكنولوجيات متقدمة لتصنيع الوحدة الكهروضوئية
 تم تحقيق كفاءة أعلى،  عالوة على ذلك.تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة
 ولقد دفع النضوب السريع للوقود األحفوري واألنظمة البيئية الصارمة.نظرا لجهود الباحثين
لألنظمة الكهروضوئية
ً
 يشكل توليد الطاقة الكهروضوئية حصة الطاقة.مهندسي الطاقة إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة مجدية وقابلة للبقاء
يشكل توليد الطاقة الحالي في المملكة العربية السعودية بشكل. الرئيسية بين جميع جيل الطاقة المتجددة بسبب مزاياه الهائلة
 فقد اتخذت المملكة مبادرات جديرة بالثناء كدولة،  ومع ذلك.رئيسي على محطات توليد حرارية تعتمد على النفط والغاز
) التي تهدف إلى إنتاج الطاقة لتصلVLS-PV( رائدة بين جميع دول الخليج النشاء محطات الفولتية الضوئية الكبيرة جدا
 يهدف هذا المشروع الى. الهيكل المستقبلي لنظام الطاقة سيقوم بتغير الدولة إلى حد كبير.2032  بحلول عام16GW إلى
 النموذج الذي سنعمل عليه سيحتوي على محطات طاقة حرارية.تطوير نضام تحكم قادر على معالجة هياكل نظام الطاقة
 التقليدي ووحدات التحكم األمثل استنادًا إلى مفهوم التحكم الكامل في ردودPID  تم تصميم.مع محطاة طاقة كهروضوئية
فعل ناقالت الحالة وتم تنفيذ دراسة جدوى التنفيذ الخاصة بها وتم توضيح فاعلية أجهزة التحكم المصممة في ضوء ظروف
.تغيرات الحمل الكهربائي
Supervisor Name and Department: Prof. Dr. Ibraheem Nasiruddin , Department of
Electrical Engineering.
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hah0770@hotmail.com and husnain@qec.edu.sa

ABSTRACT
Municipalities in Saudi Arabia are managing their municipal solid waste management
(MSWM) systems without a structured performance assessment mechanism. For reliable
operations, all the key components of a MSWM system need to perform efficiently. First
framework is developed for selecting performance indicators for seven key components,
including public service and participation, personnel, physical assets, operational,
environmental, sustainability, and financial. Interview surveys were conducted with decisionmakers from two municipalities and academia in the Qassim Region to evaluate the indicators
against their ‘relevance’, ‘measurability’ and ‘understandability’. Fuzzy Analytic Hierarchy
Process (F-AHP) and Fuzzy PROMETHEE were used to select and rank 58 PIs. Second
hierarchical modeling framework, based on deductive reasoning, is developed for
performance assessment of the key components. Fuzzy rule based modeling is performed
using Simulink-MATLAB for performance inferencing at different levels of the hierarchy.
The model efficiently handles the inherent uncertainties due to limited data and imprecise
knowledge base. Results can exclusively assist the managers working at different levels of
organizational hierarchy for effective decision-making. The model has been implemented on
two medium-sized municipalities operating in Qassim. The results demonstrate the model’s
pragmatism for continuous performance improvement of MSWM systems in the country and
possibly elsewhere.
Key Words: Performance Indicators, Performance Assessment, Solid Waste Management,
Fuzzy AHP, Fuzzy PROMETHEE, Fuzzy Rule-based Modeling

الملخص
) بدون آلية تقييم أداءMSWM( تقوم البلديات في المملكة العربية السعودية بإدارة نظم إدارة النفايات الصلبة البلدية
. بكفاءةMSWM  فأنه يجب أن تعمل جميع المكونات الرئيسية لنظام،  وللحصول على عمليات تشغيلية موثوقة.منظمة
 والموظفين،  بما في ذلك الخدمة العامة والمشاركة، تم تطوير اإلطار األول الختيار مؤشرات األداء لسبعة مكونات رئيسية
 أجريت استطالعات مقابلة مع صانعي القرار من بلديات. والمالية،  واالستدامة،  والبيئية،  والتشغيلية،  واألصول المادية،
 تم استخدام عملية التسلسل الهرمي."وأكاديميين في منطقة القصيم لتقييم المؤشرات مقابل "مالءمتها" و "قياسها" و "فهمها
 تم تطوير إطار. مؤشر أداء..  الضبابي الختيار وترتيبPROMETHEE ) و اسلوبF-AHP( التحليلي الضبابي
 وتم تنفيذ النمذجة المستندة إلى. لتقييم أداء المكونات الرئيسية،  القائم على المنطق االستنتاجي، النمذجة الهرمي الثاني
ببرنامج الماتالب للحصول على أداء متميز في مستويات مختلفة منSimulink- اسلوب القواعد الغامضة باستخدام اداة
. يعالج النموذج بشكل فعال حاالت عدم اليقين الموجودة بسبب البيانات المحدودة وعدم دقة قاعدة المعرفة.التسلسل الهرمي
يمكن للنتائج أن تساعد بشكل حصري المديرين العاملين على مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي التنظيمي من أجل
 وتوضح النتائج. تم تنفيذ هذا النموذج على اثنين من البلديات ذات الحجم المتوسط بمنطقة القصيم.اتخاذ القرارات الفعالة
. في البالد وربما في أي مكان آخرMSWM مدي واقعية النموذج لتحسين األداء المستمر لنظم
PROMETHEE ،  الضبابيAHP  اسلوب،  إدارة النفايات الصلبة،  تقييم األداء،  مؤشرات األداء:محاور البحث
 النمذجة المستندة إلى قواعد غامضة، الضبابي
Supervisor Name and Department: Dr. Husnain Haider, Department of Civil
Engineering
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ABSTRACT
A large amount of ablution greywater (AGW) has been produced form the mosques in almost
all the Middle East countries which can easily be reused through cost-effective and simple
treatment methods. This study aimed to develop and investigate the technical and economic
aspects of five simplified AGW treatments: direct ceramic filtration (DF), alum coagulationsedimentation (CS), alum coagulation-sedimentation-ceramic filtration (CSF), alum
coagulation-sedimentation-granular activated carbon (GAC) adsorption-sedimentation
(CSAS) and filtration-GAC adsorption-sedimentation (FAS). Laboratory experiments were
conducted for each treatment process to study fundamentally the removal of turbidity, COD
and BOD. Concentrations of turbidity (14.8 mg/L), TSS (24 mg/L), COD (63.2 mg/L), BOD
(37.0 mg/L) and fecal coliform (884 MPN/100 ml) of the raw AGW were exceeded the
standard values for reusing of greywater indicating the necessity of treatment. DF, CS and
CSF treatment processes provide similar effluent quality with residuals turbidity, COD and
BOD of less than 1.5 NTU, 35 mg/L and 20 mg/L, respectively. The statistical analysis
showed no significant differences between these three treatments stating the fact that ceramic
filter can be used as a substitute of alum coagulation. Addition of GAC-adsorption stage in
CSAS and FAS treatments provide a substantial enhancement in BOD and COD removal with
an average residual of less than 10 mg/L for both processes. Economic analysis revealed that
operational cost (0.006 $/m3) of ceramic filter was 6 times lower (0.038 $/m3) than alum
coagulation. Comparing all five treatment processes, DF treatment would be more sustainable
to reuse for restricted irrigation purpose and for unrestricted irrigation, toilet flushing, and
firefighting, FAS process would be a sustainable treatment process.

Keywords: Ablution greywater (AGW); recycling; treatment processes; ceramic filter;
Alum coagulation; GAC adsorption

الملخص
كمية كبيرة من مياه الوضوء الرمادية يتم انتاجها من المساجد في جميع دول الشرق األوسط تقريبا ً والتي يمكن إعادة
استخدامها بسهولة من خالل أساليب معالجة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة .تهدف هذه الدراسة إلى التطوير والتحقيق في
الجوانب الفنية واالقتصادية لخمسة عمليات معالجة مبسّطة من مياه الوضوء الرمادية :الترشيح المباشر من خالل
السيراميك  ،التخثير والترسيب باستخدام الشبة  ،التخثير والترسيب باستخدام الشبة  -الترشيح بالسيراميك  ،التخثير باستخدام
الشبة والترسيب – االمتزاز بحبيبات الكربون النشط  ،الترشيح بالكربون النشط  -الترسيب .تم اجراء التجارب المعملية
لكل عملية معالجة لدراسة إزالة العكارة COD ،و  BODبشكل أساسي .وتم تجاوز تراكيز العكارة ( 8.41مجم  /لتر) ،
المواد الكلية العالقة (4.مجم  /لتر) 2.44( COD ،مجم  /لتر) ..43( BOD ،مجم  /لتر) وبكتيريا القولون (11.
خلية 833/مللتر) وهذه القيم الخاصة بخواص مياه الوضوء الرمادية الخام تتجاوز المعايير القياسية إلعادة استخدام المياه
الرمادية مما يدل على ضرورة معالجتها .توفر عمليات المعالجة بالفلترة المباشرة ،و التخثير باستخدام الشبة -الترسيب ،
و التخثير باستخدام الشبة -الترسيب -الفلترة المباشرة بالفلتر السيراميكي جودة مشابهة للمعايير القياسية للعكارة المتبقية ،
 CODو  BODأقل من  .1 ، NTU 841مجم  /لتر و  43مجم  /لتر  ،على التوالي .أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين عمليات المعالجة الثالثة التي تم استخدامها تشير إلى أن الفلتر السيراميكي يمكن استخدامه
كبديل للتخثير بالشبة .إضافة مرحلة الكربون النشط في عمليات المعالجة الترشيح بالكربون النشط  -الترسيب و التخثير
كبيرا في إزالة  BODو  CODبمتوسط بقايا أقل من 83
باستخدام الشبة والترسيب – حبيبات الكربون النشط توفر تحسينًا ً
 mg / Lلكلتا العمليتين .وكشف التحليل االقتصادي أن تكلفة التشغيل ( 34332دوالر  /م  ).من مرشح السيراميك كانت
أقل بستة مرات ( 343.1دوالر  /م  ).من التخثير باستخدام الشبة .وبمقارنة جميع عمليات المعالجة الخمسة  ،سيتم تحديد
عملية المعالجة بناءا ً على أكثر العمليات استدامة إلعادة االستخدام ألغراض الري المقيَّد  ،الري غير المقيد  ،وشطف
المراحيض  ،وإطفاء الحرائق  ،لذا فإن عملية الفلترة باستخدام الفلتر السيراميكي -الترسيب – االمتزاز بالكربون النشط
ستكون عملية معالجة مستدامة.
محاور البحث :مياه الوضوء الرمادية ،إعادة التدوير ،عمليات المعالجة ،الفلتر السيراميكي ،التخثير بالشبة ،االمتزاز
بالكربون النشط
Supervisor Name and Department: Dr. Md Shafiquzzaman, Department of Civil
Engineering
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ABSTRACT
In recent years, the Kingdom of Saudi Arabia is conducting a number of huge projects in the
field of infrastructure development. Among these projects are tunnels as well as water and
sewage systems. Reinforced concrete pipes are considered to be a good and economic choice
for underground conduits since they are less expensive, locally produced, and environmentally
safe. The disadvantage of reinforced concrete conduits is that they do not bear large overburden
loads of soil to avoid their breakage. This study investigates how to improve the performance
of rigid conduits under heavy overburden soil loads using Expanded Polystyrene (EPS). Both
numerical finite difference analysis as well as experimental work are used in this work. A
parametric study is performed to show the effect of various parameters on the amount of stress
reduction. The results of the study showed that utilizing EPS geofoam reduces stresses on
buried concrete conduits. Among the results, it was noticed that as foam thickness increases
stresses are reduced it was also noticed that the depth of foam affects the amount of reduction
for the same thickness. In conclusion, the use of EPS geofoam reduces stresses on concrete
conduits with different ratio for each parameter.
Key Words: Foam, EPS Geofoam, Concrete pipe, Arch action
الملخص
 ومن.تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال تطوير البنية التحتية في السنوات األخيرة
 تعتبر أنابيب الخرسااانة المساالحة خيارا جيدا للقنوات.بين هذه المشاااريع األنفاق وكذلك شاابكات المياه والصاارف الصااحي
 العيب فى خطوط األنابيب الخرساااااانية المسااااالحة هو أنها ال تحمل احمال كبيرة. وآمنة بيئيا،تحت األرض ألنها أقل تكلفة
 تبحث هذه الدراسااة كيفية تحسااين أداء االنابيب الخرسااانية تحت أحمال تربة ثقيلة.من التربة لتفادي التي تؤدي النكساارها
 تم تنفيذ. اسااااتخدم في هذا العمل كل من طريقة الفروق المحددة وكذلك العمل التجريبي.باسااااتخدام طبقة من البوليسااااترين
 وأظهرت نتائج الدراسااة أن اسااتخدام الفوم االرضااى.دراسااة تحليلية إلظهار تأثير المتغيرات المختلفة على تقليل الضااغط
 ومن بين النتائج لوحظ أن الضغط على المواسير يقل بزيادة سماكة الفوم.يقلل الضاغوط على األنابيب الخرسانية المدفونة
 وفي الختام يمكن القول بان استخدام الفوم.االرضى و لوحظ أيضا أن عمق الفوم يؤثر على مقدار التخفيض لنفس السمك
.االرضى يقلل الضغوط على القنوات المدفونة مع نسب مختلفة لكل عامل من العوامل المؤثرة عليه
 تقليل االجهادات, مواسير خرسانية,  البوليسترين: محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Ahmed Elragi, and Dr. Sharif Elkholy,
Department of Civil Engineering.
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ABSTRACT
Most of the regions in arid environment are facing problem of storm water drainage due to
climate change and rapid urbanization. Saudi Arabia is one of the most important countries
in arid environment. Qassim is a very important province. Most of its cities are facing the
problem of storm water drainage. This thesis is an investigation of the storm water drainage
options for drainage of storm water from Buraydah. The topography put Buraydah city in the
critical situation because there is no natural storm drainage point for Buraydah city, as the
mountains are forming a natural obstacle preventing the storm water to get it disposed-off to
Wadi Al-Rumah. The ponding system with drainage pipe network is selected as solution for
storm water drainage in Buraydah. This solution has some disadvantages like, the high cost
of land expropriation, the high flooding risk of successive storm events and the high
environmental risk. The thesis has considered all these factors in investigating the storm water
management. The required data is collected from relevant authorities. The rainfall and
meteorological data is taken from the Municipalities of Buraydah and Unaizah. Detailed
hourly, daily, monthly and annual rainfall records are collected from these authorities. Also
the rainfall data recommended from Qassim Municipality for the design of storm drainage
options have been collected. The watershed boundaries and drainage lines on map are marked
by delineation. Digital elevation models (DEM) from two sources (actual survey DEM and
30 m resolution DEM) was used for processing geomorphological analysis. The required data
with the help of state of the art tools of ArcGIS along with Watershed Modelling System
(WMS), the impact of using two types of DEM was studied on geomorphological parameters
and runoff. The runoff has been estimated by using Hydrologic Engineering Centre
Hydrologic Modelling System (HEC-HMS). SCS curve number method was selected for this
purpose. Sensitivity analysis of the parameters of HEC-HMS was performed. Calibration and
validation of model was done and then it was used for simulation of design floods for 10, 25,
50 and 100 years return periods. For the design of storm drainage networks and ponds the
hydraulic models were created for two proposed drainage options Sewer Gems 8Vi. The same

model has been used to design and analysis the drainage infra-structure for both the
catchments. Three possible options were investigated for storm water drainage from
Buraydah city. It depends upon several factors like cost, environmental issues, flood risk and
technical problems. This makes the problem to be a multi criteria decision making. So the
best possible option was selected using Analytical Hierarches Process and PROMETHEE II.
The unique work of this thesis is that a detailed analysis of drainage network has been
performed using Sewer-Gems. High care was taken into account to estimate costs of various
identities. From the multi-criteria analysis for urban drainage options, the micro tunneling
drainage option from Buraydah city to Wadi Al Rumah has an evaluation of “very good” in
all the four evaluation factors (total cost, environmental impact, flood risk prevention and
technical issues). It has an evaluation of “good” only in construction phasing availability.
Overall it has the top rank. On the other hand the ponding drainage option for Buraydah city
has an evaluation of (weak). The existing ponding system with drainage pipe network got
middle ranking.
;Key Words: Urban Drainage; Hydraulic Modeling; HEC-HMS; Arid Environments
Al Naqaa

الملخص
معظم المناطق فى البيئة الصحراوية الجافة تواجه مشكلة تصريف مياة األمطار نتيجة التغيرات المناخية و التطور
العمراني .المملكة العربية السعودية من اهم الدول التى تقع ىف المناطق الصحراوية الجافة .تعتبر منطقة القصيم من اهم
مناطق المملكة العربية السعودية ،وتواجه معظم مدنها مشكلة فى تصريف مياه االمطار .ومن خالل هذا البحث تم دراسة
الخيارات المتاحة لتصريف مياه االمطار لمدينة بريدة .تضع الطبيعة الطبوغرافية لمدينة بريدة المدينه في وضع حرج
حيث انه اليوجد للمدينة مصرف طبيعي لمياة السيول وذلك نتيجة وجود مجموعة من المرتفعات والجبال في الشمال مباشرة
من وادى الرمة تمنع المياه من االنحدار باتجاه الوادي ونتيجة لذلك لم يكن اما الشركات االستشارية المختلفة اال استخدام
نظام البحيرات كحل مناسب لتصريف مياة السيول بمدينة بريده .ولكن استخدام نظام البحيرات له بعض العيوب علي سبيل
المثال ،التكلفة الكبيرة لنزع ملكيات األراضى الالزمة النشاء البحيرات داخل المدينة ،والضرر البيئي علي المناطق
السكنية ،واالحتمالية العالية لحدوث فيضان عند حدوث عواصف متعاقبة قبل تفريغ البحيرة .وقد تناولت هذه الدراسة جميع
هذه العوامل في دراسة إدارة مياه العواصف المطرية.
تم تجميع البيانات المطلوبة للدراسة من الجهات المعنية .بيانات هطول األمطار واألرصاد الجوية تم تجميعها من بلدية
بريدة وبلدية عنيزة والبيانات عبارة عن سجالت االمطار على مدار الساعة وبشكل يومى وشهرى وكذلك سنوي تم جمعها
من تلك البلديات كذلك تم تجميع بيانات األمطار للعواصف التكرارية التصميمية المعتمدة من أمانة منطقة القصيم.

تم دراسة خصائص مناسيب حوض الصرف الستنتاج حدود احواض الصرف وكذلك مسارات الشعاب واالودية .باستخدام
نماذج االرتف اعات الرقمية من مصدرين مختلفين (نماذج االرتفاعات الرقمية بدقة  31متر ونماذج االرتفاعات الرقمية
المستنتجة من الرفع المساحى الدقيق لمدينة بريده) وبمساعدة برنامج  Arc GISوبرنامج  WMSتم دراسة تأثير دقة
نماذج االرتفاعات الرقمية للنماذج المختلفة على قيم المعامالت الجيومورفولوجية وتأثيرها على السريان السطحى.
تم عمل حسابات السريان السطحي باستخدام برنامج ( .)HEC-HMSولهذا الغرض تم استخدام طريقة رقم المنحنى.
وكذلك تم دراسة حساسية نموذج حساب السريان السطحى للتغير فى العوامل الداخلة فى حسابات السريان السطحى .وقد
أجري ت المعايرة والتحقق من النموذج ومن ثم تم استخدامه لمحاكاة الفيضانات الناتجة عن العواصف الترددية التصميمية
لمدة  01و  0.و  .1و  011سنه.
لتصميم شبكات تصريف السيول والبحيرات تم انشاء النماذج الهيدروليكية باستخدام برنامج  Sewer Gems 8Viلعمل
التصميم والتحليل الهيدروليكى المطلوب .تم استخدام نفس البرنامج لتصميم شبكات تصريف مياة االمطار لكل من حوض
صرف النقع والخليج .تم دراسة ثالثة بدائل لتصريف مياة االمطار لمدينة بريده .ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها على
سبيل المثال التكلفة المالية والقضايا البيئية ومخاطر الفيضانات والمشاكل التقنية .هذا جعل المشكلة تخضع لعملية صنع
القرار متعدد المعايير لذا تم اختيار أفضل خيار ممكن باستخدام عملية التسلسل الهرمي التحليلي و بروميثي إي .والفريد
فى هذه الرسالة انه قد تم عمل تحليل دقيق لشبكات تصريف مياة األمطار باستخدام برنامج  .Sewer-Gemsتم تقدير
التكلفة المالية لكل بديل بعناية فائقة.
من تحليل األوزان للعوامل المختلفة المؤثرة على دراسة الجدوي لبدائل التصريف المختلفة ،فإن خيار التصريف باستخدام
الدفع النفقي من المناطق الحضرية في مدينة بريدة الى وادي الرمة له تقييم (جيد جداً) في اربعة من عوامل التقييم وهي
األثر البيئي والوقاية من مخاطر الفيضانات والتكلفة االجمالية والقضايا الفنية .وله تقييم (جيد) فى امكانية عمل بدائل للتنفيذ
وفى المجمل فان هذا البديل صاحب أعلى ترتيب .ومن ناحية أخرى ،فإن خيار البحيرات لتصريف مياة األمطار في مدينة
بريدة له تقييم (ضعيف) أما النظام القائم لتصريف مياة االمطار له تقييم (متوسط).
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ABSTRACT
Saudi Arabia is achieving growth in all areas of development including transportation and
urban development. With the urban development, the growth of the roads, bridges and tunnels
increased. Consequently, the construction of retaining walls for highways, basements of the
building and water tanks has increased. The reason to use the huge sized wall dimensions is
associated with using a heavy soil backfills behind the wall that produce large lateral earth
pressure on the retaining wall, which results in considerable increases in the amount of used
natural and manufactured materials. In addition, the retaining walls used in the ground floor,
basements and the ground tanks. This study investigates how to minimize the lateral earth
pressure acting on the retaining walls by using EPS geofoam. Based on this investigate
(numerical verified with experimental), new design charts were developed to show the
effectiveness of geofoam in reducing earth pressure on conventional retaining walls. These
design charts shall help engineers in the design process.
Key Words: Design Charts, Earth Pressure, Retaining Walls, EPS-Geofoam

الملخص
.  ومن ضمنها مجاالت النقل والتطور العمراني، تشهد المملكة العربية السعودية نموا متنوعا في جميع المجاالت التنموية
 ومن.ومع النهضة العمرانية لهذه المجاالت وزيادة النمو في شبكة الطرق وانتشارها زادت الحاجة الى االنفاق والجسور
المعلوم ما تحمله هذه االنفاق والجسور من تكاليف تشييد وصيانه عالية حيث يعود احد االسباب إلى تصميم الحوائط الساندة
 وال تقتصر هذه الدراسة على الجسور واالنفاق بل يدخل ضمنها اعمال. التي تعمل كحوائط مقاومه لضغط التربة عليها
.  والطوابق السفلية في بعض المباني والخزانات األرضية،تنفيذ القبو في المنازل
ولهذا فإن ما نسعى اليه من خالل هذا البحث هو دراسة كيفية تقليل االجهادات على الحوائط الساندة وذلك عن طريق وضع
 وبناء.طبقة صغيرة من البولي استرين بسمك مناسب على الحوائط الساندة ليتم تقليل االجهادات عليها وتوزيعها حولها
. تم عمل مخططات تصميمية إلظهار فعالية الجيوفوم في تقليل االجهادات على الحوائط الساندة التقليلدية،على هذا البحث
.هذه المخططات التصميمية سوف تساعد المهندسين في عملية التصميم
 مخططات تصميمية,  الجيوفوم, الحوائط الساندة,  االجهادات:محاور البحث

Supervisor Name and Department: Dr. Sherif Elkhouly, Department of Civil
Engineering

MODELLING THE IMPACT OF CLIMATIC CHANGE ON
RUNOFF IN QASSIM REGION
Khalid Khalil Alotaibi and Prof. Dr.Abdul Razzaq
Department of Civil Engineering
College of Engineering, Qassim University
kkh_01@yahoo.com

ABSTRACT
Hydraulic, hydrologic and environmental designs are directly related to runoff which is
dependent on rainfall in a region. The main goal of thesis is to model the changing behavior
in rainfall and to investigate its impact on design-runoff in Qassim Region. Simulations for
rainfall will be conducted using the results of two models GCM (Global Climate Models) and
RCM (Regional Climate Models) for most appropriate scenarios. Firstly, the GCM model
output data (rainfall) will be generated, and then statistical downscaling technique will be
used to arrive at results of the interest for rainfall change in Qassim Region. K-Nearest
Neighbours (K-NN) statistical method will be applied for downscaling the results from model
to interpolate rainfall changes for Qassim. The results of GCM will be compared with those
obtained from the RCM model. Runoff will be predicted by model based on Rational Method.
Finally, the impact of any change in precipitation on design-runoff will be estimated. Data
from various stations in the Region will be collected from the General Authority of
Meteorology and Environmental Protection and local authorities of Qassim to investigate the
changes in rainfall and hence the runoff. The models that will be used in this research are
able to simulate monthly rainfall pattern which also give an insight of seasonal and annual
characteristics. Results obtained from this research for the period between 2017 and 2100 are
expected to show the changing pattern of rainfall and hence the water resources for the entire
Qassim Region. Findings of this research will be useful for further research, for the
community and engineers working in the field of water resources engineering.
Key Words: Climate; Hydraulic Modeling; GCM; Rational Method; Rainfall Pattern

الملخص

التصميمات الهيدروليكية والهيدرولوجية والبيئية ترتبط ارتباطا ً مباشرا ً بالجريان السطحي والذي يعتمد على هطول
 الهدف الرئيسي من األطروحة هو توقع التغيرات في هطول األمطار ودراسة تأثيرها على الجريان.األمطار للمنطقة
 وسوف يتم محاكاة هطول األمطار باستخدام عرض نتائج نماذج، السطحي لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية
 ومن ثم سيتم استخدام،(GCM)  أوالً سوف تتم معايرة نموذج.)RCM( ) ونماذج المناخ االقليميGCM( المناخ العالمي
) للتقليص اإلحصائي وهيK-NN( تقنيات التقليص اإلحصائي للوصول إلى النتائج المرجوة عن طريق تطبيق طريقة
 وذلك الستيفاء بيانات التغيرات في هطول األمطار,طريقة لخفض حجم اإلحصاءات لتقليص النتائج من النماذج المستخدمة
.)RCM( ) سيتم مقارنتها مع نتائج نموذجGCM( للمحطات محل الدراسة والنتائج التي سيتم الحصول عليها من نموذج
.( ألي تغير في هطول األمطارRational Method) أخيرا سيتم تقدير الجريان السطحي باستخدام الطريقة المنطقية
البيانات المتاحة من المحطات المختلفة في منطقة القصيم سيتم جمعها من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ومن الجهات
 النماذج التي سيتم استخدامها في الدراسة لها القدرة على محاكاة.ذات العالقة في منطقة القصيم الستخدامها في الدراسة
 نتائج األطروحة ستظهر التغير.نمط هطول األمطار الشهري الذي يعطي لنا أيضا فكرة عن الخصائص الموسمية والسنوية
 كما سيتم. م0011-0107 الناتج في هطول األمطار والموارد المائية (إن وجدت) لمنطقة القصيم في الفترة بين عامي
 النتائج.) لمعرفة ما إذا كانت متماشية مع تقرير الهيئةIPCC( مقارنة النتائج مع نتائج الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ
التي سوف نصل لها هذه الدراسة ستكون مفيدة إلجراء المزيد من األبحاث التي تخدم المجتمع وتخدم المهندسين العاملين
.في مجال هندسة الموارد المائية
Supervisor Name and Department: Prof. Dr Abdul Razzaq Ghumman, Department of
Civil Engineering

GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL DESIGN OF FOUNDATION
SYSTEMS FOR REINFORCED CONCRETE RESIDENTIAL AND
OFFICE BUILDINGS
Saleh Alhammad, Adeeb Aloyuni, Yousef Alawadh, Mohammad Alhojaylan, and Sherif
Elkholy
Department of Civil Engineering
College of Engineering, Qassim University
s.alhammad6@gmail.com, DEBO-Al@hotmail.com,
y-a-n-m@hotmail.com, sammet45@gmail.com, and
selkholy@qec.edu.sa

ABSTRACT
This project presents the geotechnical and structural analysis and design of the foundation
systems of a compound consisting of two reinforced concrete buildings. The first is a
residential building of 5-floors, while the second is a close by office building of 3-floors. The
total area of the site is *** square meter and the structural systems are supported by ******
columns. The geotechnical analysis of the site is conducted to decide about the proper
foundation systems for both buildings taking into considerations the structural requirements
and other realistic constrains such as engineering principles, safety rules, geotechnical
properties, Saudi Building Code (SBC), economic and environmental constrains., if any.
Based on its results, two alternatives solutions are investigated and compared to select the
best one of them. The detailed structural drawings of all the necessary reinforcement, concrete
elements, and bill of quantities are presented along with the technical report for the project.
Key Words: Geotechnical investigation, Site investigation, Foundation system, Isolated
foundation, Raft foundation, Realistic constrains, SBC

الملخص
يقدم هذا المشروع التحليل والتصميم الجيوتقني واالنشائى لنظام األساسات المطلوب لمجمع يتكون من مبنيين من الخرسانة
 المساحة اإلجمالية للموقع. طوابق3  في حين أن الثاني هو مبنى إدارى من،  طوابق.  األول هو مبنى سكني من،المسلحة
 يتم إجراء التحليل الجيوتقني.هي *** متر مربع في حين أن الهياكل الخرسانية للمبنيين ترتكز على عدد ****** عمود
للموقع لتحديد أنظمة األساسات المناسبة لكال المبنيين مع مراعاة المتطلبات اإلنشائية وغيرها من القيود الواقعية مثل مبادئ
. إن وجدت، ) والقيود االقتصادية اوالبيئيةSBC( الهندسة وقواعد السالمة والخصائص الجيوتقنية وقانون البناء السعودي
 يتم تقديم الرسومات االنشائية التفصيلية لجميع. يتم تقديم حل بديلين ومقارنتهما الختيار أفضلها، وبنا ًء على نتائجها
. وفاتورة الكميات إلى جانب التقرير الفني للمشروع،العناصر الخرسانية وتفاصيل التسليح لها
 القيود،  األساسات اللبشة، األساسات المنفصلة، نظام األساسات، دراسات الموقع،  التحليل الجيوتقني:الكلمات المفتاحية
 الكود السعودى للبناء،الواقعية
Supervisor Name and Department: Dr. Sherif M. AbdelFatah ElKholy, Civil
Engineering Department

DESIGN OF A DAM AND CULVERT IN SAUDI ARABIA
Ahmed Alanzi, Faisl Ak-harbi, Mohammad Almethen and Rakan Alharbi and Dr.Yusry
Department of Civil Engineering
College of Engineering, Qassim University
ahm1415ahm1994@outlook.sa,

eng.faisalalharbi@hotmail.com,
Ghazaw@qec.edu.sa
ABSTRACT

We are blessed with the types of goods which are innumerable. One of these blessings, rain
and seas, springs and rivers that run through the prairies and cut thousands of miles to give
feel of life, it has been associated with life-water, Allah says: ''We made from water every
living thing'', which is the blessing of Almighty God of the people, Therefore devised people
of the importance that the construction of dams to provide drinking water to some areas where
the water at least to benefit from rainwater . And also the dams of the basic factors of
agricultural prosperity of life in countries that depend on agricultural resources in the
economy and livestock It follows the construction of dams on the expansion of cultivated land
with agricultural diversification and the establishment of a massive agricultural projects. The
Saudi government has paid its interest in the construction of dams and groundwater that filled
by rain .The King Fahd dam on Wadi Bisha largest dams implemented in the Saudi Arabia
where up to a height of 103 meters and a maximum storage capacity of 325 million cubic
meters . For Qassim region, there are sixteen concrete dam and some of the other earthy. One
of them is Al-medhnab dam that we redesigned it which have length of 90 meters and height
of water 3.75 meters .We associated with these method for designing it:
Bligh's method
Lane's method
Khusla's method
FEM method.
Then we have designed for a culvert along the path of the water flow from the dam after it
passed and its intersection with a road in the region. By using (Manning's Equation) to
determine the water level in the phase then loads it has been found to reinforce it by the right
way.
Key Words: Qassim, dams, Water Stream, Flash flood and Rehabilitation.

الملخص
تصميم سد المذنب :أنعم هللا علينا بأنواع الخيرات التي ال تعد وال تحصى  .ومن هذه النعم ،األمطار والبحار والينابيع و
األنهار التي تشق البراري وتقطع آالف األميال لتنعم علينا بالحياة ،فقد ارتبطت الحياة بالماء ،قال تعالىَ :و َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال َماء
من هللا تعالى ّ
يٍ ،وهي نعمة ّ
ص َب َح َماؤك ْم غ َْو ًرا فَ َمن َيأْتِيكم ِب َماء
ك َّل َ
من بها على الناس ،قال تعالى (:ق ْل أ َ َرأَيْت ْم ِإ ْن أ َ ْ
ش ْيءٍ َح ّ
ين ) ولذلك استنبط الناس من ذلك أهمية بناء السدود وذلك لتوفير مياه الشرب لبعض المناطق التي يقل فيها الماء
َّم ِع ٍ
باالستفادة من مياه األمطار حتى ال تذهب سدى وأيضا السدود من العوامل األساسية الزدهار الحياة الزراعية في البلدان
التي تعتمد على الموارد الزراعية في اقتصادها والثروة الحيوانية ويترتب على بناء السدود توسيع األراضي المزروعة
مع تنويع الزراعة فيها وإقامة مشاريع زراعية ضخمة .وقد أولت الحكومة السعودية ممتلئة في وزارة المياه والكهرباء
اهتماما في بناء السدود واستغالل ثروات المياه السطحية الممتلئة بمياه األمطار ويعتبر سد الملك فهد على وادي بيشة أكبر
السدود المنفذة في المملكة حيث يصل ارتفاعه إلى  013أمتار وتبلغ سعته التخزينية القصوى  30.مليون متر مكعب  .كما
يوجد في المملكة  .0سد يزيد ارتفاعها على  0.متر  ،سيصل عدد هذه السدود إلى  10سد قبل نهاية هذا العقد .وبالنسبة
لمنطقة القصيم فهنالك ستة عشر سدا بعضها خرساني واآلخر ترابي  .ومن ضمنها سد المذنب وهو الذي قمنا بإعادة
تصميمه بهذا المشروع وفق الطرق:
Bligh's Method
Lane's Method
Khusla's Method
Method FEM
بعد ذلك قمنا بتصميم العبارات الواقعة على امتداد مسار تدفق الماء بعد مروره من السد عند تقاطعه مع أحد الطرق في
المنطقة .وبواسطة معادلة (  ) Manning's Equationلتحديد منسوب الماء في العبارة بعد ذلك تم إيجاد األحمال عليها
ليتم تسليحها بالطريقة الصحيحة .
محاور البحث :سد المذنب ,الفيضان و تأهيل الوديان.
Supervisor Name and Department: Dr. Yousry Mahmoud Ghazaw, Department of
Civil Engineering

DESIGN OF WASTEWATER COLLECTION AND DISPOSAL
SYSTEM FOR A RESIDENTIAL AREA IN BURAYDAH
Muhammad Soruor, Muhammad Tariq Hasan, Fahad Abdulmohsen Almutiri, Omar Debian
Mohammed Aldabian, and Dr. Husnain Haider
Department of Civil Engineering
College of Engineering, Qassim University
hakeem.mass999@gmail.com, alsobihi@yahoo.com,
omar.aldobbyan@gmail.com, Fhd-450@hotmail.com and
husnain@qec.edu.sa

ABSTRACT
Sewerage system is the infrastructure that conveys sewage or surface runoff using sewers. It
encompasses components such as receiving drains, manholes, pumping stations and screening
chambers of the combined sewer or sanitary sewer. Sewerage ends at the entry to a sewage
treatment plant or at the point of discharge into the environment. In this senior design project,
a sanitary sewerage system has been designed for a fully developed residential area in
Buraydah City. Design, includes estimation of population served and peak flows to design the
sanitary sewers. Velocities in all the sewers are equal or higher than the self-cleansing velocity
of 0.6m/s. Invert levels are calculated for upstream and downstream of each sewer. Locations
of lift stations have also been identified for the sewers deeper than 10 m. A complete hydraulic
statement has been developed on Excel worksheet. Longitudinal profile for the longest sewer
is also developed. A disposal station is designed to discharge the collected water into the main
trunk sewer.
Key Words: Sanitary Sewer, Sewerage System Design, Self-cleansing Velocity, Invert Level

الملخص
 يتكون هذا النظام.نظام الصرف الصحي هو البنية التحتية التي تنقل مياه الصرف الصحي أو السطحية باستخدام المجاري
. ومحطات الضخ وغرف الفحص من المجاري المشتركة أو الصرف الصحي،  وغرف التفتيش، من استقبال المصارف
 في هذا.ينتهي الصرف الصحي عند الدخول إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي أو عند نقطة التصريف في البيئة
 التصميم يتضمن تقدير السكان.المشروع تم تصميم نظام صرف صحي لمنطقة سكنية متطورة بالكامل في مدينة بريدة
 السرعات في جميع المجاري متساوية أو أعلى.الذين يتم خدمتهم وتدفق الذروة الالزم الذي سوف يتم بناء عليه التصميم
 كما. يتم حساب مستويات العكسي في المنبع والمصب لكل من المجاري. ثانية/  متر1.1 من سرعة التطهير الذاتي البالغة
 لقد تم تطوير بيان هيدروليكي كامل في ورقة عمل. أمتار01 تم تحديد مواقع محطات الرفع للمجاري التي يزيد عمقها عن
. تم تصميم محطة التخلص لتصريف المياه المجمعة في المجارى الرئيسية للخزان.Excel
 والجمعيات وخدمات البحوث، التخطيط االستراتيجي، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Husnain Haider, Department of Civil
Engineering

DESIGN OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT FOR QASSIM
UNIVERSITY
Mubarak Ibrahim M Alrajeh, Mujahed Nasser Mohammed Al Slama, Saleh Ahmed S
Alkhuwaylid, Abdullah Nasser A Alsawi and Dr. Md. Shafiquzzaman
Department of Civil Engineering
College of Engineering, Qassim University
a.ay.ns1@gmail.com, salehalkhuwaylid@hotmail.com,
mobarak1819@gmail.com, Mojahedbinnasser@gmail.com
shafiq@qec.edu.sa

ABSTRACT
Sustainable design of wastewater treatment plant plays an important role to the wastewater
management and its discharge. In this SDP project, a wastewater treatment plant was designed
for the campus of Qassim University. The main objective of the project is to design the
wastewater treatment plant for possible future extension of the plant based on predicted
population growth in 2030. The existing wastewater treatment plant at QU campus consists
of Rotating Biological Reactor (RBC) process. The design includes the calculation of details
tank volume and dimensions of a bar screen, a primary sedimentation tank, an RBC reactor,
a secondary clarifier, a sand filter and finally, a disinfection tank. Design for 2040 plant were
compared with the current wastewater treatment plant of Qassim University and eventually
note down the important observations that have resulted from the comparison. Our design
calculation showed that the existing plant has to be extended to almost double in 2040. The
design calculation might be useful to consider the future extension of the existing plant by the
university management.
Key Words: Wastewater treatment, Qassim University Campus, plant design, plant units,
rotating biological contractor (RBC), Environmental engineering.

الملخص

 في.يلعب التصميم المستدام لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي دورا ً هاما ً في إدارة مياه الصرف الصحي وتفريغها
 الهدف الرئيسي من المشروع. تم تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي لحرم جامعة القصيم،  هذاSDP مشروع
هو تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحتمال تمديد المحطة في المستقبل على أساس النمو السكاني المتوقع في
 تتكون من عملية المفاعل البيولوجي الدوارةQU  إن محطة معالجة مياه الصرف الحالية في الحرم الجامعي.0131 عام
RBC  ومفاعل،  وخزان الترسيب األولي،  ويشمل التصميم حساب حجم خزان التفاصيل وأبعاد شاشة الشريطRBC). (
 مع محطة معالجة مياه0141  وتمت مقارنة تصميم محطة. خزان تطهير،  وأخيرا،  ومرشح رمل،  ومرشح ثانوي،
 أظهر. وفي نهاية األمر تدوين المالحظات المهمة التي نتجت عن المقارنة، الصرف الصحي الحال ية في جامعة القصيم
 قد يكون حساب التصميم مفيدًا.0141 حساب التصميم لدينا أن المصنع الحالي يجب أن يمتد إلى ضعف تقريبًا في عام
.للنظر في التمديد المستقبلي للنبات الحالي من قبل إدارة الجامعة
Supervisor Name and Department: Dr. Md. Shafiquzzaman, Department of Civil
Engineering

DESIGN OF A NEW FREEWAY AND ITS INTERSECTION WITH
THREE EXISTING EXPRESSWAYS
Anas Al-Alwani, Fahad Al-Jghwoni, Ali Alghofaili, Abdullah Albarrak and Sayed A.
Habib
Department of Civil Engineering,
College of Engineering, Qassim University
abohamzah1993@hotmail.com, fahaad_207@hotmail.com, ali.alghofaili@outlook.com,
3barrak@gmail.com and sahm53@qec.edu.sa

ABSTRACT

Highways are vitally important to a country’s economic development. Good highways are so
interwoven with every phase of our daily activities that it is almost impossible to imagine
what life would be like without them. This project aims at designing a new Freeway that starts
from a 3-Leg, at-grade intersection and intersects further with two existing expressways at
Full Cloverleaf interchange and Trumpet interchange respectively. The project includes, also,
the design of the pavement layers thickness for the new Freeway. Further, an itemized bill of
quantities will be prepared for the project items as well as concrete deck slab of the
interchanges. Moreover, the project includes preparing specifications for pavement works
(subgrade, subbase, base, and asphalt concrete courses). Brain storming and different design
alternatives to solve the problem were carried out. The final SDP product is applicable for
use/operate and meets the design inputs (Saudi & AASHTO Specifications) and the purpose
of the project.
Key Words: Freeway, Expressways, Intersections, Pavement layers, AutoCAD Civil 3D
software, Saudi specifications

الملخص
تعتبر الطرق السريعة ذات أهمية حيوية للتنمية االقتصادية للبلد وتتداخل مع كل مرحلة من مراحل أنشطتنا اليومية للدرجة
 ويهدف هذا المشروع إلى تصميم طريق حر بتقاطع مع الطريق السريع.التي يستحيل معها تقريبًا تصور الحياة بدونها
 يتضمن.األول في تقاطع سطحي ثالثي ثم يتقاطع بعد ذلك مع اثنين من الطرق السريعة على أكثر من مستوى على التوالي
.المشروع أيضا ً تصميم طبقات الرصف للطريق الجديد مع إعداد حصر لكميات المواد المستخدمة في إنشاء االطريق الحر
ً  تم تصميم الطريق طبقا.) وطبقة األسفلت، األساس،كذلك تم إعداد مواصفات طبقات الرصف (طبقة تحت األساس
 في التصميمAutoCAD Civil 3D  وباستخدم برنامجAASHTO للمواصفات السعودية إلنشاء الطرق ومواصفات
 ويخلص التصميم النهائي للطريق إلى إمكانية استخدامه وتشغيله مع توافقه مع المواصفات السعودية.الهندسي للطريق
.المستخدمة في إنشاء الطرق
 المواصفات السعودية، برنامج األوتوكاد سفل، طبقات الرصف، التقاطعات، طرق سريعة، طريق حر:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Prof. Sayed A. Habib, Department of Civil
Engineering

DESIGN AND OPTIMIZATION OF WATER SUPPLY SYSTEM FOR
THE CITY OF BURAYDAH
Saleh Alsalamah, Abdulrahman Althunayyan, Abdarrahman Alarfj, Ahmad Alrujayi and
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ABSTRACT
Sufficient water with appropriate quality and quantity is one of the most important right of
every human being. This objective is achieved through efficient water supply systems in both
the urban and areas. In this senior design project, a large-sized water distribution system for
a residential neighborhood spanning over 5.6 km2 in the city of Buraydah has been designed.
The main objective of this design project was to provide required quantity of water at adequate
pressure to the consumers with minimum cost. Three different alternatives, consisting of one,
two, and three overhead reservoirs (OHR) were planned. Hydraulic simulations were
performed using EPANET software. Different pipe layouts of primary, secondary, and
tertiary pipes were developed. Alternative with two OHR was found to be the most cost
effective solution. A water treatment plant was designed to remove higher concentrations of
Iron (Fe) and Manganese (Mn). Clear water storage reservoir and transmission lines were also
designed to supply treated water to the OHR. Finally residual chlorine modeling was
performed using EPANET to ensure safe water supply up to the consumers’ end.
Key Words: Water Distribution System, Water Supply System, Residual Chlorine, Water
Treatment

الملخص
 يتم تحقيق هذا الهدف من خالل أنظمة.تعتبر المياه الكافية ذات الجودة والكمية المناسبة واحدة من أهم حقوق كل إنسان
 تم تصميم نظام توزيع كبير للمياه في حي، في هذا المشروع.توفير المياه بكفاءة في كل من المناطق الحضرية والمناطق
 كان الهدف الرئيسي لمشروع التصميم هذا هو توفير الكمية. كيلومتر مربع في مدينة بريدة..1 سكني يمتد ألكثر من
، اثنان، تتكون من واحد، تم التخطيط لثالثة بدائل مختلفة.المطلوبة من المياه عند ضغط كافٍ للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة
 تم تطوير تخطيطات مختلفةEPANET وثالثة خزانات فوقية تم إجراء عمليات المحاكاة الهيدروليكية باستخدام برنامج
 تم. تم العثور على خزانين أن يكون الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة.لألنابيب من األنابيب األولية والثانوية والفرعية
تصميم محطة لمعالجة المياه إلزالة تركيزات أعلى من الحديد والمنغنيز كما تم تصميم خزان أرضي وخطوط نقل مياه
 لضمان إمدادات المياهEPANET وأخيرا ً تمت معالجة الكلورين باستخدام. واضحة لتزويد المياه المعالجة إلى الخزانات
..المأمونة حتى نهاية المستهلكين
. معالجة المياه، ضبط الكلورين، شبكة توزيع المياه، شبكة ضخ المياه:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Husnain Haider, Department of Civil
Engineering
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ABSTRACT
Sustainable design of wastewater treatment plant plays an important role to the management
of wastewater. The main objective of the project is to design the wastewater treatment plant
for the Buraidah city based on predicted population growth in 2030. The comprehensive
design was developed for the units of Grit Removal, Primary sedimentation tank, Aeration
Tank, Secondary clarifier, Rapid sand filter, RO membrane process and Disinfection tank. A
details design of plant hydraulics and piping with economic analysis was performed. The
plant design was considered as many sustainable and cost effective concepts as possible, in
order to keep construction and maintenance costs low. The calculated volume of different
treatment units for the year of 2030 were compared with the current wastewater treatment
plant and eventually noted down the important observations that have resulted from the
comparison. Our design calculation showed that the most of the existing plant treatment units
have to be extended around 1.5 times in 2030 to meet the wastewater management in
Buraidah city. The results of this project may serve as a useful tool for the management of
wastewater for the city of Buraidah
Key Words: Wastewater treatment, Buraidah City, plant design, plant units, Activated sludge
process, Environmental engineering.

الملخص
 الهدف الرئيسي من.يلعب التصميم المستدام لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي دوراً هاما ً في إدارة مياه الصرف
 تم.0131 المشروع هو تصميم م حطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة بريدة على أساس النمو السكاني المتوقع في
 فلتر الرمال،  الترسيب الثانوي،  خزان التهوية،  خزان الترسيب األولي، تطوير التصميم الشامل لوحدات إزالة الحصى
 تم تنفيذ تصميم تفصيلي للمعدات الهيدروليكية للمضخات واألنابيب باستخدام. و خزان التطهيرRO  عملية غشاء، السريع
 من أجل،  واعتبر تصميم المصنع العديد من المفاهيم المستدامة والفعالة من حيث التكلفة قدر اإلمكان.التحليل االقتصادي
 مع محطة0131  تم مقارنة الحجم المحسوب لوحدات المعالجة المختلفة لعام.الحفاظ على تكاليف البناء والصيانة منخفضة
 أظهر حساب التصميم لدينا.معالجة مياه الصرف الحالية والحظنا تاريخيا ً المالحظات الهامة التي تم تسليمها من المقارنة
 لتلبية إدارة مياه الصرف الصحي0131  مرة في عام0.. أن معظم وحدات معالجة النباتات الحالية يجب أن تمتد حوالي
. قد تكون نتائج هذا المشروع بمثابة أداة مفيدة إلدارة مياه الصرف الصحي لمدينة بريدة.في مدينة بريدة
،  عملية تنشيط الحمأة،  وحدات المصانع،  تصميم المحطة،  مدينة بريدة،  معالجة مياه الصرف الصحي: محاور البحث
.الهندسة البيئية
Supervisor Name and Department: Dr. Md. Shafiquzzaman, Department of Civil
Engineering
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ABSTRACT
Wadi Al-Romah is one of the most important valleys in the Kingdom of Saudi Arabia. It
extends from Madinah Al-Munawwarah to its end in Qassim with a length of about 600 km.
Since the valley is sporadically intermittent, the encroachment on Wadi Al-Romah has been
observed. In the runoff of the valley, these encroachments including the public are exposed
to the dangers of the flood of the valley. The result of these encroachments is flooded over
many areas of the valley such as Al-Mubarakiya Bridge in Qassim. In continuation of what
was studied in the first part of the project, this part of the project includes: i) The Valley was
investigated as well as the flood flow. ii) A trimming x-section for Wadi Al-Romah was
proposed. Wadi Al-Romah was recommended to be rehabilitated through a well-mannered
section to discharge the runoff at the maximum expected flood. The proposed x-section could
also drain the valley's water in a specific part of the valley in case of normal runoff . iii) The
embankment of the valley has been studied so that there is no collapse due to leakage of water
through it. iv) Finally, Wadi Al-Romah dam was analyzed. The project is an important and
useful addition to the Qassim region and the solution method adopted can be applied to the
similar valleys in Saudi Arabia.
Key Words: Qassim, Al-Romah Valley, Water Stream, Flash flood and Rehabilitation.

الملخص
 يمتد من منابعة في المدينة المنورة الي منتهاه في القصيم.مجري وادي الرمة من أهم األودية في المملكة اعربية السعودية
 لوحظ التعدي علي وادي الرمة,  نظراً ألن الوادي يجري بصفة متقطعة كل فترات زمنية متباعدة. كم111 بطول حوالي
 ينتج عن تلك. عند جريان الووادي تتعرض تلك التعديات وايضا ً جمهور المستخدمين لمخاطر فيضان الوادي.بشكل كبير
 في هذا الجزء من المشروع واستكماالً لما تم.التعديات غرق الكثير من مناطق الوادي مثل جسر المباركية في القصيم
 تم اقتراح. اقترح قطاع مهذب لمجري الوادي. تم دراسة الوادي ودراسة الفيضان:دراسته في الجزء األول من المشروع
 يمكنه ايضا،أعادة تاهيل مجري الوادي من خالل قطاع مهذب يكفي لتصريف جريان الوادي عند اقصي فيضان متوقع
 تم دراسة جسر (جوانب) الوادي بحيث ال.تصريف مياه الوادي في جزء محدد وسط الوادي في الحاالت العادية للجريان
 القطاع المقترح له فوائد كثيرة.اخيرا ً تم دراسة اتزان سد وادي الرمة.يحدث اي انهيار نتيجة تسرب المياه خالل الجسر
 المشروع في مجملة مهم ومفيد لمنطقة.من حيث توفير الفاقد من المياه وايضا وفر في مساحات األراضي المجاورة للوادي
.القصيم ويمكن تطبيق أسلوب الحل المقترح علي األودية المشابهه في المملكة العربية السعودية
.الفيضان و تأهيل الوديان, جسر المباركية, وادي الرمة:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Yousry Mahmoud Ghazaw, Department of Civil
Engineering
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ABSTRACT
We are seeking to presents the basic concepts of wind energy and deals with the physics and
mechanics of operation. It describes the conversion of wind energy into rotation of turbine,
and the critical parameters governing the efficiency of this conversion. After that it presents
an overview of various parts and components of wind turbine. The connection to the electrical
grid, the world status of wind energy uses for electricity production, the cost situation and
research and development needs are further aspects which will be considered. The basic study
of this project Is to design a vertical wind turbine, compare the power output theoretically and
experimentally and shows the change of power with blades number. The Additive
manufacturing technique (3D printing) was used for the fabrication of the blades and the other
parts of the turbine.
Key Words: Qassim University, College of Engineering, wind turbine, turbine power, power
and blades relation

الملخص
 وطريقة تحويل طاقة الرياح،ً نحن نسعى لتقديم المفاهيم األساسية لطاقة الرياح وطريقة التعامل معها فيزيائيا ً وميكانيكيا
. باإلضافة سوف نوضح المعايير الحرجة التي تحكم كفاءة هذا التحويل، ومن ثم الى طاقة كهربائية،إلى دوران التوربينه
 وايضا سنوضح االستهالك العالمي للطاقة الكهربائية الناتجه،سنقدم لمحة عامة عن مختلف أجزاء ومكونات توربينة الرياح
، مقارنة انتاج الطاقة نظريا وعمليا، الدراسة األساسية لهذا المشروع هو تصميم توربينة الرياح الرأسية.عن الرياح
 تم استخدام تقنية التصنيع المضافة (الطباعة.باإلضافة سيتم دراسة العالقة مابين الطاقة الكهربائية المنتجة وعدد الشفرات
.ثالثية األبعاد) لتصنيع الشفرات واألجزاء األخرى من التوربينة
 عالقة الطاقة والشفرات، طاقة التوربينة، توربينة الرياح، كلية الهندسة، جامعة القصيم:محاور البحث
Supervisor Name and Department: Dr. Abdulrahman Alrobaian, Department of
Mechanical Engineering
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ABSTRACT
The waste heat from the fireplace can be utilized to heat the chilled water during winter season
in KSA for the comfort of human. A shell and tube heat exchanger is used to recover the heat
from the fire place by the mode of convection and or radiation to warm the chilled water
which can be used for bathing, refreshing for human in desert during winter season. The heat
exchanger has been analyzed for optimum warm water temperature range of 27 - 30oC at the
outlet of the heat exchanger using CFD software ANSYS-Fluent 14.5. The comfort
temperature of 28.5oC for the water outlet of heat exchanger has been achieved in CFD
simulation for the optimum input parameters considered such as inlet velocity of the water
0.01 m/s and inlet temperature of water 2880K, and the fire temperature 363 0K. The design
dimensions are tube diameter 10 mm, 3 coils, shell thickness = 50 mm, length = 500 mm,
breadth = 250 mm. in the fireplace. The same parameters have been considered for design
and fabrication of the shell and tube heat exchanger for the experimental study. The
experiment was conducted in Heat Transfer lab for different mass flow rates and inlet chilled
water temperature of 15 0C. The experiments were continued till getting required warm water
temperature. Finally, the required warm water temperature of 28 0C has been achieved at the
outlet for the mass flow rate around 0.9 kg/s. Therefore, this study can be implemented in
KSA at various places for heating applications during winter season for the comfort of human.
Key Words: Fireplace, Shell and tube heat exchanger, CFD simulation, Experimental Study,
chilled water and warm water temperature.

الملخص
يمكن استخدام الحرارة المهدرة من الموقد لتسخين المياه الباردة خالل فصل الشتاء في المملكة العربية
يتم استخدام مبادل حراري على شكل الغطاء واألنبوب لالستفادة من الحرارة. السعودية لراحة اإلنسان
الناتجة من النار بواسطة الحمل الحراري أو اإلشعاع لتسخين المياه الباردة التي يمكن استخدامها للغسيل
وقد تمت عملية محاكاة المبادل الحراري للحصول على درجة حرارة. في الصحراء خالل فصل الشتاء
CFD ANSYS-Fluent  درجة مئوية عند مخرج المبادل باستخدام برنامج27 - 30 مثالية للماء الدافئ
 درجة مئوية عند مخرج المبادل الحراري في محاكاة28.5 وقد تم الوصول إلى درجة حرارة14.5
 ث ودرجة حرارة المياه عند المخل والبالغة/  م0.01 بمعلومية سرعة الماء عند المدخل لتكونCFD
وكانت درجة حرارة النار في برنامج.  أما سرعة ودرجة حرارة الهواء درجة مئوية،درجة مئوية15
، ملفات3 ، مم10 قطر األنبوب: وفي الحديث عن أبعاد التصميم فهي كالتالي,  درجة مئوية90 المحاكاة
وقد تم اعتبار نفس المعايير لتصميم.  مم250  عرض الموقد، مم500  طول الموقد، مم50 سمك القشرة
تم إجراء التجربة في مختبر نقل الحرارة وكانت درجة. وتصنيع المبادل الحراري للدراسة التجريبية
 واستمرت التجارب سعيا للحصول على درجة حرارة الماء الدافئ، درجة مئوية15 حرارة الماء البارد
 تم تحقيق درجة حرارة الماء الدافئ المطلوبة عند المخرج وكان معدل التدفق حوالي،وأخي ر ا. المطلوبة
 يمكن تنفيذ هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية لتطبيقات متعددة في أماكن،لذلك.  ث/ كجم0.9
.مختلفة خالل فصل الشتاء لراحة اإلنسان
Supervisor Name and Department: Prof S Suyambazhahan and Dr. Mohammed
Alshitawi, Department of Mechanical Engineering
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