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  بحثي موضوع نموذج  

  ٠٢    رمز الموضوع البحثي 
   : العنوان المقترح لمشروع البحث

  تقدير العناصر السامة والمركبات العضوية المتطايرة في الدهانات المستخدمة في المنازل والمنشآت  

   البحث:من الهدف 
  تحليل تقييم تراكيز العناصر السامة وتراكيز المركبات العضوية المتطايرة في الدهانات -١ 

  تقييم خطرها-٢
  المساعدة في اتخاذ القرار-٣
  :ألسئلة التي سيجيب عليها البحثا

  بالحدود المسموح بها بالمواصفة والتزامهاما مدى مطابقة المنتجات -١
  ما هو تقييم السوق المحلي للدهانات -٢
  ماهي عناصر الخطر في الدهانات -٣
 Toxic عضوي ال غيرو VOCماهي اسهل الطرق للكشف الكيميائي عن المحتوى العضوي -٤

Elementsبالدهانات  
  :الحصول عليها واإلنجازات المتوقعالنتائج 

  التعرف على وضع السوق المحلية لبيع الدهانات 
  صناعة القرار 

  تحديث وتعديل المواصفة إن لزم األمر
  رصد االخطار الناجمة من المنتج والتحكم بها والتعامل معها
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  بحثيموضوع نموذج 

  ١٢  رمز الموضوع البحثي

  مخاطر سائل "الفضفاض" وطرق الوقاية منه  لبحثلالعنوان المقترح 

  الهدف من البحث

في الظروف البيئية مخاطر استخدام "الفضفاض"  .١
 للمملكة.

 حدود االستخدام االمن لسائل "الفضفاض". .٢
ً مع  .٣ مكونات سائل "الفضفاض" وكيفية تفاعلها كيميائيا

  المركبات األخرى.

  األسئلة التي سيجيب عليها البحث

 ما الطرق الصحيحة الستخدام سائل "الفضفاض". .١
هل هناك آثار عند استخدام سائل "الفضفاض" في  .٢

 حرارة مرتفعة.درجات 
هل لعبوة سائل "الفضفاض" أثر على السائل وهل من  .٣

 الممكن تسربه من خاللها.
  ما االثار الناجمة عند استنشاق سائل "الفضفاض". .٤

النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول 
  عليها

معرفة الظروف البيئية المناسبة الستخدام سائل  .١
 "الفضفاض".

 ئل "الفضفاض".معرفة الطرق االمنة الستخدام سا .٢
 معرفة المخاطر التي قد تنجم عن سائل "الفضفاض". .٣
الخروج بإعداد مواصفة قياسية تتعلق بسائل  .٤

  "الفضفاض" أو تحديثها في حال توفرها.
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  موضوع بحثينموذج 

  ١٤  رمز الموضوع البحثي

  .الشريففي الحرم المكي كراسي ذوي اإلعاقة  تصميمتطوير   البحث لموضوعالعنوان 

  الهدف من البحث

الوصول إلى نموذج مبتكر ألرجل كراسي ذوي اإلعاقة الموجودة في  .١
الحرم المكي الشريف بما يضمن سالمة الحجاج والمعتمرين من 

  المضايقات الناتجة عن النموذج الحالي.

  األسئلة التي سيجيب عليها البحث
الكراسي من كيف يمكن تطوير الشكل الحالي مع ضمان فاعلية  .١

 النواحي الميكانيكية؟
  إمكانية صناعة هذا المنتج المطور بشكل وطني مع الخطوات؟ .٢

النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول 
  عليها

الحصول على نموذج /تصميم نهائي لكراسي ذوي اإلعاقة تكون فاعلة  .١
 في الحرم وتحد من مشاكل االصطدام بالحشود.

  وازن والتماسك.اجتياز النموذج الختبارات الت .٢
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  نموذج موضوع بحثي

  ١٥  رمز الموضوع البحثي

  العنوان المقترح للبحث
دراسة مناسبة أجواء المملكة للمواد المضافة (المساعدة على التحلل) 

 للمنتجات البالستيكية

  الهدف من البحث

(المساعدة على التحلل) ألجواء المضافة دراسة مناسبة المواد  - ١
 المملكة.

(المساعدة على التحلل) عند المضافة المواد مدى سالمة دراسة  - ٢
  مالمستها للغذاء.

دراسة العمر االفتراضي للمنتج البالستيكي بعد اضافة المادة  - ٣
المضافة (المساعدة على التحلل) عند تعرضه للظروف البيئة، 

  وعند التخزين.
  دراسة كفاءة المواد المضافة مع مرور الوقت. - ٤

  األسئلة التي سيجيب عليها البحث

 المملكة. التحلل) ألجواءمناسبة المواد المضافة (المساعدة على  - ١
  الغذاء.عدم وجود تأثير عند مالمسة  - ٢
تحديد العمر االفتراضي للمنتج البالستيكي بعد اضافة المادة  - ٣

  المضافة (المساعدة على التحلل)، وتعرضه للظروف البيئة.
  (المساعدة على التحلل) على البيئة.المضافة المواد  أثر  - ٤

النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول 
  عليها

(المساعدة على التحلل) مناسبة المضافة التثبت ان المادة  - ١
 ألجواء المملكة.

معرفة العمر االفتراضي للمنتج البالستيكي بعد تعرضه  - ٢
  للظروف البيئية.

  لتخزين.معرفة العمر االفتراضي للمنتج البالستيكي عند ا - ٣
(المساعدة على التحلل) ال تؤثر على المضافة التثبت ان المواد  - ٤

  البيئة.
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  بحثيموضوع نموذج 

  ١٧ رمز الموضوع البحثي
العنوان المقترح 

  لبحثل
  تلف وتكسر الطرق االسفلتية في المنطقة الشرقية وأساليب عالجها.

  الهدف من البحث

الطرق االسفلتية وخلطاتها في المنطقة  التحقق من جودة المواد المستخدمة في .١
الشرقية ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ومدى تحقيقها لمستوى 

 الجودة.
 اختبار وتحديد جيولوجية المنطقة وتحديد المواد المناسبة لمركبات الطرق. .٢
معايرة الموازين األرضية للشاحنات الثقيلة على الطرق االسفلتية في المنطقة  .٣

  الشرقية وكذلك األجهزة المستخدمة في مشاريع الطرق.

األسئلة التي سيجيب 
  عليها البحث

ا لمواد والخلطات المستخدمة في الطرق االسفلتية في المنطقة الشرقية وما   .١
 مدى تحقيقها لمستوى الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية؟

في عالج عيوب الطرق االسفلتية الحلول المبتكرة التي من الممكن أن تساهم  .٢
 في المنطقة الشرقية.

إمكانية توفير نظام فعال لمراقبة جودة المصانع وكذلك المواد المستخدمة في  .٣
 الطرق االسفلتية في المنطقة الشرقية وما كيفيته؟

  المقترحات الالزمة لتطوير المواصفات القياسية السعودية ذات الصلة. .٤

النتائج واإلنجازات 
قع الحصول المتو

  عليها

معرفة المواد والخلطات المناسبة في الطرق االسفلتية ومدى تحقيقها لمستوى  .١
 الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

 إيجاد حلول مبتكرة لعالج عيوب الطرق االسفلتية في المنطقة الشرقية. .٢
  ة.سبل المراقبة لجودة المصانع وخالطات االسفلت والكسارات الحجرب .٣
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  موضوع بحثي نموذج

  ٠٦    رمز الموضوع البحثي 

 العنوان المقترح لمشروع البحث:
وتناسب الجو الحار الرطب  SEERالى   EERدراسة تطوير معيار كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف الصغيرة من   
  الجاف بالمملكة /

 الهدف من البحث: 
الف وحدة حرارية بريطاني / ساعة)  ٦٥تطوير طريقة اختبار كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف الصغيرة (اقل من 

  لتناسب جميع تقنيا ت التكييف المتوفرة بالسوق السعودي وبما في ذلك مكيفا ت الهواء التي تعمل بتقنية االنفيرتر. 

   األسئلة التي سيجيب عليها البحث:
  .مناسبة للجو الحار الرطب / الجاف بالمملكة ومعادالت قياس للكفاءةوضع نقاط اختبار 

  النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول عليها:
ختيار عدة طرق الختبار أجهزة التكييف عند نقاط مختلفة بمتغيرات ثابته في درجات الحرارة وضع عدة نماذج ال

اس عند االختبار ات المختلفة . وتشمل نطاق درجات وضبط حمل التشغيل لجهاز التكييف . ووضع معادالت للقي
  .درجة سليسيوز ( مئوية) ٥٢و ٤٨و ٤٦و  ٣٥الحرارة الخارجية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج موضوع بحثي



                   
 
 
 
 
                                                                    

 السعودية اململكة العربية
  

  الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة
אאאאא  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization 
General Department of Research and Studies 

  ١٨  رمز الموضوع البحثي

  العنوان المقترح للبحث
التوصيالت في صناعة المفاتيح واالفياش و استخدام مادة الفالوكس

  الكهربائية

  من البحثالهدف 

في القابسات المصنعة بشكل  دراسه جودة مادة الفالوكس - ٥
 وطني 

 دراسة العمر االفتراضي لمادة الفلوكس  المضافه - ٦
  . ومقارنتها بنظيراتها 

  دراسة كفاءة مادة الفالوكس المضافه. - ٧

  األسئلة التي سيجيب عليها البحث

 مامدى العزل الكهربائي لهذه المادة . - ١
بعد  استقرار االبعاد لمادة الفالوكس المضافه تاثير - ٢

  .االختبارات الميكانيكية
  مقاومة للحريق. مادة الفالوكسهل  - ٣

 النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول عليها

ومقارنتها  معرفة مدى العزل الكهربائي للمادة الفالوكس - ٥
 . بنظيراتها

تها وفرقها عن نظيرا معرفة مقاومة للحريق لمادة الفالوكس - ٦
  . في السوق المحلي

  

  

  

  

  

  

.  
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  موضوع بحثي نموذج

  ١٠    رمز الموضوع البحثي 
  العنوان المقترح لمشروع البحث: 

مع مقارنة االقتصادية ودراسة الخواص الضوئية والكهربائية ألنواع جديدة من الخاليا الشمسية النانوية  توليف"
  كفاءاتها بالخاليا الشمسية المرجعية على نظام يعتمد على الليزر عالي الشدة ومحاكي شمسي مرجعي" 

  الهدف من البحث: 
بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز –العمل على إنتاج نموذج أولي من مواد نانوية من أشباه موصالت مقترحة 

ل الطاقة لهذه الخاليا الجديدة مع إيجاد منصة لمعايرة ودراسة خواص هذه تعزز من كفاءة تحوي  -للعلوم والتقنية
الخاليا النانوية الجديدة للتحقق من التغيير في السلوك الضوئي والكهربي لهذه الخاليا، كما توفر أنواعاً جديدة 

  ورخيصة من الخاليا الشمسية عالية الكفاءة نسبياً.
  األسئلة التي سيجيب عليها البحث:

 ل يمكن إيجاد مواد نانوية جديدة رخيصة الثمن ويمكن إنتاجها في المختبر بحيث تعزز من خواص/سلوك ه
الخاليا الشمسية الُمنتجة والُمخلقة كيميائياً من حيث كفاءة تحويل الطاقة والسلوك الكهربي (العالقة بين تيار 

  الخلية المرجعي وجهد الخلية المفتوحة؟
 مع -قيد الدراسة–ة مرجعية لتكون المرجع األولي/اإلمامي لمعايرة الخاليا الجديدة هل يمكن توفير خلية شمسي

وذلك من  %١٬٥تعزيز لإلرتياب في القياس بحيث يحقق إرتياباً نسبياً كلياً أقل من ودعم كبير لدقة نظام القياس 
ونات ضوئية عالية خالل مصدر ليزر أبيض عالي الشدة ونظام ضوئي/إلكتروني عالي الكفاءة/التصميم بمك

  الجودة ومتميزة من حيث الدقة والتحليل؟
  النتائج واإلنجازات المتوقع الحصول عليها:

 اإلجابة على السؤالين المطروحْين في البند السابق. - ١
 تطوير نوع جديد من الخاليا الشمسية الرخيصة. - ٢
الطيفية التفاضلية للخاليا الجديدة وقياس الكفاءة الكمية  توفير خلية شمسية مرجعية مع قياسات اإلستجابة - ٣

)Quantum Efficiency.الداخلية والخارجية للعينات الجديدة (  
  


