
 

  
   الوسائل والتطبيقات– التصميمات الهندسية المثلى

  هـ١٤٣١ مجادى الثاين ١٢ – ٨
א  :א

العمليات الهندسية ان متطلبـات التـصميم       من المعلوم لمصممي      
مهمة المـصمم    لكن تبقى    ،الهندسي غالبا ما تكون متضادة مع بعضها      

 متطلبات اقتصادية، متطلبات سـالمة،      :ومنها(يق كافة المتطلبات    قتح
تصميم  انومن المعلوم ايضا    . بافضل صورة ممكنة  ) ومتطلبات خدمية 

 يتطلب  )تصميم مبنى؛ تصميم عملية صناعية    : مثل(لعمليات الهندسية   ا
ثالثة مراحل تبدأ بمرحلة التصميم المبدئي ومن ثم مرحلـة التـصميم            

تى يكون التصميم النهـائي     الوسيط الذي يلزم تعديله بصورة متتالية ح      
هـا  ن وم -الحديـة   محققا لكافة أغراض التصميم وشـروطه       ) األمثل(

وحيث أن متطلبات هذه المراحـل      .  بدرجة عالية  -الشروط األفتصادية 
 تجعـل الثالث في العمليات الهندسية غالبا ما تتداخل بصورة معقـدة           

 تنظـيم   امرا صعبا اليمكن تحقيقه األ من خـالل       عملية الحل الهندسي    
ولهذا الغرض يجب دمج عمليات التحليل . عمليات حسابية ألية مبرمجة

يمثـل  (والتصميم الهندسي مع طرق البحث لتكوين نموذج رياضـي          
) حـل (يمكن من خالله البحث عن أفضل تـصميم         )  العملية الهندسية 

  .وعملية متنوعةفوائد اقتصادية يحقق أهدافا و هندسي
 مـن   المشاركين سيمكن   ي لهذه الدورة  البرنامج الدراس ولذا فأن     

ألطالع على الطرق الجديدة في التحليل والتصميم الهندسي وطـرق          ا
دمجها مع وسائل البحث الرياضي لتكوين نموذج هندسي يمكـن مـن            

مـن هـذا    . خالله البحث المنظم للوصول الى أفضل تصميم هندسي       
تحقيـق  المنطلق وحيث أن مسائل التصميم الهندسي غالبا ما تتطلـب           

فريق متنوع من   منظمة ل متطلبات متباينة وهذا بالتالي يتطلب مشاركة       
 سيتمكن المشاركون مـن حـسب الخبـرات         ،)المصممين(المهندسين  

في تشكيل النماذج الهندسية وحلها من خالل طـرق البحـث           المناسية  
          .الرياضي المبرمجة أليا باستخدام الحاسب األلي

  

א :א
  : التالية الرئيسةوي الدورة على المواضيعستحت
، نظرة شمولية لعملية التـصميم الهندسـي األمثـل وتطبيفاتهـا           
  .البرمجة الرياضيةأساسيات و
المـسائل الخطيـة    (الصور المتنوعة لمسائل التصميم الهندسي       

  .نماذج التصميم الهندسيتطوير ، و)وغير الخطية
برمجة الخطيـة لحـل   استخدامات ال، وأساسيات البرمجة الخطية  

  . بعض مسائل التصميم الهندسي
أساسيات استخدام البرمجة غير الخطية لحل مـسائل التـصميم           

 . البحث عن التصميم الهندسي األمثل، وطرقالهندسي
 .اعتبارات حسابية لدراسة مسائل التصميم الهندسي الكبرى 
 .البرمجة األلية وتطبيقاتها للبحث عن التصميم الهندسي األمثل  
أساسيات حلول طرق التحليل العـددي وتطبيقاتهـا باسـتخدام            
 ."GENESIS "برنامج الحاسب ال
مـع طـرق البحـث      FEM "  "دمج طريفة التحليل العددي   

تطبيقات البحث عـن التـصميم الهندسـي األمثـل           ، و الرياضي
 . الحاسب األلياتألستخدام صممت باستخدام طرق عددية

  
א  :מ

واضيع الدورة خالل أربع فترات يومياً بحيث تكون فـي          ستقدم م   
مجموعها عبارة عن عدد من المحاضرات وحلقات النقاش المشتركة،         

طرق البحـث عـن     وفترات التدريب العملية إلطالع المشاركين على       
  طـرق  استخدام الحلول العددية للتصميمات الهندسية المثلى من خالل      

  .هاالحاسب األلي وبدون
  
א  :א

 وينتهـي يـوم     الثـاني  جمـاى  ٨يوم السبت   الدورةيبدأ برنامج     
 مـايو   ٢٦-٢٢الموافـق   (هــ   ١٤٣١ جمادى الثـاني   ١٢ األربعاء
 صباحاً وتنتهي   ٨ر٠٠بحيث تبدأ الفترة األولى يومياً الساعة       ) م٢٠١٠

 مساءاً مع العلم أن البرنامج اليومي تتخلله        ٣ر٠٠الفترة الثانية الساعة    
دقيقة صباحاً وبعد الظهـر،     ثالثون  للمرطبات مدتهما     ا استراحة فترت

 ظهراً  ١ر٠٠ صباحاً إلى    ١١ر٣٠أخرى من     زمنية باإلضافة إلى فترة  
  .لتناول وجبة الغداء

  
:א
بجامعة الملك فهد للبترول    ستقام هذه الدورة في الحرم الجامعي         

 النقاش في قاعـة     وستكون المحاضرات وحلقات  .  بالظهران والمعادن
، إما الفترات العملية فستكون في      )٥٤(بناية  ) ٠٠١(المحاضرات رقم   

  ). ١٤: مبنى( في مبى تقنية المعلومات ٢٥٦ رقم معمل الحاسب اآللي
  

:א
هيئـة    أعـضاء  عـدد مـن   تتكون هيئة تدريس هذه الدورة من         

النظم، وقـسم   ، وقسم هندسة     الهندسة المدنية  في  كل من قسم    التدريس  
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بـالظهران،       الهندسة اميكانيكية في    
عالى الكفاءة ومتخصص في برمجة وتطبيقـات        باإلضافة إلى مهندس  

في عمليات البحث عن التصميم الهندسي األمثـل مـن          الحاسب األلي   
 " Vanderplaats R & D"شركة متخصصة في عمليات البحث والتطوير 

ولذا فان المحاضرين في هذه الـدورة       . واليات المتحدة األمريكية  من ال 
  .يملكون الخبرات العلمية والعملية المتنوعة والالزمة لفائدة المشاركين

  

א :א
 ةشـهاد  كلية العلوم الهندسية والهندسة التطبيقية في الجامعة     حتمن  
 مـن % ٨٠عن    يكمل ماال يقل   مشارك لكل    هذه الدورة القصيرة   إتمام

   . الدورةبرنامجالمواضيع المقررة في 
  

:א
.  ريال سعودي  ٨٠٠٠رسوم التسجيل المبكر في هذه الدورة هي          

 مذكرات وبـرامج التحليـل      ومنهاتغطي هذه الرسوم كل مواد الدورة       
 باستخدام الحاسب األلي باإلضافة إلى المرطبـات         الهندسي والتصميم

 بواسـطة   الدروة رسوم وللتسجيل ترسل . مة يوميا ووجبة الغداء المقد  
.شيكات مصدقة ألمر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

 
:א

 المهتمين بامو التصميم الهندسـي      األستشاريينالمهندسين  يمكن    
 األنـشائي و التـصميم      الهندسي عموما   للتصميم الممارسينوأ األمثل

إكمـال  ها  ة أو مايعادل  ي الهندس  العلوم لذين لديهم درجة في   ا) خصوصا(
  :طلب اإللتحاق المرفق وإعادته إلى العنوان التالي 

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
  ٣١٢٦١ الظهران ٥٠٢٦ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  )٠٣ (٨٦٠-٢٩٨١: تلفون 

 ٢٦ نين يوم األث   هو  المبكر أخر موعد لطلب اإللتحاق   حيث ان   و  
ينصح بالتسجيل المبكر ليتمكن كل مشارك      ف هـ،   ١٤٣١ جمادى األول 

   . بدئها قبل موعدبالدورة  متطلبات األلتحاق جميعكمالستمن ا
  

:
   : يمكن اإلتصال بمنسق الدروة اضافيةللحصول على معلومات  

   عبود الغامديبن سعيد . د
  قسم الهندسة المدنية

  د للبترول والمعادنجامعة الملك فه
  ٣١٢٦١ الظهران – ١٨٩٦ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  )٠٥ (٤٨٠-٣٣٥٧؛ أو ) ٠٣ (٨٦٠-٢٥٧٠ : هاتف

  )٠٣ (٨٦٠-٢٨٧٩: فاكس 
للمشاركين  توفير المعلومات الضرورية لىالذي سيعمل ع  

  .واطالعهم بما يجد من امور الدورة في حينها
    

א :א
 للسفر إلى  المناسبةإتخاذ الترتيبات مشارك كلينبغي على   

في للمشاركين  ، ومع هذا يمكنالظهران واإلقامة أثناء فترة الدروة
 بعدالفنادق المحلية بعض الحصول على أسعار خاصة في الدورة 

.)٠٣-  ٨٦٠- ٣١٠٠: هاتف(التنسيق مع ادارة العالقات العامة في الجامعة 
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