
  
 

 
  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

تونیھ وغیر نیوتونیھ فى یوحول دراسة الحركة المعتمدة على الزمن لموائع ن
  خارجیة خالل أوساط مسامیةى وجود قو

  
  

  ملخص الرسالة
  

تھتم الرسالة بدراسة مسائل حول الحركة المعتمدة على الزمن لموائع نیوتونیھ وغیر نیوتونیھ فى وجود قوى خارجیة 
خالل أوساط مسامیة لما لھذه الموئع من أھمیھ كبیره فى الصناعات الكیمیائیة والبیولوجیة والطبیة وغیرھا وتتكون 

 :                                                          ا یلىالرسالھ من اربع فصول وبیانھا كم
 الفصل األول

و عبارة عن مقدمة شاملة أوردنا فیھا وصف وتصنیف الموئع مع فكرة مبسطة عن المجال الكھرومغناطیسي وكذلك وه
كذلك تم دراسة االجھادات المعادالت التي تحكم حركة السریان كما ناقشنا حركة الموئع خالل األوساط المسامیة و

.                                                                                                                            المزدوجة   ثم مسح شامل لبعض األبحاث والدراسات المرتبطة بموضوع الرسالة
 الفصل الثاني

اسة الحلول التحلیلیة لمعادالت الحركة و الطاقة التي تحكم السریان غیر المنتظم لمائ غیر في ھذا الفصل تمت در
نیوتونى  خالل وسط مسامي بین لوحین متوازیین في وجود مجال مغناطیسي خارجي حیث أمكن حل المعادالت 

مترات المختلفةعلى الحلول التفاضلیھ التي تحكم حركة السریان باستخدام طریقھ االضطراب تم دراسة تأثیر البارا
 المستنتجھ مثل السرعة والحرارة واالحتكاك و معدل نقل الحرارة و یتضح ذالك بیانیا   

  .من خالل مجموعة من المنحنیات التي تم الحصول علیھا 
  الفصل الثالث

للموئع غیر النیوتونیة  في ھذا الفصل قمنا بدراسة السریان غیر المنتظم مع االنتقال الحراري واالجھادات المزدوجة  
الحلول التحلیلیة لمعادالت الحركة والطاقة التي . خالل وسط مسامي بین لوحین متوازیین في وجود مجال مغناطیسي 

  تم دراسة تأثیر.  تحكم حركة السریان تم الحصول علیھا باستخدام  طریقھ االضطراب 
علي   كال من السرعة ) بارامتر االجھادات المزدوجة –بارامتر النفاذیة  –بارامتر المغناطیسیة ( البارامترات المختلفة 

.                                                  والحرارة واالحتكاك و معدل نقل الحرارة و یتضح ذالك بیانیا من خالل مجموعة من المنحنیات المختلفھ
  الفصل الرابع

في ھذا الفصل تم دراسة الحركة التمعجیة لمائع غیر نیوتوني مع االنتقال الحراري خالل وسط مسامي داخل قناة تحت  
تحلیلیة لمعادالت الحركة والطاقة تاثیر مجال مغناطیسي منتظم باستخدام طریقھ االضطراب تم الحصول على الحلول ال

ومن ثم تم دراسة تأثیر البارامترات المختلفة علي كال من السرعة والحرارة و .والتركیز التي تحكم حركة السریان
.                                                     الضغط ثم بینت النتائج  بیانیا من خالل مجموعة من المنحنیات المختلفھ

 


