
خلود بنت محمد بن عالء الدين أبوالنجا: اإلسم
أم جامعة-أستاذ التحليل العددي املشارك بقسم العلوم الرياضية: الرتبة العلمية

القرى
وكيلة عميد شؤون الطالب للدعم الطالبي: املنصب االداري

دراسات تحليلية وعددية للتوافق الزمنى الكامل المركب لألنظمة فوق الفوضوية غير : عنوان البحث

الخطية المركبة ذات البارمترات غير المعينة وتطبيقاتها في تأمين نقل المعلومات

Analytical and Numerical Investigations of Complex Complete Synchronization of 
Hyperchaotic Complex Nonlinear Systems with Fully Uncertain Parameters and Its 

Applications in Secure Communications

تجارب ناجحة في البحث العلمي: املحور املشارك فيه

1438-3-20:  تاريخ املشاركة



ي غيار م تم تقديم نوع من انواع التوافقاا  الممنياي يىامل التوافاز الممنال الااماك المراات ودراىاتن عةال ا نلماي فاوا الكو اويي المرا ا2014في عام 

ويي كو االفاوادراىاي هاذا الناوع مان اناواع التوافقاا  الممنياي النديادت عنادما تااون ا نلماي تما المشروع في هذا و. المتماثةي ذا  ال ارمترا  المعيني

الهااد  فاننلاذل  . تاممين نقاك المعةومااا   اين هاذم ا نلمااييحقاازعماك تب ياز ياىاتددام النتاا ف فااوالمرا اي متماثةاي وتاااون ذا   اارامترا  غيار معينااي 

را  غيار ذا  ال اارمتالمتماثةايا ىاىي من هذا ال حث هو عمك دراىا  تحةيةيي وعدديي لةتوافز الممنل الاامك المرات لألنلمي الكاوا فو اويي المرا اي 

ب عاام حيث قمنا من دالك الدراىاي التحةيةياي فاي هاذا ال حاث عماك مدبا. ثم اىتددام هذم الدراىا  في تممين إرىاك المعةوما   ين هذم ا نلمي,  المعيني

ثاام اىااتددام هااذم . ، لمااا لهااذم البريقااي ماان قاادرت عةاال التعامااك مااا ا نلمااي ذا  ال ااارمترا  غياار المعيناايAdaptive Control""يعتماد عةاال بريقااي 

ن ا نلماي ين ماالنلريا  في تعيين دواك التحام وتقدير ال ارمترا  غير المعيناي التاي تنعاك التوافاز الممنال الااماك المراات يحادث  اين  م نلاامين متمااثة

هاا إنارا  و  الدراىاي العددياي قمناا  عماك محاااات عددياي لألنلماي المقترحاي، يت ع. ثم و حنا مدى فاعةيي المدبب المقترح من دلك  عض ا مثةي. الىا قي

اك ال يانااا   ديااراو و ااحنا  هميااي الناناات التب يقااي لة حااث فااي تااممين إرىااو.مقارنااي  ااين النتااا ف العدديااي والتحةيةيااي لةتماااد ماان قااحي المدبااب المقتاارح

ل  حااد  عماك تب ياز نىاتفك فيان المدباب المقتارح فاي تاممين إرىااك المعةوماا   اين  م نلاامين وذلا  مان دالك تحمياك رىاالي عةاحياث قمناا والمعةوماا  

.المتفيرا  وإرىالها إلل النلام الثاني  حيث تقك هذم الرىالي اما  رىة 


