
 والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل/  الدكتور األستاذ السٌد

 وبعد،،، طيبة تحية

 تخصص فى التدرٌس هٌئة أعضاء  ٌضم والذى للقسم البحثٌة الخطة على وافق قد  2/01/6110 بتاريخ المنعقدة بجلسته القسم مجلس بأن باالفادة نتشرف

 :اآلتٌة البحثٌة المجاالت فى وذلك الكهربٌة اآلالت وتخصص الكهربٌة القوى

 

 الخطة البحثية لقسم الهندسة الكهربية للعام الجامعي 1107-1106

 الرقما
 الكودى

 ومصدره التمويل الزمنية المدة التنفيذ عن المسؤل المجاالت البحثية الخطة
 مؤشرات
 النجاح

 مالحظات

 
 الجديدة الطاقة نظم

 والمتجددة
 

 وتوفلتٌةالف القوى لمحطات األمثل التشغٌل 
 الفوتوفلتٌة القوى نظم وتشغٌل تصمٌم 

 بالشبكة والمرتبطة الذاتٌة
 الطاقة نظم فى الوقود خالٌا تطبٌقات 

 والمتجددة  الجدٌدة
 الذاتٌة الرٌاح محطات وتشغٌل تصمٌم  

 بالشبكة والمرتبطة
 الكهربٌة الطاقة تخزٌن نظم 
 المتجددة الطاقة لنظم الدٌنامٌكٌة النمذجة 

 وزعالم والنولٌد

 عثمان جالل محمد. د.ا
 الساٌس عادل محمد. د.ا
 اسكندر السٌد سعد. د.ا
 قداح صدقى سحر. د
 موسى عٌد احمد. د
 العز ابو محمد خالد. د
 حتاته ٌوسف احمد. د

 د. عبدالفتاح على العدل
 د. محمد احم سعٌد

 د.. السٌد ابو االنوار
 د. تامر فوزى مجاهد

 

 كل فً العمل توزٌع علً االتفاق تم
 بحٌث كامل عام مدار علً موضوع

 -: التالً النحو علً توزع

 العلمٌة المادة لجمع اشهر ثالثة 

 النموذج لعمل اشهر اربعة 
 النظري

 النموذج لعمل اشهر خمسة 
 المعملً

 علً الثالث المدد تعدٌل وٌمكن
 المطلوب العمل نوعٌة حسب

    البحوث صندوق

 
 القوى الكترونيات
 

 الصغر متناهٌة المتحكمات استخدام 
 االلكترونٌة المفاتٌح الشعال

 لتحسٌن  االلكترونٌة التحكم نظم تصمٌم 
 الكهربٌة القوى نظم أداء

 محطات ربط فى العواكس استخدام 
 الكهربٌة بالشبكة والمتجددة الجدٌدة الطاقة

 المستمر التٌار مقطع وتشغٌل تصمٌم 
 المٌكنة فى المستمر التٌار مقطع استخدام 

 الزراعٌة
 الجر فى المستمر التٌار مقطع استخدام 

 الكهربى
 االلكترونٌة القوى لمفاتٌح االشعال دوائر 
 الحمل فى للتحكم العواكس استخدام 
 القوى الكترونٌات لدوائر دٌنامٌكٌة نمذجة 

 وتطبٌقاتها

 أمٌن أحمد الرحمن عبد. د.ا
 اسكندر السٌد سعد. د.ا

 د. عٌد عٌدالباقى جودة
 عدلد. عبدالفتاح على ال

 د.. السٌد محمد ابو االنوار
 

 كل فً العمل توزٌع علً االتفاق تم
 بحٌث كامل عام مدار علً موضوع

 -: التالً النحو علً توزع

 العلمٌة المادة لجمع اشهر ثالثة 

 النموذج لعمل اشهر اربعة 
 النظري

 النموذج لعمل اشهر خمسة 
 المعملً
 علً الثالث المدد تعدٌل وٌمكن
 المطلوب العمل نوعٌة حسب

  البحوث صندوق

  



 

 القوى نظم تحليل
 الكهربية

 
 

 لنقل المرنة النظم فى والتحكم التشغٌل 
 الكهربٌة القدرة

 الكهربٌة القوى نظم فى القدرة جودة 

 نظم فى األخطاء مواقع ومحاكاة دراسة 
 الكهربٌة القوى

 الدٌنامٌكٌة القدرة مكٌفات تطبٌقات 
 الكهربٌة القدرة جودة لتحسٌن

 المهٌكلة الكهربٌة القوى نظم تشغٌل 

 وتشغٌلها الصغٌرة الشبكات نمذجة 

 وتشغٌله  الذكٌة الشبكات نمذجة 

 وأجهزة المتممات وتناسق األمثل الضبط 
 التولٌد ذات القوى نظم فى الحماٌة
 الموزع

 الموزع التولٌد نظم فى والتحكم التشغٌل 
 الكهربٌة التوزٌع بشبكات

 

 نطاوىط المنعم عبد محمد. د.ا
 فرغل أحمد سلٌمان. د.ا
 الرحمن عبد حسن منصور. د.ا
 منسى ابراهٌم ابراهٌم. د.ا
 السعٌد ابراهٌم محمد. د.ا
 السعداوى على مجدى. د.ا
 السالم عبد محمد جبر. د.م.ا
 قداح الحفنى صدقى سحر د.م.ا
 بدران الغفار عبد ابراهٌم. د.م.ا

 د. محمد فوزى قطب
 حتاته ٌوسف احمد. د
 

 كل فً العمل توزٌع علً تفاقاال تم
 بحٌث كامل عام مدار علً موضوع

 -: التالً النحو علً توزع

 العلمٌة المادة لجمع اشهر ثالثة 

 النموذج لعمل اشهر اربعة 
 النظري

 النموذج لعمل اشهر خمسة 
 المعملً
 علً الثالث المدد تعدٌل وٌمكن
 المطلوب العمل نوعٌة حسب

البحوث صندوق  

  

 
 ربيةالكه اآلالت

 

 الكهربٌة اآلالت فى االعطال تشخٌص 

 المغناطٌسى الناقل أداء ودراسة تصمٌم 
 المحركات فى المبهم النظام استخدام

 الكهرربٌة
 المعاوقة محركات فى والتحكم التشغٌل 

 المتقطع للتٌار
 اآلالت فى الالخطى الخطى التحكم 

 الكهربٌة
 

 أمٌن أحمد الرحمن عبد. د.ا
 ةجود عبدالٌاقى عٌد. د

 د. تامر فوزى مجاهد
 د.. السٌد محمد ابو االنوار

 د. محمد فوزى قطب
 

 كل فً العمل توزٌع علً االتفاق تم
 بحٌث كامل عام مدار علً موضوع

 -: التالً النحو علً توزع

 العلمٌة المادة لجمع اشهر ثالثة 

 النموذج لعمل اشهر اربعة 
 النظري

 النموذج لعمل اشهر خمسة 
 المعملً
 علً الثالث المدد لتعدٌ وٌمكن
 المطلوب العمل نوعٌة حسب

   البحوث صندوق

 

 البحثية الخطة موضوعات لتحقيق الكهربية الهندسة قسم خطة

 علً البحثٌة الخطة موضوعات توزٌع وتم العلمٌة تخصصاتهم مع تتطابق بحثٌة مجموعات اربعة الً بالقسم التدرٌس هٌئة اعضاء تقسٌم تم

 اختٌار تم فقد هذا وعلً لها المنتمٌة العلٌا الدراسات طالب علً تخصها التً البحثٌة الموضوعات بعرض بدورها قامت والتً مجموعة كل

 .البحثٌة الخطة لموضوعات طبقا 1027-1026 الدراسً العام فً القسم فً المسجلة والدكتوراه الماجستٌر رسائل موضوعات

 القسم مجلس رئٌس                                                                                                                                                                       


