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 عنوان الندوة :  " أداء الشبكات الكهربية  –  التحديات والفرص التكنولوجية ". 
     المـحاضـر :  األستاذ الدكتور/ عبد العاطى إدريس. 

  الوظـيـفة :  أستاذ بكميات الهندسة بالواليات المتحدة األمريكية.
 أدار الندوة : األستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم السعيد.

 الوظـيـفة :  أستاذ بقسم الهندسة الكهربية ، ومدير مركز تقنية االتصاالت والمعمومات.
 تاريخ الندوة : يوم الثالثاء الموافق 75 ديسمبر 5175

 التوقـيت : الساعة الحادية عشر والربع صباحاً .
 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ رشاد البدراوى.

 

 المشـاركون : - لفيف من األساتذة والباحثين من 71جامعة مصرية حكومية.
مصرية خاصة جامعات 4أساتذة وباحثون من                             –    

  جامعات عربية وأوروبية  1أساتذة وباحثون من  -                        
.مراكز بحثية 1أساتذة وباحثون من   -                           

.اءمندوبون من شركات تابعة لوزارة الكهرب  -                          
  طالب الكمية.  -                             

  : الرئيسية اور الندوةـمح    
: وُقشج خالل ٌذي انمحبضزة بعض انخحذيبث انخقىيت َانفزص انخكىُنُجيت انخي حٍذف إنى  

 أواًل:  زيادة قدرة النقل.

 ثانياً : ححسيه انخحكم َانمُثُقيت عهى اعخببر أن حُفيز طبقت كٍزبيت يمكه االعخمبد عهيٍب أحذ انخحذيبث انخقىيت  

     : هانمعقذة جذاً، حيث يشمم كال م       

( انخقييم في انُقج انحقيقي.1  

مزاقبت حىسيق إوخبج انكٍزببء في عذد كبيز مه انمُنذاث( 2  

  اوخقبل انكٍزببء عبز شبكت مخزابطت مه خطُط انىقم( 3

. توفير الكهرباء لماليين العمالء عن طريق شبكة التوزيع( 4  
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 هذا و يتطمب ذلك توافر اآلليات اآلتيـة :

الفنيين المهرة المدربين. -    

.قلتصميم الدقيأجهزة الكمبيوتر المتطورة ووسائل االتصاالت الحديثة والتخطيط وا -  
 

،أجهزة تعويض القدرة الغير فعالة نشر ودعم المعدات التكنولوجية واألجهزة الحديثة مثل -  
.الخأجهزة التحكم والمراقبة لممناطق الواسعة، ، و  ت القوىالمتحكمات المبنية بإلكترونيا      

  التوصـيات : 
  

 االهتمام بتطبيق أنظمة شبكات التوزيع الذكية. .7

 شبكات التوزيع في مصر. االهتمام بتفعيل منظومات التوليد لزيادة كفاءة  .5

 

 تقييم الحضور لمندوة :  
 .ة المعمن عنه بموضوع الندو  ممتزم والمحاضر،  جداً  الحضور جيد .7

 تم عرض موضوع الندوة بطريقة مبسطة يسهل فهمها عمى جميع مستويات .5

  .السادة الحضور   

 تبين أهمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .3

 وار بين المحاضرين والسادة الحضور.لها والتجاوب الممحوظ والمناقشة والح   

                                                                                        
خدمة المجتمع وتنمية البيئةل وكيل الكمية                                                                        
 

 

ماهر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                                     
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Lecture summary in English 
  

 

 

Electric Grid Performance: Challenges and Technological Opportunities 
 

Prof. Dr. Abdel-Aty Edris 
 

Exponent, Inc., USA  
 

Providing reliable electricity is an enormously complex technical challenge, it involves: Real-

time assessment, control and coordination of electricity production at a great number of 

generators, moving electricity across an interconnected network of transmission lines, and 

ultimately delivering the electricity to millions of customers by means of a distribution network. 

That requires: trained and skilled operators, sophisticated computers and communications, 

careful planning and design, and deployment of supporting technological equipment and 

devices, e.g., reactive power compensation, power electronics-based controllers, wide area 

monitoring, etc. 

The talk will touch base of some of the technical challenges and technological opportunities 

aiming at increased transmission capacity, improved controllability and reliability. 
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أثناء شرحه ألحد محاور الندوة. األستاذ الدكتور/ عبد العاطى إدريس  

 

 
 

 جانب من السادة الحضور بالندوة 
 
 
 

 
 


