توصٌف المقرر

المقرر

كود المقرر

عدد الساعات المعتمدة

المشروع

كهق ١٠٥

3

ٌقسم الطالب إلً مجموعات وتقوم كل مجموعة
بتنفٌذ مشروع تطبٌقً بإش ا رؾ عضو هٌبة
تدرٌس أو أكثر

تخطٌط و تصمٌم نظم
توزٌع القوى الكهربٌة

كهق ١٠٥

3

التنبؤ باألحمال ،طرق التخطٌط لنظم التوزٌع،
تصمٌم نظم التوزٌع ،د ا رسة االعتمادٌة ،تطبٌقات.

نظم توزٌع القوى
الكهربٌة

كهق ١٠٥

3

تقسٌم أنظمة التوزٌع الكهربً ،أنواع وخصابص
األحمال الكهربٌة ،محوالت التوزٌع ،محطات
التوزٌع ،تصمٌم الكابالت

نظم نقل القوى الكهربٌة

كهق ١٠٥

3

إدارة األحمال وترشٌد
الطاقة

كهق ١٠١

3

اقتصادٌات نظم نقل
وتوزٌع القوى الكهربٌة

كهق ١٠٥

3

تحلٌل التكالٌؾ للتركٌبات والتشؽٌل ،حسابات
تكالٌؾ اإلنتاج

دراسة أداء نظم القوى
الكهربٌة

كهق١٠٥

3

نمذجة نظم القوى الكهربٌة ،سرٌان القدرة
الكهربٌة ،حسابات القصر ،الطرق المختلفة لتحسٌن
األداء.

التحكم اإللكترونً فً
دوابر التٌار المتردد

كهق ١٠٥

3

مبدأ التحكم عن طرٌق الفتح والؽلق ،مبدأ التحكم فً
ا زوٌة الطور ،متحكمات أحادٌة الطور وثالثٌة
الطور ،تحلٌل وتصمٌم

األرضٌة ،أجهزة القٌاس ،منظمات الجهد الكهربً،
التعرٌفة الكهربٌة
مقدمة ،تمثٌل خطوط النقل للتٌار المتؽٌر ،خطوط
النقل ثالثٌة األوجه ،خطوط النقل سداسٌة األوجه،
تطبٌقات النقل بالتٌار
المستمر ،تمثٌل خطوط النقل بالتٌار المستمر ،أنواع
خطوط النقل بالتٌار المستمر ،خطوط الربط البحرٌة
بالتٌار المستمر،
تصمٌم الخطوط الهوابٌة
خصابص األحمال الكهربٌة ،طرق التحكم فً
األحمال ،تصحٌح معامل القدرة ،خفض الفقد
الكهربً ،األحمال ذات الكفاءة
العالٌة

دوابر التحكم فً الجهد المتردد

نبابط أشباه الموصالت
ذات القدرة العالٌة

كهق ١٠٥

3

إلكترونٌات صناعٌة

كهق ١٥٠

3

التحكم المتٌن فً نظم
القوى الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

التوافقٌات فى نظم القوى
الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

التحكم اإللكترونً فً آالت
التٌار المتردد

كهق ١٥٥

3

مبادئ فٌزٌاء أشباه الموصالت ،د ا رسة التركٌب
المبدبى للثٌارستور وفٌزٌاء العملٌات األساسٌة
للثٌارستور ،خواص الفتح والؽلق
للثٌارستور ،طرق رفع مقننات الثٌارستور ،طرق
تشؽٌل وحماٌة الثٌارستور
مقدمة عن أنظمة التحكم فى العملٌات الصناعٌة،
أنواع المتحكمات ،عناصر الربط والموابمة،
محركات التٌار المستمر،
محركات التٌار المتردد ،نظم المؤازرة ،نظم التحرٌك
اإللكترونٌة للمحركات ،التحكم فى العملٌات
الصناعٌة ،المٌكروبروسٌسور ونظم االتصاالت،
طرق البرمجة المتقدمة للحاكمات المنطقٌة
المبرمجة وتطبٌقاتها ،الروبوتات وطرق
التحكم فى الحركة.
مشاكل التحكم فً نظم القوى الكهربٌة ،التحكم
الخطً فً نظم القوى الكهربٌة ،نموذج نظام
االختبار ،أنظمة توازن نظم القوى،
النموذج المتعدد لنظم التحكم المتوابمة ،االستق ا رر
المت ا زمن ،د ا رسة حساسٌة األنظمة ،التحكم فً
األنظمة ذات التأخٌر الزمنً
تعرٌؾ التوافقٌات -مضار التوافقٌات -المشاكل التى
تسببها التوافقٌات -مصادر التوافقٌات -الشكل
الموجى لتٌا ا رت وجهود
األحمال والمعدات -تحدٌد مكونات التوافقٌات فى
موجات التٌار والجهد -أخطاء أجهزة قٌاس الطاقة
الكهربٌة -مشاكل
مكثفات تحسٌن معامل القدرة واآلالت الكهربٌة عند
تواجد التوافقٌات فى الشبكات -قٌاس التوافقٌات -
مسار قد ا رت
التوافقٌات -رنٌن التوافقٌات -تقلٌل التوافقٌات
بزٌادة النبضات  -وسابل لتقلٌل اض ا رر
التوافقٌات -مابٌن التوافقٌات
النظام المٌكانٌكً ومنظومة الدفع ،اختٌار نظام
الدفع ،المحركات الحثٌة ثالثٌة الطور ،نظم التحرٌك
ذات التٌار االمتؽٌر بنظام
تعدٌل النبضة ،نظم تحوٌر المجال ،نظم التؽذٌة
العكسٌة

الجهود العالٌة فً شبكات القوى ،تأثٌر تأرٌض
النظام ،اختبا ا رت مانع الصواعق ،تنسٌق العزل،
تصمٌم قضبان التوصٌل،

تصمٌم وتحلٌل شبكات
الجهد العالً

كهق ١٥٥

3

تطبٌقات فً هندسة الجهد
العالً

كهق ١٥١

3

أنظمة القٌاس الذكٌة

كهق ١٥٥

3

تطبٌقات التحكم فً نظم
القوى الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

الحاكمات المبرمجة
المتقدمة

كهق ١٥٥

3

أجهزة القٌاس والوقاٌة
والقطع

كهق ١٥٥

3

طرق القٌاس ،أجهزة القٌاس ،أنظمة الوقاٌة ،تنسٌق
أنظمة الوقاٌة ،تحدٌد موقع أعطال ،أجهزة القطع.

التشؽٌل االقتصادي لنظم
القوى الكهربٌة

كهق ١٥٠

3

أنواع محطات التولٌد ،التشؽٌل االقتصادي للمحطات
الح ا ررٌة ،التشؽٌل االقتصادي للمحطات الح ا ررٌة
و المابٌة ،تخصٌص

جودة القدرة الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

تصمٌم نظم التأرٌض
المرسب الكهروستاتٌكً ،ماكٌنات التصوٌر،
الصدمة الكهربٌة ،تأثٌر المجال الكهربً والتٌا ا رت
على اإلنسان ،التأرٌض بهدؾ
التأمٌن ،تطبٌقات فً الطب
مز األسالٌب الرقمٌة فً القٌاسات ،السمات العملٌة
لمشاكل التصمٌم ،تصمٌم أجهزة القٌاس الذكٌة
باستعمال الحواسب
المصؽرة ،استعمال الحواسب المصؽرة فً تجمٌع
ونقل البٌانات ،عملٌات اإلشا ا رت الرقمٌة فً
القٌاسات ،دوابر الربط بأنظمة
االتصاالت
نمذجة مكونات المحطات الكهربٌة ،التحكم فً جهود
المولدات ،التحكم فً التردد ،التحكم فً القدرة ؼٌر
الفعالة فً الشبكات،
م ا ركز التحكم ،نظام الم ا رقبة
عملٌات التحكم ثنابٌة الحالة ،الحاكمات المنطقٌة
المبرمجة ،البرمجة المتقدمة ،الذكاء االصطناعً
وتطبٌقاته مع أنظمة
الحاكمات المبرمجة ،أنواع أنظمة الذكاء
االصطناعً وبنابها ومعرفة تمثٌلها ودوابر االرتباط
واالختبا ا رت الخاصة بهم ،شبكات
وأنظمة نقل البٌانات

أحمال وحدات التولٌد ،قٌود األمان.
تعرٌؾ ،متطلبات األحمال الكهربٌة ،التوافقٌات،
التؽٌر فً الجهود ،تحسٌن معامل القدرة،

المواصفات القٌاسٌة
توصٌؾ األحمال ذات الطابع الخاص ،الخصابص
الزمنٌة و مجال الترددات ،التأثً ا رت الكهربٌة فً
الشبكة ،ب ا رمج الحاسب

دراسة الشبكة لؤلحمال
ذات الطابع الخاص

كهق ١٥٥

3

اقتصادٌات تولٌد الطاقة
الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

أسس االقتصاد الهندسً ،أنواع الوقود
واقتصادٌاتها ،كفاءة األنواع المختلفة من المحطات،
التشؽٌل االقتصادي للمحطات

تصمٌم النظم الكهربٌة فً
المبانً

كهق ١٥٥

3

تقدٌر األحمال ،تصمٌم المؽذٌات الكهربٌة ،لوحات
التوزٌع ،اإلضاءة ،المصاعد ،التأرٌض

الطرق الحدٌثة للتحكم
اإللكترونً فً اآلالت
الكهربٌة

كهق ١٥١

3

الطرق التقلٌدٌة للتحكم فً اآلالت الكهربٌة ،طرق
التحكم عن طرٌق تحوٌر المجال ،طرٌقة التحكم
المباشر فً العزم

تطبٌقات إلكترونٌات
القوى الحدٌثة فً نظم
القوى الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

د ا رسة توافقٌات األحمال الصناعٌة ،المرشحات
الؽٌر فعالة والفعالة للقدرة ،دوابر تحسٌن معامل
القدرة ،النقل المرن للقدرة

موضوعات مختارة فً
اآلالت الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

طرق النمذجة والتحكم فً
اآلالت الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

اختٌار وتوصٌؾ نظم
التحرٌك الكهربٌة

كهق ١٥٥

3

اآللً الجاهزة  ،تطبٌقات

الكهربٌة
التوافقٌات ،المحركات عالٌة الكفاءة ،محركات
المؽناطٌس الدابم ،د ا رسة بدء الحركة للمحركات،
التشؽٌل الؽٌر متوازن ،الحاالت
العابرة فً المولدات الكهربٌة
النمذجة باستخدام النظرٌة الموحدة لآلالت الكهربٌة،
تمثٌل اآلالت الكهربٌة فً اإلطا ا رت الساكنة
والمتحركة ،تطبٌق نظرٌة
تحوٌر المجال ،د ا رسة المتحكمات النمطٌة
والحدٌثة المستخدمة فً التحكم فً المحركات
الكهربٌة ،د ا رسة طرق التحكم العددي
واالتجاهً فً أداء المحركات الكهربٌة
احتٌاجات نظم التحرٌك الجٌدة ،المقننات والتكالٌؾ
ال أ رسمالٌة ،مدي السرعة ،الكفاءة ،تنظٌم
السرعة ،التحكمٌة ،االعتمادٌة،
تواجد المنبع ،تأثٌر تؽٌر جهد المنبع ،الوسط المحٌط

رٌاضٌات

كهق ١٥٠

3

المتجهات الخطٌة ،تحلٌل مصفوفات ،التحلٌل
العددي ،أسالٌب التعظٌم

بحوث العملٌات

كهق ١٥٥

3

نظرٌة الطوابٌر ،طرق حل البرمجة الخطٌة ،نماذج
النقل ،نماذج الشبكات ،البرمجة الخطٌة المتقدمة،
برمجة األهداؾ ،البرمجة

اإلدارة الهندسٌة

كهق ١٥٥

3

نظم نقل البٌانات

كهق١٥٥

3

تطبٌقات الحاسب فً نظم
القوى

كهق ١٥٥

3

نمذجة نظم القوى ،حل المعادالت ،األمثلة ،مقدمة
للذكاء االصطناعً ،حزم الب ا رمج الهندسٌة

الحاسبات والتحلٌل العددي

كهق ١٥١

3

التحلٌل العددي ،حزم الب ا رمج الهندسٌة ،تطبٌقات

اإلحصاء و تحلٌل البٌانات

كهق ١٥٥

3

مبادئ االحتماالت ،توزٌعات االحتماالت ،العزوم،
كثافة االحتماالت والتوقع ،تقدٌر القٌمة ،تقدٌر
الحٌز ،تمثٌل األحداث

كتابة تقارٌر فنٌة ومهارت
اتصال

كهق ٥٠٥

3

النواحً الفنٌة فً كتابة التقارٌر ،كٌفٌة تنمٌة مها ا
رت االستماع والتحدث

دراسات بحثٌة ٕواحصاء
وتحلٌل بٌانات

كهق ٥٠٥

3

نظرٌة االحتماالت ،تحلٌل ومعالجة البٌانات،
استخدام الب ا رمج المتخصصة

دراسة متقدمة فً اآلالت

كهق ٥٠٥

3

النظرٌة الموحدة فً اآلالت الكهربٌة ،الحاالت

الخطٌة ذات األعداد الصحٌحة ،تحلٌل اتخاذ الق ا رر
ونظرٌة األلعاب
تعرٌؾ اإلدارة الهندسٌة ،وظابؾ اإلدارة ،أنواع
المنظمات واقتصادٌاتها ،استخدام نظم القٌاس،
اتخاذ الق ا رر تحت ظروؾ ؼٌر
مؤكدة ،تعرٌؾ مشروعات البناء والتشؽٌل ثم النقل
ومثٌالتها ،إدارة األزمات ،إدارة المشارٌع
أنظمة نقل البٌانات المفتوحة ،طبقات نقل البٌانات
والبروتوكوالت الخاصة بهم ،شبكات نقل البٌانات
المحلٌة ،شبكات نقل
البٌانات الواسعة ،أسالك وكابالت نقل البٌانات،
أسالٌب نقل البٌانات المختلفة

العشوابٌة ( مونت كارلو )  ،جودة اختبا ا رت
التوفٌق ،الت ا رجعٌة واالرتباط ،تحلٌل البٌانات

العابرة ،األداء الدٌنامٌكً ،د ا رسات االت ا زن

الكهربٌة

تحلٌل وتصمٌم اآلالت
الكهربٌة

كهق ٥٠٥

3

كهق  ٥٠١اختبارات
متقدمة لآلالت الكهربٌة

كهق ٥٠٥

3

كهق  ٥٠٥األداء ؼٌر
المتوازن لآلالت الكهربٌة

كهق ٥٠٥

3

اآلالت الكهربٌة الخاصة

كهق ٥٠٥

3

الحاالت العابرة فً اآلالت
الكهربٌة

كهق ٥٠٥

3

هندسة الجهد العالً

كهق ٥٠٥

3

قٌاسات دقٌقة

كهق ٥٥٠

3

االتجاهات الحدٌثة ،التبرٌد ،تخطٌط المجال،
التوصٌلة الفابقة ،معادلة الخرج واختٌار با ا رمت ا
ر التصمٌم ،اآلالت المت ا زمنة (اإلثارة
الحدٌثة والنوع الؽٌر محتوي على فرش كربونٌة،
تصمٌم ملفات المجال ) ،آالت التٌار المستمر
المواصفات القٌاسٌة ،االختبا ا رت النوعٌة
والروتٌنٌة لآلالت الكهربٌة ،تجهً ا زت التجارب،
التحمٌل المكافا للمحركات الكبٌرة،
تحلٌل نتابج التجارب ،الصٌانة
المركبات المتماثلة ،جهود المنبع الؽٌر متزنة،
التشؽٌل أحادي الوجه لآلالت ثالثٌة الوجه ،معامل
تخفٌض المقنن توصٌل
الملفات الؽٌر متماثل بؽرض الفرملة ،التحمٌل الؽٌر
متماثل للمولدات المت ا زمنة
محركات السرفو ،السالسن ،محركات التوحٌد للتٌار
المتردد ،المحركات الخطوٌة ،المحركات التخلفٌة،
محركات الممانعة،
مولدات التاكو ،اآلالت ذات المؽناطٌس الدابم
النظرٌة الموحدة ،آالت التٌار المتردد ذات الموحد،
التوصٌل ٕواعادة التوصٌل ،قصر الدابرة المفاجا
على المولدات المت ا زمنة،
الحاالت العابرة
الجهود العابرة والدٌنامٌكٌة فً شبكات القوى،
انهٌار العازالت الخارجٌة تحت الجهود المختلفة،
انهٌار العازالت الملوثة ،تنسٌق
العازالت ،الجهود على العازالت الداخلٌة ،تولٌد
وقٌاس أنواع الجهود المختلفة ،تأثٌر التأرٌض على
أجهزة الجهد العالً،
اتجاهات حدٌثة
قٌاسات الجهد العالً ،دقة مجزئ الجهد ،قٌاس التٌا
ا رت العابرة ،قٌاس التٌا ا رت الصؽٌرة فً دوابر
التٌا ا رت العالٌة ،قٌاس المجال
الكهربً ،قٌاس خواص العزل ،تطبٌقات
اإللٌبسومتري ،تشخٌص التفرٌؽات الداخلٌة فً

أجهزة الجهد العالً ،المكب ا رت ،دوابر
الزناد ،دوابر التأخٌر ،مثبتات الجهد ،اتجاهات
حدٌثة
التكوٌن اإللكترونً للمواد ،حٌز الطاقة ،التوصٌل
الكهربً فً المواد الصلبة ،البولٌمً ا رت والسً ا
رمٌك ،انهٌار العازالت الصلبة،

المواد الكهربٌة العازلة

كهق ٥٥٥

3

تطبٌقات إحصابٌة فً
هندسة القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

تحلٌل نظم القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التمثٌل الرٌاضً لنظم القوى ،د ا رسة سرٌان
القدرة ،االستق ا رر ،الدٌنامٌكً ،تقدٌر الحالة ،د ا
رسة درجة األمان

التمثٌل الدٌنامٌكً ألنظمة
القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

تمثٌل المولودات ،أجهزة اإلثارة ،التربٌنات،
الؽالٌات ،أجهزة التحكم ،تمثٌل الشبكات ،المت ا
ربطة ،المكافبات الدٌنامٌكٌة

التحكم فً نظم القوى
الكهربٌة

كهق ٥٥١

3

نظرٌة التحكم األمثل ،أسالٌب التحكم فً التردد
وجهد التشؽٌل ،التحكم المركزي والمتعدد
المستوٌات

التشؽٌل األمثل ألنظمة
القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التشؽٌل االقتصادي للمحطات الح ا ررٌة ،التشؽٌل
االقتصادي للمحطات الح ا ررٌة والمابٌة ،التحمٌل
األمثل للمحطات ذو المدى

تخطٌط نظم القوى
الكهربابٌة

كهق ٥٥٥

3

التنبؤ باألحمال الكهربابٌة ،تخطٌط نظم النقل،
تخطٌط نظم القوى ،التوسعات فً نظم التولٌد

االعتمادٌة لنظم القوى
الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التحلٌل اإلحصابً لمؤش ا رت االعتمادٌة ،الطرق
المختلفة لتقدٌر االعتمادٌة ،حسابات االعتمادٌة

ظواهر العزل السابل ،التوصٌل خالل العزل السابل،
انهٌار العازالت السابلة ،اتجاهات حدٌثة
مبادئ االحتماالت ،توزٌعات االحتماالت ،العزوم،
كثافة االحتماالت والتوقع ،تقدٌر القٌمة ،تقدٌر
الحٌز ،تمثٌل األحداث
العشوابٌة ( مونت كارلو )  ،جودة اختبا ا رت
التوفٌق ،الت ا رجعٌة واالرتباط ،د ا رسات خاصة :
انهٌار العازالت الخارجٌة ،حدوث
البرق ،األنظمة متعددة العزل ،تنسٌق العزل،
االعتمادٌة فً نظم القوى

الزمنً الطوٌل ،د ا رسة السرٌان األمثل للقدرة
الكهربٌة ،الربط الكهربً بٌن النظم الكهربٌة

لنظم التولٌد والنقل
دراسات خاصة فً هندسة
نظم القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التعرٌفة الكهربٌة ،إدارة األحمال الكهربٌة ،ترشٌد
الطاقة

الجر والنقل الكهربً

كهق ٥٥٠

3

أنواع الجر الكهربً ،خواصمحركات الجر الكهربً،
اختٌار المحركات ،التحكم فً السرعة ،الفرملة،
ترشٌد الطاقة

اقتصادٌات وتشؽٌل نظم
القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التعرٌفة ،تحسٌن معامل القدرة ،التشؽٌل االقتصادي
لمحطات القوى الكهربٌة ،التحكم األوتوماتٌكً
لتوزٌع األحمال ،التحكم فً

تحوٌل الطاقة

كهق ٥٥٥

3

األداء الح ا رري للمعدات
الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

الكترونٌات صناعٌة
متقدمة

كهق ٥٥٥

3

المعالجات الدقٌقة ،المتحكمات الدقٌقة ،تطبٌقات
المتحكمات الدقٌقة فى مجال إلكترونٌات القوى

الدوابر االلكترونٌة للقوي
واآلالت الكهربٌة

كهق ٥٥١

3

تصمٌم مصادر القوى بمفتاح تقطٌع وتعدٌل النبضة،
الهٌكل العام للحماٌة الرقمٌة ،الحماٌة الرقمٌة
للمحركات الحثٌة ،الحماٌة

نبابط أشباه الموصالت
ذات القدرة العالٌة
المتقدمة

كهق ٥٥٥

3

التردد ،التشؽٌل المختلط لؤلنواع المختلفة من
المحطات
التحوٌل الكهرومٌكانٌكً للطاقة ،التحوٌل
الكهروكٌمٌابً ،للطاقة ،التحوٌل الكهرومؽناطٌسً
للطاقة ،الطاقة المتجددة(
الطاقة الشمسٌة  ،طاقة الرٌاح )  ،نظم تخزٌن
الطاقة
األداء الح ا رري للكابالت ،األداء الح ا رري
للمحوالت ،األداء الح ا رري للموزعات العمومٌة،
األداء الح ا رري للثاٌرستو ا رت ،طرق
التبرٌد الحدٌثة

الرقمٌة للمحوالت ،المرحالت ذات الحماٌة الرقمٌة
ضد زٌادة تٌار الحمل
مبادئ فٌزٌاء أشباه الموصالت ،د ا رسة التركٌب
المبدبى لعناصر أشباه الموصالت ذات القدرة
العالٌة ،فٌزٌاء العملٌات األساسٌة
لعناصر أشباه الموصالت ذات القدرة العالٌة،
خواص الفتح والؽلق لعناصر أشباه الموصالت ذات
القدرة العالٌة ،طرق تشؽٌل

وحماٌة عناصر أشباه الموصالت ذات القدرة العالٌة
تحلٌل وتصمٌم مكونات
دوابر الكترونٌات القوى

كهق ٥٥٥

3

وقاٌة نظم القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التحلٌل الرقمً للمجاالت
الكهرومؽناطٌسٌة

كهق ٥٥٥

3

القواطع الكهربٌة

كهق ٥٥٠

3

الظواهر العابرة فً نظم
القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

االنهٌار الكهربى للؽازات

كهق ٥٥٥

3

تحلٌل وتصمٌم ملفات الخنق ومحوالت اإلشارة ذات
التردد العالً ،تحلٌل وتصمٌم مبردات نبابط أشباه
الموصالت ذات القدرة
العالٌة ،تأثٌر المجاالت الكهربٌة والمؽناطٌسٌة على
دوابر إلكترونٌات القوى ،موضوعات خاصة فً
التوافق الكهرومؽناطٌسى
لدوابر الكترونٌات القوى
مكونات الشبكة الكهربٌة ،األعطال ،التأرٌض،
المرحالت ،أجهزة قٌاس التٌار والجهد ،المفاتٌح
الكهربٌة ،دوابر التوصٌل
للمرحالت ،الوقاٌة ضد زٌادة التٌار ،الوقاٌة
المسافٌة ،الوقاٌة االتجاهٌة ،الوقاٌة التباٌنٌة،
الوقاٌة الرقمٌة )مقدمة للمرحالت
الرقمٌة ،تجهٌز المعلومات ،إعداد ب ا رمج المرحل
الرقمً ،التصمٌم الداخلً للمرحل( ،نظم الوقاٌة
المتكاملة
أهمٌة الطرق العددٌة لحل مسابل المجاالت
الكهرومؽناطٌسٌة ،طرٌقة خطوط النقل ،طرٌقة
العنصر المحدد ،طرٌقة الفروق
المحددة ،طرٌقة المعادالت التكاملٌة ،أمثلة
وتطبٌقات
مبادىء القوس الكهربى  ،حساب تٌار القصر ،
أنواع أجهزة القطع ،التصمٌم المٌكانٌكى الجهزة
القطع  ،التشؽٌل
والمشاكل ،التطبٌقات و طرق المتابعة  ،الخصابص،
المواصفات
الجهود الفجابٌة فً الدوابر أحادٌة القطب وثالثٌة
األقطاب ،تمثٌل الجهود الفجابٌة بالب ا رمج
الجاهزة ،جهود القفل ،الجهود
تناسق العزل ، ،EMTP، ATPالمؤقتة ،الجهود
الناتجة عن الصواعق ،الوقاٌة من الجهود الفجابٌة
نظرٌات انهٌار الؽا ا زت ،العوامل التً تؤثر فً
تفرٌػ الؽا ا زت ،الؽا ا زت الكهروسالبة ،انهٌار
الفجوات الطوٌلة ،الؽا ا زت
المضؽوطة والمخلخلة ،التفرٌخ الهالً ،االنهٌار

تحت الترددات العالٌة ،القوس الكهربً.
تطبٌقات اللٌزر فً
الهندسة الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

مقدمة ،استخدام اللٌزر فً قٌاس سمك طبقة التلوث
على العازالت الصلبة ،تطبٌقات أخرى

التحكم فى منظومات
الخطٌة

كهق ٥٥٥

3

التحكم األمثل ،طرق تقدٌر قٌم الثوابت ،طرق تقدٌر
قٌم المتؽً ا رت ،التحكم المتٌن ،حساسٌة منظومات
التحكم اآللً

طرق التصمٌم بالحاكم
الرقمً الصناعً

كهق ٥٥١

3

استنتاج وتحلٌل نماذج المنظومات الرقمٌة ،استبدال
األقطاب ،اختٌار معدل العٌنات ،مً ا زت ومواصفات
شبكات نظم التحكم،

التحكم فً النظم الالخطٌة

كهق ٥٥٥

3

نظم التحكم بالحاسب

كهق ٥٥٥

3

التحكم العشوابً

كهق ٥٥٥

3

حاكم كلمن الثنابً ،الحاكم التنببً العام ،الحاكم األقل
تباٌن ،الحاكم التنببً ،الحاكم التعلٌمً المتكرر
خواص النظم الالخطٌة ،حاالت االت ا زن ومفاهٌم
االستق ا رر ،طرٌقة لٌبنوؾ لالستق ا رر ،االستق ا
رر المطلق ،طرق التحوٌل
لمنظومات خطٌة ،أوضاع التشؽٌل وطرق التحلٌل
الدٌنامٌكً ،مسا ا رت األوجه ،استعمال طرٌقة
التوافقٌات الخطٌة فً التحلٌل
الدٌنامٌكً لنظم التحكم الالخطً فً األوضاع
المختلفة ،تقٌٌم أداء نظم التحكم الالخطً ،طرق
التوصٌؾ فً منظومات
التحكم المبهمة
المخطط العام ،طرق التحكم ،نظام التحكم الموزع
:وحدات القٌاس و التشؽٌل ،وحدات التحكم ،شبكة
بٌانات التحكم ،التحكم
اإلش ا رفً والمتابعة ،نظم التحكم و المتابعة فً
الشبكات ،الوحدات الطرفٌة ،حزم الب ا رمج للتحكم
اإلش ا رفً والتحكم الرقمً
المباشر ،البرمجة فً الزمن الحقٌقً لمنظومات
التحكم ،تطبٌقات
م ا رجعة نظرٌة المتؽً ا رت العشوابٌة ،دوال
االحتماالت ،تعرٌؾ العملٌات العشوابٌة ،وصؾ
العملٌات العشوابٌة ،دوال االرتباط،
دوال االرتباط المشتركة ،نماذج ارٌما األحادٌة،
شروط السكون والعكس ،التعرؾ على رتب
النموذج ،تخمٌن ثوابت النموذج،

معادالت ٌول ،ووكر ،اختبا ا رت الصالحٌة ،التنبؤ
باستخدام السالسل الزمنٌة
المجموعات المبهمة وعملٌاتها ،الحاكمات المبهمة
التناسبٌة التكاملٌة التفاضلٌة ،النظم المتوابمة
المبهمة ،أسالٌب التحكم المبهم

نظم التحكم الذكٌة

كهق ٥٥٥

3

نظم التحكم المتوابمة

كهق ٥٥٠

3

ترشٌد الطاقة و التعرٌفة
الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

التخطٌط المتكامل لمصادر الطاقة ،استخدامات
الطاقة ،ترشٌد استخدام الطاقة ،تعرٌفة الطاقة،
العوابد المالٌة واالقتصادٌة

دراسات متقدمة فً
هندسة النظم

كهق ٥٥٥

3

النمذجة المحددة و النمذجة االحتمالٌة والنمذجة
المبهمة ،أسالٌب التعظٌم الشامل ،التعظٌم
االحتمالً ،التعظٌم المبهم ،تمثٌل

دراسات متقدمة فً بحوث
العملٌات

كهق ٥٥٥

3

استخدام الذكاء
االصطناعً فً نظم القوى
الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

النمذجة و التحكم فً
اإلنسان اآللً

كهق ٥٥١

3

المبنً على المتباٌنات الخطٌة ،حاكمات الشبكات
العصبٌة ،األسالٌب المثلى
خطط التحكم المتوابمة ،تقدٌر قٌم الثوابت ،التحكم
المتوابم باستخدام النموذج المرجع ،الضبط الذاتً
للحواكم ،التحكم المتوابم
الثنابً ،تحلٌل االستق ا رر للحواكم المتوابمة ،نظم
التحكم المتوابمة المتٌنة

األنظمة ،تطبٌقات منظومات الحٌاة الواقعٌة
النمذجة المحددة و النمذجة االحتمالٌة والنمذجة
المبهمة ،نماذج التنبؤ ،نمذجة التمثٌل ،نماذج
التعظٌم االحتمالً ،نموذج
ماركوؾ للق ا ر ا رت ،نموذج التعظٌم المبهم،
الجورٌثمات البرمجة الخطٌة
تعرٌؾ ومبادئ وخصابص الذكاء االصطناعً ،است
ا رتٌجٌات وخولرزمٌات البحث عن الحل ،األنظمة
الخبٌرة ،تمثٌل المعرفة،
مقدمة فً الشبكات العصبٌة ،تصمٌم الشبكات
العصبٌة ،تعرٌؾ المنطق المبهم ،أس ا رب
الجزٌبات ،تطبٌقات باستخدام الب ا رمج
الهندسٌة
د ا رسات الحركة والتحوٌل المتجانس ،الكٌنماتٌكا
المباشرة والعكسٌة وكٌنماتٌكا السرعة ،تخطٌط
المسا ا رت ،دٌنامٌكا الحركة،
التحكم فً المفاصل ،التحكم متعدد المتؽً ا رت،
التحكم باستعمال القوى ،التحكم الالخطً فً الؾ ا

رغ ،استخدام الحاسب فً
التحكم
نظم األلٌاؾ الصناعٌة ،أنظمة التسلسل الهرمً
الرقمً المت ا زمن ،نظام االتصاالت باستعمال
خطوط نقل القوى الكهربٌة ،نظام

نظم االتصاالت المستخدمة
فً أنظمة القوى الكهربٌة

كهق ٥٥٥

3

تطبٌقات رٌاضٌة

كهق ٥٥٥

3

نظم التحرٌك الكهربً
الحدٌثة

كهق ٥٥٥

3

الندوة العلمٌة

كهق ٥٥٥

3

ٌقوم الباحث بإعداد ندوة علمٌة ٌعرض فٌها أهمٌة
الموضوع وطرق المعالجة والنتابج التً توصل لها

رسالة الماجستٌر

كهق ٥٥٥

3

ٌعد الباحث رسالة تتكون من عدة أبواب وفهرس
وقابمة باألشكال والجداول والم ا رجع باللؽة
اإلنجلٌزٌة

دراسات متخصصة فً
هندسة القوى الكهربٌة

كهق ٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً نظم
القوى الكهربٌة ٥

كهق٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً نظم
القوى الكهربٌة ٥

كهق ٥٠٥

3

االتصاالت الالسلكً ،الشبكات المحلٌة ،الشبكات
الواسعة ،تطبٌقات فً نظم القوى الكهربٌة
مجاالت المتجهات الخطٌة ،تحلٌل نظم المصفوفات،
المقادٌر القٌاسٌة للمحددات والمتجهات ،متباٌنات
المصفوفات الخطٌة،
طرق تحدٌد الحلول المثلى.
اختٌار وتصمٌم نظم التحرٌك الكهربً ،د ا رسة
طرق التحكم العددي واالتجاهً المستخدمة فً
التحكم فً سرعة المحركات
الكهربٌة ،د ا رسة المتحكمات النمطٌة والحدٌثة
المستخدمة فً نظم التحرٌك الكهربً ،تطبٌقات

وتحتوي أٌضا على ملخص باللؽة العربٌة
ٌحتوي هذا المقرر على خلفٌة شاملة بجمٌع
تخصصات القسم وٌقوم بتدرٌسه ممثل لكل مجموعة
تخصصٌة فً القسم وٌساعد
على تأهٌل الطالب لالمتحان الشامل
تمثٌل األحمال االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة ،أجهزة
تعوٌض القدرة الؽٌر فعالة وتطبٌقات ال الجهد فً
نظم  ، FACTSاستق ا رر
القوى ،د ا رسة اإلظالم فً نظم القوى ٕواعادة
التشؽٌل ،وقاٌة نظم القوى وتطبٌقاتها ،تطبٌق
التحكم األمثل فً نظم القوى الكهربً
التولٌد الموزع ،تصمٌم نظم التحكم المتقدمة
لوحدات التولٌد ،التوافقٌات فً نظم القوى الكبٌرة
والمحتوٌة على نظم النقل بالتٌار

المستمر ،الطرق المتقدمة لد ا رسة االعتمادٌة
واألمان فً نظم القوى ،اقتصادٌات و تسوٌق
الكهرباء ،تطبٌقات الذكاء الصناعً
فً نظم القوى الكهربٌة
دراسات متقدمة فً تولٌد
واستخدام الطاقة الكهربٌة
٥

كهق ٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً تولٌد
واستخدام الطاقة الكهربٌة
٥

كهق٥٠١

3

دراسات متقدمة فً
هندسة الجهد العالً ٥

كهق ٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً
هندسة الجهد العالً ٥

كهق ٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً
هندسة اآلالت الكهربٌة
ونظم التحرٌك ٥

كهق ٥٠٥

3

دراسات متقدمة فً هندسة
اآلالت الكهربٌة ونظم
التحرٌك ٢

كهق ٥٠٥

3

المختلفة (DVR) ،جودة القدرة الكهربٌة ،تعرٌفات،
العوامل المؤثرة على جودة الطاقة ،إنقاص
التوافقٌات ،أنواع المرشحات
إنقاص الجهد
أنواع التعرٌفة الكهربٌة المختلفة ،طرق متقدمة
لتعظٌم سوق التسعٌر للكهرباء ،التولٌد الموزع،
تحسٌن معامل القدرة ،منظمات
الجهد
حسابات المجال الكهربً تحت خطوط نقل القدرة
الكهربٌة ،تأرٌض نظم القوى الكهربٌة ،المواد
العازلة الكهربٌة( الخواص
واالنهٌار الكهربً) ،المحطات وخطوط نقل القدرة
المعزولة بالؽاز ،تلوث عازالت خطوط نقل القدرة
الجهود ال ا زبدة من الموجات العابرة ،الجهود
الوقتٌة ،الحماٌة من الجهود ال ا زبدة واختبار
مكوناتها ،فتح وؼلق دوابر الجهد العالً
المبرمج ،الحماٌة الرقمٌة لشبكات القوى الكهربٌة،
قٌاسات الجهد العالً ،تأثٌر المجال الكهربً علً
البٌبة
تحلٌل أداء االستق ا رر لآلالت الكهربٌة المتنوعة ،د
ا رسة تأثٌر التوافقٌات على أداء المحركات
الكهربٌة ،د ا رسة تأثٌر التشؽٌل
الؽٌر متوازن علً أداء المحركات الحثٌة ،استنباط
وتحدٌد أعطال اآلالت الكهربٌة ،التعرؾ على
التقنٌات الحدٌثة المستخدمة
فى تصمٌم وتصنٌع محركات وسابل النقل الخفٌفة،
التعرؾ علً أنظمة المكابح الكهرومؽناطٌسٌة
المستخدمة فى وسابل النقل
الحدٌثة.
تطبٌق النظرٌة الموحدة لآلالت الكهربٌة لد ا رسة
األداء الدٌنامٌكً والعابر ،د ا رسة نظرٌة تحوٌر
المجال وتطبٌقها على نظم
التحكم االتجاهً فً اآلالت الكهربٌة ،د ا رسة تأثٌر

جودة مصادر الطاقة على أداء المحركات الحثٌة
ٕواستق ا ررٌة المولدات
المت ا زمنة..
دراسات متقدمة فً نظم
التحكم اآللً ٥

كهق017

3

دراسات متقدمة فً نظم
التحكم اآللً ٥

كهق011

3

دراسة متقدمة فً
إلكترونٌات القوى ٥

كهق 01٢

3

دراسة متقدمة فً
إلكترونٌات القوى ٥

كهق 013

3

الندوة العلمٌة

كهق ٥٥٥

3

ٌقوم الباحث بإعداد ندوة علمٌة ٌعرض فٌها أهمٌة
الموضوع وطرق المعالجة والنتائج التً توصل إلٌها
واألبحاث التً تم نشرها.

رسالة الدكتوراه

كهق 077

3

ٌعد الباحث رسالة تتكون من عدة أبواب وفهرس
وقائمة باألشكال والجداول والم ا رجع باللغة
اإلنجلٌزٌة وتحتوي أٌضا على

موضوعات مختارة فً التحكم ( قد تشمل التعرف
وتحدٌد النظم ،التحكم التعلٌمً ،أسالٌب التعظٌم،
التحكم اإلش ا رفً) باإلضافة
إلى ما ي ا ره المشرف على الرسالة
د ا رسات تطبٌقٌة (قد تشمل التحكم فً نظم القوى
الكهربٌة ،أسالٌب التعظٌم ،اإلنسان اآللً ،تطبٌقات
التحكم فً الصناعة)
باإلضافة إلى ما ي ا ره المشرف على الرسالة
موضوعات متقدمة فً دوائر التقوٌم ،محطات
التقوٌم ،نقل الطاقة الكهربٌة ذات الجهد العالً والتٌار
المستمر ،جودة الطاقة
الكهربٌة ،المرشحات الفعالة للقدرة الكهربٌة
مناوبات التٌار المتقدمة ،مناوبات الجهد المتقدمة،
نظم التحرٌك ذات التٌار المستمر المتقدمة ،نظم
التحرٌك ذات التٌار المتردد
المتقدمة.

ملخص باللغة العربٌة.

