
  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة

  القوى واالالت الكهربیة في هندسةالمحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا 

  االالت الكهربیة  ٥٠١هقك 

 –تشتمل على تطبیق النظریة العامة لالالت الكهربیة على االالت المتزامنة ثالثیة االوجه 
المحركات الحثیة احادیة الطور وتحلیلها باستخدام نظریة  –المحركات الحثیة ثالثیة االوجه 

  المجاالت الدائرة واالت التیار المتردد ذات الموحد 

  االالت الكهربیة الخاصة  ٥٠٢هقك 

محرك  –العضو الدائر المصمت  والمحرك الحثي ذ –وتشتمل على دراسة محركات السرفو 
  .الخطیة  تالمحركا –محرك الخطوه  –محرك الممانعة المغناطیسي  –الممانعة التزامني 

  الجهد العالي  ٥٠٣هقك 

ت الكهربیة من غازیة وسائلة وصلبة الدراسة الجهد العالي مطلوبه لمعرفة كیفیة انهیار العاز 
باالضافة الى دراسة االختبارات الخاصة بالجهد العالي مع دراسة التفریغ الجزئي في 

  .عازلة االوساط ال

  االلكترونیات الصناعیة  ٥٠٤هقك 

ـــات لهـــا  ـــة وحســـاب المقنن ـــى خـــواص الثیروســـتور وطـــرق الحمای ـــر التوحیـــد  –وتشـــتمل عل دوائ
دوائـر  –المـتحكم فیهـا باسـتخدام الثیروسـتور واسـتخدامها فـي الـتحكم فـي آالت التیـار المسـتمر 

دوائــر  –ت التیــار المســتمر الــتحكم فــي تقطیــع الجهــد المســتمر واســتخدامها فــي الــتحكم فــي اال
ــــتحكم فــــي  ــــي ال ــــر واســــتخدامها ف ــــار المســــتمر الــــى جهــــد متغی ــــل العكســــي للجهــــد والتی التحوی

  .المحركات الحثیة والمتزامنة ثالثیة االوجه 

  تخطیط منظومات القوى ٥٠٦هقك

التقیـیم   -التنبـأ باألحمـال ومشـكلة نموهـا السـریع  –قتصادیات تخطیط المنظومة المراجعة عامة 
 –تحلیـل وتخطـیط مصـادر الطاقـة  –التقیـیم المـرن  –االمثل في تخطیط منظومة القوى الكهربیـة 

  .التخطیط االستراتیجي لالستخدامات الكهربیة  –إدارة الطاقة 



  التحكم في منظومات القوى  ٥٠٧هقك

 – المثلـىنظریـة الـتحكم الحدیثـة والمحكمـات  –ات الكبیـرة تمثیل ومحاكاة منظومة القوى للمنظومـ
التصــنیف لمسـتقریات منظومــة القــوى  –التحلیـل الــدینامیكي ودراسـات االســتقراریة لمنظومــة القـوى 

ــــــد االســــــتقراریة  – ــــــة واختصــــــار  –تحســــــین أداء المنظومــــــة وتزوی ) تبســــــیط(الكائنــــــات الدینامیكی
الــتحكم فــي الجهــد والقــدرة  –م لألنظمــة غیــر الخطیــة تحلیــل االســتقراریة وعمــل تحكــ –المنظومــة 

الصـناعیة  شـبكات العصـبیاتالـنظم الخبیـرة ومنظومـات  –التحكم في تـردد الحمـل  –الغیر فعالة 
  .والتحكم الزغبي المنطقي لألنظمة  

  وقایة منظومات القوى  ٥٠٨هقك 

خطوط النقل ویتعرض یستعرض النظم الحدیثة لوقایة منظومات القوى مثل المولد والمحول و 
الساسیات عمل هذه النظم وكیفیة التنسیق بین هذه النظم حتى الیحدث تداخل في مناطق 

  عملها حتى نحصل على احدث أداء لها بأقل أخطاء ممكنه 

  

  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة

  التشغیل االقتصادي لمنظومات القوى ٥٠٩هقك

 –النظمــة القــوى تحــت الظــروف الغیــر طبیعیــة قدمــة لحلــول ســریان القــوى االساســي التقنیــات المت
التمثیــل االمثــل لســریان القــوى والحلــول التقنیــة وتطبیقاتهــا  –) التشــغیل االمثــل(قیــود ســریان القــوى 

  .تحدیث التقنیات ومتغیرات التحكم  –التمثیل االمثل لسریان القوى في وجود التوافقیات  –

  مراكز التحكم في الشبكات الكهربائیة  ٥١٠هقك

االداء  –االتصــاالت االلیــة  –غــرف الــتحكم لالمكونــات االساســیة  –النظــرة العامــة ودوال الــتحكم 
  . تطبیقات الدوال  –التقنیات االدراكیة  –والمرونة واعتباراتها 

  المشروع   ٥١١هقك 

دراســة مســتقلة لكــل طالــب لكتابــة تقریــر مكثــف أو دراســة نظریــة فــي مجــال الدراســة أو تنفیــذ 
  . تجربة معملیة وتحلیل نتائجها بالكامل 



  أساسیات القیاس واالختبارات الهندسیة ٥١٢هقك

 –أجهـــــزة القیــــاس االلكترونیـــــة  –الكبــــاري ذات التیـــــار الثابــــت والمتــــردد  –دوائــــر قیــــاس الجهـــــد 
 –زتورالترانســی –مولــدات االشــارات  –أجهــزة المراقبــة  –) جهــاز تمثیــل الموجیــات(االوسلســكوب 
  .أجهزة المحوالت  –الجلفانومتر 

  أساسیات االالت الكهربیة  ٥١٤هقك 

تطبیـق أسـس النظریـة العامـة لـالالت الكهربیـة علــى نمـاذج لـالالت الكهربیـة فـي اطـار المرجــع 
ــــة وهــــدفها دراســــة   –االصــــلي  ــــواع التحــــویالت الخطی ــــة آدراســــة ان ــــة كــــرون البدائی عمــــل  –ل

  .تطبیقات على االت التیار المستمر 

  مبادئ الوقایة للشبكات الكهربیة  ٥١٦هقك 

تســتعرض أهــم االســس المطلــوب توافرهــا لبنــاء شــبكة وقایــة متكاملــة للشــبكات الكهربیــة وهـــذه 
دیـد مكـان العطـل ونوعـه واالسـس التـي تتبـع فـي تحدیـد االسس تشمل دقـة االداء والدقـة فـي تح

  مناطق الحمایة لكل نوع من انواع الحمایة المطلوبة 

  االعتبارات البیئیة في الهندسة   ٥١٨هقك 

هذا المنهج یهدف الى دراسة المعاییر الدولیة الخاصة بالبیئـة فـي التطبیقـات الهندسـیة الحدیثـة 
ــــة عملیــــة الدراســــة ســــتأخذ فــــي االعتبــــا –  –ر االحتیاطــــات المطلوبــــة فــــي التصــــمیمات المدنی

وســـــتاخذ فـــــي االعتبـــــار اهتمـــــام خـــــاص بدراســـــة تـــــأثیر الموجـــــات  –الكهربیـــــة  –المیكانیكیـــــة 
الكهرومغناطیســیة وكــذلك االنــواع المختلفــة مــن االشــعاعات علــى صــحة االنســان ویشــرح هــذا 

  .البیئة  المنهج الطریقة للعمل المتكامل بین الهیئات المختلفة لحمایة

  موضوعات مختارة  ٥١٩هقك 

  

  

  

  



  

  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة

  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

  االالت الكهربیة المتقدمة  ٦٠١هقك 

المولدات المتزامنة ثالثیة االوجه ذات  –تشتمل المولدات الحثیة ثالثیة االوجه ذات التغذیة 
  . وكذلك المحركات المتزامنة ثالثیة االوجه ذات المغناطیس الدائم  –التغذیة 

  تطبیقات الحاسب االلي في االالت الكهربیة  ٦٠٢هقك  

دراسة تصمیم المحركات الحثیة ثالثیة االوجه بأنواعها المختلفة ، وكذلك التصمیم االمثل لها 
  .باستخدام الحاسب االلي 

   ت القوى الكهربیةالتحكم الحدیث في منظوما ٦٠٣هقك 

 –استعراض النظم الحدیثة للتحكم في منظومات القوى مثل المولد والمحول وخطوط النقل 
دراسة كیفیة التنسیق بین هذه  –دراسة أساسیات عمل هذه النظم من الناحیة الریاضیة 

  .المنظومات عملیا 

  مراكز التحكم في شبكات القوى الكهربیة واستخدام االنظمة الذاتیة  ٦٠٤هقك

مراقبــة االنظمــة  –) ســكادا(غــرف الــتحكم والمراقبــة والقیــاس  –المكونــات االساســیة لغــرف الــتحكم 
  . المحكمات الزغبیة  –أمان االنظمة  –اتصاالت االنظمة  –

  سور لمنظومات القوى الوقایة الرقمیة باستخدام المیكروبروسی ٦٠٥هقك 

یتعــرض هــذا المقــرر النــواع المتابعــات الرقمیــة وكیفیــة عملهــا أو ممیزاتهــا علــى بــاقي االنــواع 
الســابقة ویســـتعرض االســـس التـــي تــم تكـــوین هـــذه المتابعـــات علیهــا والـــدوائر المكونـــة لهـــا كمـــا 

كهربیــــة یضـــم شــــرح لنمـــاذج مــــن دوائـــر الوقایــــة الرقمیــــة المســـتخدمة لحمایــــة شـــبكات القــــوى ال
  . باختالف أجزائها 

  ي للمجاالت الكهرومغناطیسیة لتطبیقات الحاسب اال  ٦٠٦هقك 



حســاب المجــاالت الكهرومغناطیســیة مطلــوب معرفتــه وفــي كثیــر مــن االحیــان یصــعب حســابه 
ــذا یســتخدم الحاســب االلــي فــي الحــل الفــوري بعــد تحدیــد المشــكلة  بــالطرق التحلیلیــة العادیــة ول

الخاصة بحلها وأصبح االن هناك حلول روتینیـة بدرجـة عالیـة مـن الدقـة للعدیـد ووضع البرامج 
  .من المشاكل المتعلقة بالمجاالت الكهرومغناطیسیة 

  االتجاهات الحدیثة في الجهد العالي وخطوط النقل للتیار المستمر  ٦٠٧هقك 

حتیـاج الـى نقلهـا علـى دراسة الجهد مطلوب لمجابهة الزیادة الهائلة فـي االحمـال الكهربائیـة واال
ا یســــتلزم دراســــة الظــــواهر المتعلقــــة بهــــذه الجهــــود مــــن الفقــــد مــــجهــــود كهربیــــة عالیــــة وفائقــــة م

والمجـــاالت الكهربیـــة والصــــواعق وكیفیـــة الحمایـــة منهــــا وكـــذلك زیـــادة الجهــــود الدفعیـــة نتیجــــة 
هیـــار عملیــات الفصــل والتوصــیل باالضــافة الــى دراســة خــواص العــوازل الالزمــة والمناســبة وان

ـــى دراســـة  ـــارات واالجهـــزة الالزمـــة لهـــا باالضـــافة ال ـــرة مـــع دراســـة االختب ـــة الكبی المســـافة الهوائی
  . خطوط النقل على الجهد العالي للتیار المستمر 

  االنظمة الذاتیة للتحكم في منظومات القوى ٦٠٨هقك 

اســتقراریة  –تصــمیم تحكــم االشــارة  –تحلیــل اســتقراریة المنظومــة  –منظومــة القــوى  أســستمثیــل 
الــتحكم الزعبــي المنطقــي  –شــبكات العصــبیات الصــناعیة  –االنظمــة الخبیــرة  –منظومــة القــوى 

  .سرعة الجزء الدوار والتحكم في تردد الحمل  –في االنظمة 

  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة

  االنظمة الذكیة وتطبیقاتها في االالت الكهربیة   ٦٠٩هقك 

الشبكات العصبیة ، التحكم المنطقي الفازي ، دراسة تطبیقات على  دراسة النظم الخبیرة ،
  .االالت الكهربیة 

   التشغیل االمثل لمنظومات القوى  ٦١٠هقك 

ـــى التشـــغیل االمثـــل لكـــل مـــن  ـــة للحصـــول عل ـــة المختلف اســـتعراض االســـالیب الریاضـــیة التقلیدی
ثــــل االنظمــــة الذكیــــة اســــتخدام االســــالیب الحدیثــــة م –المولــــدات والمحــــوالت وخطــــوط النقــــل 

  .المقارنة بین التقلیدي والحدیث  –للحصول على نفس الغرض 



   التحكم في منظومات القوى  ٦١١هقك 

الـنظم الخبیـرة ومنظومـات  –تحسـین أداء المنظومـة وزیـادة االسـتقرار  –محاكاة منظومة القـوى 
  التحكم المنطقي الفازي –الشبكات العصبیة 

  التشغیل االقتصادي لمنظومات القوى ٦١٢هقك

 –التقنیــات المتقدمــة لحلــول ســریان القــوى االساســي النظمــة القــوى تحــت الظــروف الغیــر طبیعیــة 
التمثیــل االمثــل لســریان القــوى والحلــول التقنیــة وتطبیقاتهــا  –) التشــغیل االمثــل(قیــود ســریان القــوى 

  .تحدیث التقنیات ومتغیرات التحكم  – التمثیل االمثل لسریان القوى في وجود التوافقیات –

   االنظمة الذكیة للتشغیل االقتصادي لمنظومات القوى  ٦١٣هقك 

اســتخدام الـــنظم الخبیــرة ومنظومـــات الشــبكات العصـــبیة والــتحكم المنطقـــي الفــازي فـــي تحـــدیث 
التقنیات ومتغیرات التحكم للحصـول علـى التشـغیل االقتصـادي االمثـل لمنظومـات القـوى تحـت 

  .من الظروف الطبیعیة والغیر طبیعیة كل 

   التطبیقات الحدیثة لالعتمادیة في منظومات القوى الكهربیة  ٦١٤هقك 

دراسة التنسیق بین هذه االجهزة مع  –دراسة نظریة عمل االجهزة الحدیثة في الوقایة والتحكم 
  . ة المقارنة بین االعتمادیة في النظم الحدیثة والتقلیدی –مراعاة االعتمادیة 

   االنظمة المرنة للتحكم في منظومات القوى الكهربیة ٦١٥هقك 

التعرف  –التعرف على جمیع االجهزة الخاصة باالنظمة المرنة وبخاصة في خطوط النقل 
دراسة تقانیات العمل بهذه  –على خلفیة تصمیم هذه االجهزة من ناحیة المكونات االلكترونیة 

  . ظومات القوى الكهربیة االجهزة وعیوبها وممیزاتها على من

   التحكم غیر الخطي في منظومات القوى الكهربیة  ٦١٦هقك 

المقارنة بین نظم التحكم  –دراسة انواع التحكم الغیر خطي من الجهة الریاضیة والعملیة 
دراسة عیوب وممیزات التحكم غیر الخطي في منظومات  –غیر الخطي والنظم التقلیدیة 

  . القوى الكهربیة 



  

  

  

  

  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة

  وقایة منظومات القوى باستخدام االنظمة الذكیة  ٦١٧هقك 

یقــدم طــرق اســتخدام االنظمــة الذكیــة فــي تشــخیص االعطــال فــي الــدوائر الكهربیــة مثــل االنظمــة 
الذكیة والشبكات العصبیة وقدم كیفیة تطبیـق هـذه الطـرق وتـدریبها لتحدیـد أنـواع وأمـاكن االعطـال 

  .التي قد تحدث في أجزاء الشبكات الكهربائیة بدقة وسرعة متناهیة 

  استخدام اللوغاریتمات الوراثیة في التحلیل االقتصادي الداء منظومات القوى ٦١٨هقك 

مفـاهیم الخـوارزمي  –الطـرق العددیـة لتحلیـل سـریان القـوى االمثـل  –المفاهیم القتصادیات الطاقة 
  .الجیني في اقتصادیات القوى تطبیقات الخوارزمي  –الجیني 

  جودة منظومات القوى ٦١٩هقك

تحلیـل التوافقیـات فـي  –مفـاهیم جـودة منظومـات القـوى  –الخصائص االساسیة لمنظومات القـوى 
  .طرق قیاس جودة المنظومة   –التقنیات في تحلیل منظومات القوى  –منظومة القوى 

  القوىة منظومفي متقدمة  موضوعات ٦٢٠هقك

 –یتم اقتراح مقـررات متقدمـة خاصـة مـن قبـل قسـم القـوى الكهربیـة تشـمل تحلیـل منظومـات القـوى 
معـدات  –الطاقـات المتجـددة  –تطبیقـات الحاسـب االلـي فـي القـوى  –اسـتقراریة منظومـات القـوى 

  تحلیل التوافقیات الكهرومغناطیسیة   – قوىمحطات ال

    موضوعات متقدمة في االالت الكهربیة ٦٢١هقك 

یمكن لقسم القوى الكهربیة واالالت ان یطرح موضوعات مختلفة للتدریس في موضوعات 
  .الخ ...االالت الكهربیة المتقدمة ویمكن ان یكلف الطالب بعمل مشروع أو تقدیم ندوه 



 


