
 

   2\ 1صفحة 

 وحدة التدريب والتأ هيل والتمنية البرشية - الت الكهربيةقسم هندسة القوي وال  ب الربامج املمزية للتدريب  

 المحتوى الدوره التدريبية م
 المدة

 ()ساعة

السعر 

 التقديرى

 )جنيه(

المسئول عن 

 تنفيذها

1 
Protection of Electrical Power 

System 

ء نظم التعرف على أجزا –مقدمة عن نظم الحماية الكهربية وأهميتها وأهدافها 

ت تطبيقا –القواطع الكهربية  –التعرف على المتممات وأنواعها  –الحماية 

 مختلفة على أجزاء المنظومة الكهربية

 د/ محمد عطية 1200 48

2 Classic Control with Contactors 

 

دام استخ –تعليم أساسيات ومكونات التحكم الكالسيكى باستخدام الكونتاكتور 

م فى تعليم عمل المحاكاة للتحك –الكالسيكى فى التطبيقات الصناعية التحكم 

 التطبيقات الصناعية

48-54 1200 
 د/ حاتم سعودي

 م.م/ جالل فتحي

3 
Programmable Logic Controler 

(PLC) 

جة لغة البرم –تكوين المكونات الداخلية  –PLCالمكونات االساسية للمتحكم 

وامر األ –أنواع الذاكرة المختلفة  –تطبيقات العملية  –ومنها برنامج السلم 

 االساسية للمتحكم

 د/ حاتم سعودي 1000 36

4 
MATLAB and MATLAB for 

Engineering 

 -للمهندسين:والهام جداً تعليم برنامج الماتالب الشهير 

ى استخدام الماتالب ف–تعليم وتصميم البرامج  –أساسيات البرنامج كاملة 

 الهندسة وأمثلة تطبيقية

 د/ وائل عبد الفتاح 1000 48-54

5 
ETAP for Electerical Power 

System Analysis 

 -تعليم برنامج إيتاب الشهير فى تحليل نظم الهندسة الكهربية:

ج لعمل إستخدام البرنام –تعليم أساسيات البرنامج وبناء المنظومات الكهربية 

يل تحليل كامل للمنظومات الكهربية سواء كانت فى مرجلة التصميم أو التشغ

درة سريان الق-سريان القدرةواإلختبار وعمل الحسابات والمحاكاة لذلك مثل )

 إختيار أماكن وأحجام-المحركاتبدء حركة -الكابالت-شبكة األرضى-األمثل

استقرار -تصميم الحماية والتنسيق بين أجهزة الحماية-المكثفات األمثل

 أى موضوعات مختارة أخرى(-المنظومة الكهربية

 د/ وائل عبد الفتاح 1200 48-54
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 المحتوى الدوره التدريبية م
 المدة

 ()ساعة

السعر 

 التقديرى

 )جنيه(

المسئول عن 

 تنفيذها

6 

Application of HOMER and 

MATLAB Softwaresin Renewable, 

Electrical Machines and Power 

system. 

تصلة تطبيق البرنامج فى تصميم الشبكات المتناهية الم –تعليم برنامج هومر 

ينة من تطبيق البرنامج فى تصميم الشبكات الكهربية الهج –بالشبكة والمعزولة 

استخدام البرنامج فى عمل دراسات الجدوى  –خاليا شمسية وطواحين رياح 

وات  د التكلفة وحساب سعر كيلووتحليل النتائج وكذلك عمل حساب فترة استردا

متصلة التطبيق برنامج الماتالب فى تصميم الشبكات الكهربية والهجينة  - ساعة

 هربيةتطبيق البرنامج فى نمذجة والتحكم فى اآلالت الك –بالشبكة والمعزولة 

 د/ عالء عبد الحميد 1200 48

7 
Electerical Distribution Systems 

for Building 

توزيع  –ة توزيع منظومة اإلضاءة الداخلي –التقدير المبدئى لالحمال فى المبانى 

 – حسابات األحمال التفصيلة )جداول األحمال( –منظومة اإلضاءة الخارجية 

 – اللوحات التنفيذية للمبانى –حسابات الكابالت  –تصميم لوحات التوزيع 

 –ل الهبوط فى الجهد وتيار القصر باستخدام برنامجى إيتاب و إكوديحسابات 

 حسابات تحسين معامل القدرة –حسابات المحوالت ومولدات الطوارئ 

40 1200 
 د/احمد ابراهيم

 د/ احمد سيد

8 
Design of Light Current Systems 

in Building 

ظمة تصميم األن –أنواع أنظمة التيار الخفيف  –تعريف أنظمة التيار الخفبف 

 ر هذا النظامتنفيذ نظام كاميرات وتركيبه عملياً واختبا –المختلفة للتيار الخفيف 
 د/عالء عبد الحميد 1000 36

 

 

 

 

 


