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 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

 الكهربائية تحكم نظم ال ▪
 رقمي التحكم نظم ال ▪
 الصناعى تحكم نظم ال ▪
 القياسات الكهربائية  ▪
 تدريب عملى   ▪
 إختبارات كهربية   ▪
 تطبيقات نظم القوى الكهربية باستخدام الماتالب   ▪
 مشروعات التخرج   ▪

 االبحاث المنشورة و مقياس إنتشارها: 

1. Ibrahim A. Nassar, Mahmoud N. Ali and Ibrahim M. Kassem, “Assessment of renewable 

energy generation in terms of small signals stability”, Journal of American Science 

2021;17(2):29-39, 2 February 2021. 

2. Ibrahim A. Nassar, Mahmoud N. Ali and Ibrahim M. Kassem, “Influence of using 

Intermittent Renewable Energy Sources on The Power System Operation”, 2019 21st 

International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, Egypt, 27 

February 2020. 

3. Fahmy M. Bendary, Abo el-fotouh A. Mohamed, Mahmoud N. Ali and Ibrahim M. 

Kassem; “Transient Stability Enhancement of SMIB using Fuzzy Logic and PID 

Control”, IES Conference, Cairo, Egypt, August-2013, pp. 424-434 

4. Fahmy M. Bendary, Abo el-fotouh A. Mohamed, Mahmoud N. Ali and Ibrahim M. 

Kassem; “Stability improvement of SMIB using Fuzzy Logic Control”, IJETCE journal 

of electrical and computer sciences, april-2012, pp.6-13 

 البرامج:

▪ Programmable Logic Controllers (PLC). 
▪ AutoCAD (2D). 
▪ Matlab. 
▪ Power World. 
▪ ETAP 
▪ DIgSILENT 
▪ Calculux   & Dialux 
▪ ICDL International Computer Driving License. 

 اإلهتمامات : 

 مهارات االتصال القوية.  ▪
 . التعلم الذاتى و االبداعى والقراءة الجيدة وممارسة الرياضة ▪
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 للمراجعة: 

 أ.د. أبوالفتوح عبدالرحيم محمد 

 أكاديمية الشروق -رئيس قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

a.abdelreheem@sha.edu.eg 

(00201004881722 )  

من قسم القوى و اآلالت الكهربية   ▪
 بأكاديمية الشروق. 

 فهمى متولى احمد بندارى أ.د. 

  أستاذ نظم القوي الكهربائية

fahmybendary10@gmail.com  

(01004192410002 )  
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 أ.م. محمود السيد ابو سريع

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية

mahmoud.n.ali @feng.bu.edu.eg 

(00201123494212 ) 
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