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 تحت رعاية  

السيد المهندس/ابراهيم محلب  دولة
 رئيس مجلس الوزراء

 والسيد الدكتور وزير التعليم العالي

 والسيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة
 والسيد الدكتور وزير البحث العلمي

 والسيد الدكتور وزير البيئة
 تعلن جامعة بنها عن عقد المؤتمر األول

 تحت عنوان 
 الحديثة في أنظمة الطاقة""األتجاهات 

  

في إطار الجهود القومية لحل مشكالت الطاقة وذلك 

والعمل علي تنمية وتنويع مصادر الطاقة وخلق 

مصادر جديدة ومشاركة من جامعة بنها في طرق 

 المؤتمروسيعقد ومحاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة 

م. 2015أكتوبر  4-3في مدينة القاهرة خالل الفترة 

يشتمل المؤتمر علي عدة ورش عمل يشترك  وسوف

فيها كبار المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة ووزارة 

البترول ووزارة البيئة ووزارة البحث العلمي وكبار 

الشركات العاملة في مجال الطاقة بمصر وكبار 

األساتذة في تخصص الطاقة. وستكون ورشة العمل 

تحديات  –وان "الطاقة في مصر نالرئيسية تحت ع

 وأمال"

يتناول المؤتمر من خالل الجلسات الفرعية 

التخصصية البحوث في مجاالت الطاقة التقليدية 

والنووية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة 

، والشبكات والبيئة، ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة

 . الذكية

 ويتناول المؤتمر الموضوعات التفصيلية التالية:

 
 التقليدية والنوويةالطاقة 
 تأثير توليد الطاقة علي الشبكة القومية.  -

التقنيات الحديثة في توليد الطاقة من المساقط  -

 المائية.

 التطورات الحديثة بالمولدات الكهربائية. -

 المهجنة.تطور محطات الطاقة   -

 تقنيات تخزين الطاقة -

 توليد الطاقة النووية األمنة في مصر -

الطاقة النووية مع البدائل تقدير التكلفة لمحطات  -

 المختلفة.

الحجم األمثل ألول محطة نووية للشبكة  -

 المصرية.

تطبيقات إلكترونيات القدرة في محطات الطاقة  -

 الحديثة.

تكامل مصادر الطاقة المختلفة مع المصادر  -

 التقليدية.

تأثير خروج المحطات النووية علي موثوقية  -

 وأمان أنظمة الطاقة.

 
 الطاقة الشمسية

والسيلكون البلورى واشباه  السيليكونائق رق -

وحدات الطاقة  وتوصيف وبناءالموصالت 

 الشمسية.

تقنيات استخدامات الطاقة الشمسية في توليد  -

 الكهرباء والربط على الشبكة والشبكات الذكية.

تقنيات استخدامات الطاقة الشمسية في تحلية  -

 ومعالجة المياه.

الشمسية في مجاالت تقنيات استخدامات الطاقة  -

 تسخين المياه، التبريد والتكييف والتجفيف.

األنظمة المزدوجة واالستغالل األمثل للطاقة  -

 الشمسية.

  الطاقة الشمسية.ونظم تخزين  مركزاتتقنيات  -

 وتحسين كفاءة النظم الشمسة. األداء نمذجه -

والدراسات  تطور وحدات الطاقة لشمسية -

 السوق.الصناعة و-االقتصادية

 قة الرياحطا
 التنبؤالموقع و تقييم -

 البحرية طاقة الرياح -

 تكنولوجيا تربينات الرياح -

 الكهربائيةاألنظمة و الشبكةب اإلتصال -

 مزرعة الرياح وإدارتها  تصميم -

 الرصدالقياس و -

 توربينات الرياح الصغيرة -

التنبؤ بإنتاج الطاقة اتلكهربائية بالرياح  -

 والشمس لتحسين أداء الشبكة

إدخال وحدات الطاقة الجديدة والمتجددة تأثير  -

 علي أداء الشبكات الكهربائية

 

 الطاقة والبيئة
 ، وتقليل نسبة الكربون.حماية البيئة -

 الرصد البيئيالتغير البيئي والمناخ و -

 المخاطروالتدقيق و السياسة البيئية تقييم -

 ومراقبته  التلوث البيئي -

 والسائلة والغازية الصلبة إدارة النفايات  -

 التنمية المستدامة -

 
 ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة

التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الطاقة في أنظمة  -

 التوليد والنقل والتوزيع.

النظم الجديدة في المراقبة والتحكم والوقاية في  -

 شبكات القوي الكهربائية

األتجاهات الحديثة في شبكات األتصاالت  -

 والتأمين السيبراتي

 الحديثة في إدارة الطلب علي الطاقة.التقنيات  -

 تقنيات إدارة الطاقة في الصناعة. -

تقنيات توفير الطاقة في المباني السكنية  -

 والحكومية إضاءة الشوارع.

 كفاءة الطاقة لألجهزة المنزلية. -

 طرق تأثير التكلفة علي ترشيد الطاقة. -

 

 تقديم األوراق البحثية
علي الباحثين الراغبين بالمشاركة تقديم الورقة 

للمؤتمر أونسخة العلمية كاملة بالبريد اإللكتروني 

ورقية ألمين المؤتمر، وسيتم المراجعة والتحكيم 

بمعرفة اللجنة العلمية للمؤتمر المكونة من األساتذة 

المتخصصين والسادة أعضاء لجان التحكيم بالمجلس 

تتناول األبحاث المقدمة  األعلي للجامعات وعلي أن

 أحد مجاالت ومحاور المؤتمر. 

يجب أن تتبع األبحاث شكل وأسلوب المبادئ 

التوجيهية الخاصة بالمؤتمر والتي يمكن تحميلها من 

موقع المؤتمر علي األنترنت، ويجب أال يتجاوز عدد 

وعند الزيادة تدفع رسوم قدرها  صفحة 12الصفحات 

واللغة األنجليزية هي اللغة الرسمية  جنيه للصفحة 50

للمؤتمر ويمكن قبول أبحاث باللغة العربية لبعض 

 موضوعات المؤتمر.

 

 مواعيد هامة 
 م2015-8-1قبل  البحث كامالتقديم 

 م2015-8-25قبل إخطار قبول البحث

 م2015-9-5قبل  تسليم األبحاث للنشر

 

 إشتراك المؤتمر
 جنيه 500للمصريين  -

 دوالر 500لألجانب  -

 
 المراسالت 

 كلية الهندسة بشبرا

 11241ص ب  –ش شبرا  108 –القاهرة 

    01220590111تليفون:  

22023336    فاكس:
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