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 رقم

 المجموعة 
 أسماء فريق المشروع من الطالب  اسم المشرف علي المشروع  عنوان المشروع  

التخصص الفرعي 

 للمشروع 
 ملخص فكرة المشروع  

1 
mart grid S

Infrastructure 

controland  

 أ.م.د/ هاني أحمد عبد السالم  
 

 محمد رمضان بستان  -  1

 يحيى احمد عباس  – 2

 محمد ياسر بسيوني  – 3

 فتحي محمد فتحي كشك  – 4

 احمد مصطفى عبد العزيز  – 5

 محمد سعد ابو اليزيد حويله  – 6

 محمد اشرف زعلوك  – 7

 حمدي محمد المال – 8

 محمود الحسيني  الشركسي -9

 محمد مصطفى الشاذلي -10
 عبدالقادر محي الدين عبدالقادر -11

Smart Grid 
power grid for a  a smartDesign 

town using both conventional 

 .sourcesreand renewable  

2 
Transformer 

protection 
 أ.م.د/ رجب عبد العزيز السحيمي 

       طارق محمد محمد غنيم1-

 صبحي سيد احمد ابوزيد    دلعا 2-

 عمرو طارق البنا   -3
 احمد محمد سعيد هاللي 4-

 احمد علي محمد مبارك 5-
 محمد عبدالرحيم السيد شرابي  6-

 عبدالعليم عماد عبدالعليم الصيرفي 7-

 طه مسعد طه يوسف  8-
 محمود السيد سعد محمد  9-

 الششتاوي محمد اليماني محمد  10-

 اباظه  والء جمال  - 11

Transformer 

protection 

Protect the transformer using 

voice control 

3 

advanced 
techniques in 

ar bbus
protection 

 

 أ.م.د/ ايمان سعد عبد النبي 
 

 محمود السيد محمود اغا   -1

 حسام ابراهيم حسين  -2

 احمد محمد ابراهيم حسين  -3

 مصطفي ابراهيم يونس  -4

 محمد جالل احمد -5

 خالد عيد مصطفي  -6

 محمود عبدالحميد الشاذلي  -7

 محمود ابراهيم عبدالمنعم  -8

 اسراء السعيد السعيد  -9

 حسناء مرسي االبياري  -10

 هالل صبري هالل   -11

 stationower P

protection 
 

esign protection system for D

busbars at electrical power 
station  

4 

تصميم نظم التوزيع  

والتحكم الكهربائي  
 للتطبيقات الصناعية. 

 

Electrical 
service 

design and 

control for 
industrial 

application 

 ا.م.د/ محمد ابراهيم عبد الونيس

 

 احمد انور محمد ربيع  -1

 محمود ياسر احمد  الرشيدي -2

 محمد البراهيم غازي -3

 عبد الفتاح عبد السميع البربري -4

 السيد كمال احمد محمد -5

 احمد علي احمد البيستاوي  -6

 علي محمود الديشي 7

 خالد يحي بدر علواني -8

 السيد محمد يوسف حرفوش -9

 وسام ابراهيم محمد هاشم  -10

 احمد محمد السيد   -11

Electrical 
installation and 

 control of

industrial 
system 

 Electrical service design

(lighting, small power, light 

 protection, current, lightning
earthing system) and 

for designing control  system 

industrial system. 

5 

 توزيع كهربى

Electrical 

power 
distribution 

 ا.م.د/ فتح هللا فريج سليم 
 

 حسام محمد محمود عبدالعزيز العشرى -1

 احمد سعيد محمد على ندا -2

 احمد ماهر ابوالدهب محمد -3

 احمد رشاد احمد عمران -4

 رمضان صبحى ضيف ضيف -5

 كريم السيد سالمة السيد سالمة -6

 محمد قطب سعيد هيكل -7

 ادهم صبرى محمد القاضى -8

 احمد حسين ذكى عيد -9

 عبدالرحمن جمعة محمد ابراهيم -10

 يوسف ابراهيم عبده   -11

Electrical 

installation of 

power system 
consumers 

Design and distribution of 

different systems (lighting, 

power, etc.) for various 
cial and residential commer

establishments, use of shop 
drawing, autocad, dialux, and 

statistical work for the project 

6 

نمذجة ومحاكاة  
 دراجة كهربائية 

 
Modeling and 

simulation of 

an electric 
bike 

 

 د / امالك أباظة الحريري
 

 محمد عادل محمد أبوشادي  .1

 محمود عبد الغفار محمود جابر   .2

 محمود عادل عبد الحميد العشري  .3

 اسالم محمد محمد محمد  .4

 خلود سعد مصطفى سعد جاهين  .5

 محمد بكر محمد بكر  .6

 ايه محمد فتحي حسن علي  .7

 محمد عاطف السيد عبد الفتاح  .8

 هدى محمد زاهر جوده  .9

 ليديا جرجس عطية عوض  .10

 يحيي  احمد محمد يوسف .11
 

Motor controller 
and battery 

management 

system 

to dimension and implement 

the electrical system of an 

electric racing motorcycle 
prototype, electrical system is 

consisted of an electric energy 
po batteries, -accumulator by li

a permanent magnet 

synchronous motor (PMSM), 
r, battery motor controlle

management system (BMS), 

charging system and an 
electronic control unit (ECU). 
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 التحكم في المواتير 

 

otor controlM 

 د / شريف محمود أمام 

 

 محمد محمود الطنطاوي عبدهللا -1

 عبد المنعم حمدي سعد عبد الواحد -2

 محمد محمود محمد ابو عسل  -3

 بسيوني خراشي عمارة مصطفي كامل -4

 احمد محمد علي عبد المجيد ابو احمد  -5

 عصام عبد الواحد علي جابر سيد احمد  -6

 محمد اشرف محمد يحي خربوش  -7

احمد عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح  -8

 الخطيب 

 عاطف عز عاطف محمود عثمان -9

 عبدالرحمن عزت عبدالقادر سعد -10

 حسين علي حسن   -11

Motor 

 nutomatioA

using PLC 

Control of stopping and 
g starting the motor, controllin

its speed, starting its 

movement and reversing its 
movement using plc 

8 

 

 

 
Generate 

electricity 
from solar 

system and 

apply it in 
uildingb 

 ا.د/ حسين الدسوقي سعيد 

غريب عبدالتواب عبدهللا   عبدالتواب-1

 العباسي. 

 •عمرو عادل عبد المنعم كشك. -2

 محمد نوار جمعه بسيوني. -3

 •محمود شوقي حسين عبدالمنعم. -4

 مصطفي احمد برنس راشد . -5

 أية فتح هللا محمد فهمي. -6

 بسمه رزق محمد ابراهيم الدكرورى. -7

 لمياء شاهين مصباح شاهين. -8

 اب الفخراني نور الدين محمد ابراهيم دي -9

 عمرو محمد السيد احمد قابيل -10

 محمد خالد ربيع عنتر   -11

ssystem VP 

A complete solar system that 

consist of solar panels and 

charger regulator and inverter 
and battery and loads so we 

generate electricity by using 
these components. 

9 

Electrical 
motor for an 

electrical 

vehicle 
powered by 

solar energy 

 أ.م.د/ عبد السالم أحمد عبد السالم  
 

 محمد انور عباس   -1

 عبدالمطلب عصام  -2

 هشام سعد سعد محمد عوض -3

 عبدهللا احمد عباس  -4

 حسام رمضان حجازي  -5

 احمد السيد رجب  -6

 ابراهيم رمضان متولي  -7

 ياسر عبدالواحد عبده  -8

 ابراهيم حسن ابراهيم العتيقي  -9

 اشرف لطفي عبدهللا  -10

 محمد ابراهيم اسماعيل   -11

Electrical 
vehicles and 

machine 

powered by 
renewable 

energy 

Using solar panel to feed an 
electrical motor for an electrical 

and design a control  vehicle

circuit to control the speed of 
motor and the direction of its 

rotating   

10 

Using IoT in 
industrial 

control 

systems 

 أ.م.د/  محمد كمال النمر 

 ابراهيم جمال احمد -1

 اسالم محمد حلمي  -2

 ايمن جمال الهاللي  -3

 احمد عبد الخالق سالم  -4

 احمد السيد عنز  -5

 محمود محمد هيبة  -6

 باسم علي محمد  -7

 يوسف ابراهيم جاويش  -8

 محمود عبدالرحيم فشار   -9

 علي عبدالفتاح محمد علي  -10

 اسالم رمضان الحداد -11

IoT Application 

in industrial 
control 

 

 

 أ.م. د/ هاني احمد عبد السالم -  رئيس القسم                                                      

 


