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إنشاء موقع للسيجريه المصرى يضاهى مواقع السيجريه 
.العالمية

https://cigre-egypt.com/

.إنشاء موقع للتسجيل للمؤتمر

https://cigre-egypt.com/registration

مرفق به إيميل رسمى

info@cigre-egypt.com
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Koji Kawakita
Koji Kawakita was born in Mie, Japan. He joined Chubu
Electric Power Co., Inc. in 1986. Since then, he has been
engaged in research & development, design, construction,
asset management for substation, and international
consultancy services. Presently, he is the General
Manager of Engineering, Transmission department. In
CIGRE, he has been involved in Study Committee B3
since 2000. He contributed to a lots of activities such as
Poster Session chair of Paris Session, Convener, Secretary
and member of Working Groups. He positioned regular
member of Study Committee B3 from 2012 to 2018. He
has been inaugurated as Chairman of Study Committee
B3 “Substations and electrical installations” since 2018 to
present. 5



 لتجمعا – كـمـبـنـسـكي فـنـدق فـى المـصري السيـجريـه مـؤتـمـر ُعـقـد•
 /الـدكـتـور السـيـد رعـاية تحـت مصر، – الجديدة القاهرة – األول

 ـدمحـم /الـدكـتـور السيـد و الوزراء مجلس رئيس مدبـولى مـصطـفى
  .المـتـجـددة والـطـاقـة الـكـهـربـاء وزيـر – المرقـبـي شاكـر

 ىألق ثـم المـؤتـمـر المـرشـدى أهـداب الـدكـتـورة السيـدة إفـتـتـحـت•
 ـدوليال للسيـجـريـه العـام السكرتـيـر آدم فـيـليـب المهندس السيد

.السيـجـريـه عـن كـلـمـة

 ـنع كـلمة المهنـدسيـن نـقيـب ضاحى هانى المهندس السيـد وألـقـى •
 المهنـدسيـن وتـدريـب تأهـيـل عـلى المساعـدة فـى النـقابـة دور

 وزيـر نائـب( عـسران أسامة المهـنـدس السيـد ألـقى وكـذلـك
ً   اإلفـتـتاح كـلمة ) المتجددة والطاقـة الكهـرباء  يمعال عـن نـائـبـا

 الـكـهـربـاء وزيـر ( المرقـبي شاكـر محـمـد الدكـتـور األستاذ
.) المـتـجـددة والطاقـة
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 جابـر المهنـدس والسيد عـسران أسامة المهـنـدس السيـد إفـتـتـح•
 شركـة عـشـر إحـدى يـضـم الـذي المصاحب المعـرض  دسـوقـي

 إلى باإلضافة والطاقة الكهرباء مجال فـي راعـيـة ومـحـلـيـة دولـيـة
  .مـصـر لـكـهـربـاء الـقـابـضـة والـشـركة بالـوزارة الخـاص الـكـشـك

 المج في والمصنعـيـن الدوليـين الخبراء مـن الـعـديـد الـحـدث شهـد•
 آخـر لعرض والدوليـين المحليـين األكاديميـين وكذا والطاقة الكهرباء
 الشبكات بمجال المتـعـلـقـة والتطـورات والمستجـدات األبحاث

.الكهربـية

 اليوم وفـى فـرداً  650 حوالى األول اليوم فى الحـضور عدد وصـل حيث•
.فرداً  200 حوالى الثالث اليوم وفى فرداً  300 حوالى الثانى
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 نم عـشـر إحـدى ألقاها تعـليـمية نـدوات سـت على المؤتـمر إحـتـوى•
:وهى بـبـاريـس الـدولي السيـجـريـه لجان وأعـضاء رؤساء

 SCA3 العالى الجـهـد ومعـدات SCB3الكهربـية المحـطات •
 سابعة ونـدوة SCB4 القوى والكـترونـيات المسـتـمر والجـهـد

 يحنف عمر الدكتور األستاذ وهو المتخصصين األساتذة أحـد ألقاها
.مرة ألول تُـلقى المحاضرات تلك وبعض الكهربية الشبكات كود عن

.الرئـيسـية المحاضرات من العديد على المؤتمر إحـتوى كـمـا •

 يـومى الـدوري اجتماعها SCA3  الدولية الفـنـيـة اللجنة عـقـدت•
.المؤتمر هامش على مارس 8 ، 7 والجمعة الخـميـس
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Tutorial 1

“Introduction of Study Committee B3 (Substations
and electrical installations) activities” Eng. Koji
Kawakita- Chairman of Cigre SCB3

“Saving Through Optimized Maintenance in Air
Insulated Substations”
Eng. Akira Okada- Member of Strategic Advisory
Group, Study Committee B3 (Substations)

Tutorial 2

“HVDC opportunities and challenges”

Dr. Mohamed Rashwan

Chairman of CIGRE SC B4, DC systems and power
electronics 9



Tutorial 3

“Feasibility study for a global electricity network”.

Mr. Gérald Sanchis, Convener of Cigre WG C1.35,
Marc Le Du (French TSO), Nicolas Chamollet
(Electricité de France) Cigre C1.35 group

Tutorial 4

“Switching Equipment” Eng. Nenad Uzelac
Chairman of SCA3 Transmission and distribution
equipment

Dr. Hiroki Ito - Previous Chair of Cigre SCA3 (from
Mitsubishi Electric)

Dr. Rene Smeets, Cigre representative from
Netherlands, KEMA lab 10



Tutorial 4

“Technical Background of the Grid Code”

Prof. Dr. Omar H. Abdalla, Fellow of the Egyptian Society of
Engineers

Tutorial 6

“Guide for rating calculations of HV cables (TB 640, WG B1.35)

“Implementation of long AC HV and EHV cable systems” (TB
680, WG B1.47)

Ahmed Abou Elenien, Assistant Manager – Design, Ducab High
Voltage Systems

Tutorial 7

“HVDC planning, technology selection and specifications”

Dr. Mohamed Rashwan Chairman of CIGRE SC B4 “DC and
Power Electronics” 11



Keynote Lecture

“Nuclear Power Plant Cyber Security Improvement
for Data Transmission”

Dr. Jung Jae-Cheon, Professor, Department of NPP,
KEPCO International Nuclear Graduate School

“Digitalizing Grid Infrastructure –from AC
Substations to HVDC Systems”

Eng. Per Skarby from ABB

Local manufacturing placement with objective of
serving clean energy applications.

Presenter: Abdullah Elkammah ELsewedy Electric

Presenter: Ahmed Hassouna
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“Managing Power Quality”,

Dr. Fahd Hashiesh, VP Global Power Quality Market
Manager – ABB

“Customer Centric Grid Operations – Accelerating
Smart Grid Value”

Nauman Afsar Oracle Utilities

“New and additional investments in Electrical
Industries due to a very high and diversified
demand” Eng. Baseem Yousef, ELMACO
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Workshops and Panels

1-Manpower Building Revaluation Panel

Nikolaus Supersberger, Yasser Hegazy, M. Elsobki,
Lars Fiechel and Burkhard Hinz

2- Women in Energy

Sabah Mashaly, Elham Mahmoud, Anhar Hegazy
and Omneya Sabry

3- Young professionals workshop sponsored by
Huawei and Ministry of Higher education
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 ومـن عـمل ورش عـدة تـضمن المؤتمر أن بالـذكر الجـديـر ومن
:ضمـنـها

.الـكهـربـاء قـطـاع فـى الـبـشـريـة الـمـوارد•

 الطاقة مجـال فى الـفـعـال الـمـرأة دور تـخـص نـقـاشـيـة حـلـقـة•
.باألعـم األخـرى والمجـاالت باألخـص

 مـع هـواوي شـركـة نـظـمـتها الـتـى الـشـابـة الـكـوادر عـمـل ورشـة•
.العـالي الـتـعـلـيـم وزارة

 وعـشاء األول اليـوم فـى تـرحيـبي الـمـؤتـمرعـشـاء تـضـمن•
 ةاألثري للمواقـع سـيـاحـيـة وزيـارة الثانى اليـوم فـى ترفـيـهى
.الـثـالث الـيـوم فـي الـقـديـمة للـقـاهـرة
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ألتوصيات
 ذلكو الكهربائية الطاقة توليد في المستدامة المصادر إستخدام في الزيادة•

 توسعال وكذا األحفوري، الوقود مصادر من الناتجة البيئية األضرار لتالشي
 شبكةلل حديثة وبتصميمات جديدة نقل خطوط إلنشاء التحتية البنية في

.الكهربي الفقد من تـقـللل الكهربائية

 .شهرية بصفة عليه والمداومة للصيانة حديث نظام عمل على التركيز •
 السرقة من البيانات وحماية الكهربائية للشبكات السيـبـراني باألمـن اإلهتمام

.اإللكترونية

ً  دوراً  لها والتي الذكية الرقمية الشبكات إلى اإلتجاه•  بكاتالش في محوريا
.المستقبلية

 حولللت الدنمارك، دولة رأسهم وعلى الدول بعض في األن، اإلتجاه يتم حيث •
 تركيبال زمن تقلل حيث الرقمية المحطات إلى التقليدية الفرعية المحطات من

  بنسبة الحماية بأجهزة الخاصة الغرف مساحة يـقلـل وكذلك %40 بنسبة
 وأكثر الصيانة حيث من أفضل الرقمية المحطات تصبح ثم ومن 60%

.%25 دلبمع المحطة تشغيل زمن يُـوفر حيث الكهربائية للشبكة إستقراراً 
16



 نةس كل( دورية بصفة "مصر – سيجريه" مؤتمر عقد في اإلستمرار•
 عدد تيارباخ مصر – لسيجريه التخصصية اللجان وقيام )سنتين كل أو

 من لمزيد واتاحتها بالمؤتمر عرضت التي التطبيقية األبحاث من
 ربمص الكهرباء قطاع من المعنيين المهندسين بحضور المناقشات

.منها القصوى اإلستفادة تحقيق بهدف

• 

 ريهللسيج االشتراكات باب فتح فى الهام المؤتمر هذا نجاح استثمار•
 ينالمهندس شباب لتدريب عمل ورش لعقد المستمر والترتيب الدولي

 قطري عن الفنيين كفاءة برفع واإلهتمام المجتمعية للخدمة والمرأة
ً  تدريبهم  المعتادة ةالنسب وجعل الدولي اإلحتكاك طريق عن عاليا تدريبا

 الكهربي القطاع إستمرارية لضمان 1:4 هى والمهندسين الفنيين بين
.بنجاح
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 هاب المرتبطة األخرى واألكواد مصر في النقل شبكة بكود الوعي زيادة•
 الربطو المستقبلية الكهرباء شبكات تطور لمواكبة تحديثها علي والعمل

 يةالقياس المعايير من المحدثة اإلصدارات متابعة مع الدولي، الكهربائي
 لتحديث وذلك IEC وIEEE مثل العالمية الهندسية والجمعيات للهيئات

.بأول أوالً  المصري الكود

 مع التعامل على للقدرة عام بشكل للمجتمع النووي األمان ثـقافة نشر  •
.الحديثة التقنيات ذات المحطات

 الخاص والقطاع والصناعة الجامعات من بحثية فرق عمل ضرورة•
 الطاقة مجاالت جميع في والخبرات اآلراء لتبادل الحكومية والهيئات
 ةالنووي المحطات في المستخدمة الُمعدات لتصنيع واإلتجاه النووية
.المحلي الناتج نسبة ورفع  المنتج تحسين بغرض

ً عال الُمماثلة والتجارب الرائدة الجنوبية الكورية التجربة تـقيـيم•  في ميا
 عظيمت وكيفية النووية المحطات وتشغيل وتصنيع وتركيب إدخال مجال

 صفةب وبمصر عامة بصفة العربية المنطقة في منها المستفادة الدروس
.خاصة
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تـلـقـت اللجـنة الـقـومـيـة للـسـيـجـريـه الـمـصـرى الـعـديـد مـن رسـائـل 
.الـمـؤتـمـرالـشـكـر مـن كـبـار الـشـخـصـيـات الـتـى حـضـرت 

.مرفق بعضها
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https://www.linkedin.com/company/cigre?trk=public-
post_share-update_actor-text

CIGRE

Congratulations to the Egypt National Committee of
CIGRE for organising a conference in Cairo on "The
Future of Electricity Grids", and thanks to the
attending Study Committee representatives (A3, B1,
B3, B4 and C1) for sharing their knowledge and
expertise during this 3 day event.
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:
6512428248310312960/

Nenad Uzelac

I was honored to take part in the “Future of
Electricity Grids” in Egypt last week. Kudos to Prof.
Dr. Ahdab ELmorshedy for organizing the event. I
was impressed how much the Egyptian grid improved
over the last 5 years - from daily blackouts to
becoming a regional energy hub #africa
#sustainability #innovation #energy
#renewableenergies #egypt
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Thank You!
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