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 مكان املركز
جامعة الإسكندرية كام أ ن للمركز فرع  –لكية الزراعة  –املوقع الرئيىس للمركز هو قسم الهندسة الزراعية 

 أ خر ىف وادى النطرون ) موقع مرشوع هريس (. 

 

 نبذة عن نشأة املركز 
ن اس مترار المنو الاقتصادى ىف مرص يس تلزم تلبية الاحتياجات املزتايدة من الطاقة خصوصَا الكهرابء والىت   اإ

لميكن تلبيهتا ابل عامتد عىل املصادر التقليدية للطاقة فقط. ذلكل فان تقنيات الطاقة املتجددة ميكىتن أ ن تىتد  

املصادر احلالية للطاقة ومن خصائص الطاقة املتجددة أ هنا طاقة نظيفة لتلوث البيئة كىتام أ هنىتا مصىتدر هىتائىتل 

للطاقة متجددة ول تنضب ومن مصادر الطاقة املتجددة : طاقة الرايح ، الطاقة الشمس ية ) احلرارية واخلالاي 

 الكهرضوئية ( ، الطاقة من ابطن الارض )اجليوثرمال( والكتل احليوية )البيوماس( .

ول ن ال حباث والتعلمي ىف الطاقة املتجددة لها الالوية القصوى ىف مرصىت ىف الىتوقىتل الىتراهىتن فىتم صىتبىتح مىتن 

الرضورى ان  تركز جامعة ال سكندرية  هجودها ىف هذا اجملال. ونتج عن تكل اجلهود حصولها عىل مرشوعني 

من مشاريع صندوق تطوير التعلمي لإنشاء مركز للطاقة املتجددة وبرانمج تعلميى تقىتلىتيىتدى وتىتعىتك الىتيىتكىترتو  

 (. agr.com-www.areac) تدرس من خالل املوقع اليكرتو   6002للطاقة املتجددة ىف عام 

طور مركز الطاقة املتجددة برانجمه التعلميى ىف الطاقة املتجددة لتحسني الَك من البيئىتة والاقىتتىتصىتاد   

ذىتاذ الىتقىترار السىتلىتمي ال ن بىتزايدة  –املرصى  دلينا الكتل احليوية بوفرة ودلينا الشمس ودلينا الرايح فىتانىته ابإ

حتياجاهتا التمنوية بطريقة لها صىتفىتة الاسىت ىتمتىتراريىتة  اس تخدام الطاقة املتجددة فان مرص تصبح قادرةعىل تلبية اإ

 وتد  الَك من التمنية املس تدامة والاقتصاد املرصى. 

نشاؤه لتلبية ابلضافة اىل تلبية احلاجة اىل برامج تعلميية ىف الطاقة املتجددة فان املركز ايضَا مت  اإ

 الاحتياجات البحثية . 

http://www.areac-agr.com/
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 ولهذا فان املركز هل ثالثة وظائف اساس ية وىه:  

 اوَل : د  التعلمي والتعك ىف الطاقة املتجددة ىف جامعة الاسكندرية. 

اثنيَا : خدمة اجملمتع بواسطة توفري مصادر متعددة للمعلومات عن الطاقة املتجددة وتقدمي الاستشارات العلمية 

 ىف الطاقة املتجددة.

اثلثَا : تشجيع الاحباث التطبيقية ىف الطاقة املتجددة جبامعة الاسكندرية وكذكل من خالل التعاون مع جامعات 

واملركز ايضا انشم  ليصبح جاذب للعديد من اجلهات املاحنة واملتربعني دل  انشطة املركز  -مرصية واجنبية 

 اخملتلفة. 

كام أ ن فرع املركز بوادى النطرون مث انشاؤه ليصبح مركزا للتدريب والتعلمي ومنوذجا انحجا لس تخدمات الطاقة 

 املتجددة خصوصَا ىف حتلية املياه وىف املناطق النائية والصحراوية. 

 رسالة املركز 
الاحباث التطبيقيىتة  -رساةل املركز ىه د  وتطوير ونرش اس تخدام الطاقة املتجددة من خالل الربامج التعلميية 

 التدريب واملساعدة الفنية ونرش املعلومات عن الطاقة املتجددة وابلتحديد فان رساةل املركز ىه:   –

  .نرش الوعى العام عن تقنيات الطاقة املتجددة 

  أ ن يكون املركز مركزَا لالإستشارات ومصدر متجددة للمعلومات عن الطاقة املتجددة خصوصَا تطبيىتقىتاهتىتا

 الزراعية. 

  تقدمي برامج تعلميية وتدريبية عن الطاقة املتجددة سواء للطالب ىف مرحةل الىتبىتولىتوريىتوس أ و ادلراسىتات

 العليا أ واخلرجيني أ و أ رابب ال عامل.

  .تقدمي برامج تعك  اليكرتو  ىف الطاقة املتجددة 

  .مساعدة الناس ىف اس تخدام الطاقة املتجددة بنجاح 

 رؤيا املركز

أ ن يمنو املركز ليصبح مركز معروفَا وعامليا ىف تقنيات اس تخدام الطاقة املتجددة كطاقة نظيفة ىف مرص وادلول 

 العربية اجملاروة من خالل التعلمي والتدريب والبحث العلمى.
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 أهداف املركز 
  -يوحف  املركز لتحقيق ال هداف التالية:

  .زاةل املعوقات العلمية واملعرفية ال  تعوق اس تخدام نظم الطاقة املتجددة ىف مرص  اإ

  .س تخدامات الطاقة املتجددة  حتسني اإ

  .تطوير برامج تعلميية وتعك اليكرتو  ىف الطاقة املتجددة 

  تعلمي الطالب والتالميذ واخلرجيني والعامة وأ حصاب الاعامل ) أ رابب سوق العمل ( ىف مرص والعامل

العرىب عن خمتلف مصادر الطاقة املتجددة وذكل من خالل الربامج التعلميية والتدريب وورش العمل 

 واملؤمترات. 

  .أ نشاء البنية ال ساس ية الالزمة لتطوير وبناء وصيانه نظم الطاقة املتجددة 

  .توفري مناذج انحجة لتطبيقات الطاقة املتجددة 

 .اس مترار المتزي ىف مجيع الربامج التعلميية والبحثية عن الطاقة املتجددة 

 

 اخلدمات التى يقدمها املركز 

 

تطوير النظم الهجني ىف الطاقة املتجددة واس تخداماهتا ىف خض املياه وحتلية املياه وتمنىتيىتة . البحث والتطوير: 1

 –تطوير الاحباث ىف الطاقة من الكتل احليوية واخمللفات   –املناطق النائية والصحرواية 

 تطويرالاس تخدامات احلرارية للطاقة الشمس ية. 

الاستشارات اخملتلفة ىف نظم الطاقة املتجددة خصوصَا النظم الهجني والتجفيف والتسخني . الاستشارات: 6

 ابلطاقة الشمس ية.

ورش معىتل ودورات تىتدريىتبىتيىتة   –تعك اليكىترتو    –تطوير وتقدمي مقرارت دراس ية . التعلمي والتدريب: 3

 ومؤمترات عن خمتلف نظم الطاقة املتجددة. 
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 املعدات واالجهزة واخلبرات باملركز 

 
  يدير ويعمل ابملركز أ عضاء هيئة التدريس وهيئة معاونه ومعندسني عىل درجة عالية من الكفاءة واخلىتربة

ودلهيم املقدرة واخلربة الالزمة لتصممي وانشاء النظم اخملتلفة للطاقة املتجددة وعىل وجه اخلصوص الىتنىتظىتم 

 الهجني لتوليد الكهرابء من الشمس والرايح

  يوجد ابملركز العديد من الاهجزة اخلاصة ابلتطبيقات اخملتلفة للطاقة املتجددة 

  يوجد ورشة بقسم الهندسة الزراعية توظف خلدمة املركز 

  لكيووات وهو النظام  13نظام هجني لتوليد الكهرابء من الشمس والرايح بوادى النطرون بقدرة حواىل

 الوحيد حاليا ىف مرص يعمل بنجاح ويعترب منوذج انحج ل س تخدام الطاقة املتجددة ىف الصحارى املرصية. 

  لكىتيىتووات وهىتو  100نظام هجني لتوليد الكهرابء من الشمس والرايح بوادى النطرون بقدرة حىتواىل

النظام الوحيد حاليـــا ىف مرص اذلى يودل كهرابء ثالثة ال وهجه تســتخدم ىف خض املىتيىتاه بىت ىترض الىترى 

 وحتليىتىتىتىتىتىتة امليــــاه .

  آلية ابلضافة اإىل حاسب الآىل خادم  10معمل للتعلمي الاليكرتو  مزود بعدد  حاس بات أ

   ومقررات تعك اليكرتو 

  حمطة اإرصاد جوية اكمةل 

 

 األنشطة احلالية واملشروعات البحثية املموله باملركز
 

 تدريس مقررات الطاقة املتجددة 

 )دورات تدريبية للمرصيني وغري املرصيني )عرب وأ فارقة 

 زايرات ميدانية لزايدة الوعى عن الطاقة املتجددة لطلبة املدارس واملهندسني واملزارعيني 

 ال حباث العلمية واعداد مشاريع حبثية للجهات املاحنة دل  أ نشطة املركز 
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 املشروعات البحثية املمولة باملركز 

 
 . مرشوعات حالية :    1

    مرشوع ممول منSTDF 

 ( مرشوعmed spring ممول من املفوضية ال وربية مضن مشاريع )FP7 . 

  مرشوع ممول منRDI 

 . مرشوعات سابقة :6

   مرشوعني ممولني من صندوق تطوير التعلميHEEPF     

  مرشوع التعاون الاس با  ممول من واكةل التعاون الاس با 

  مرشوع هريس ممول من  املفوضية الاربية مضن مشاريعFP6  

 خريطة املوقع
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 ملخص للمشروعات احلالية والسابقة باملركز
 

1. PROJECT TITLE:" DEVELOPMENT OF HYBRID RENEWABLE 

ENERGY- RO DESALINATION SYSTEM AND MINIGRIDS FOR RE-

MOTE AND DESERT AREAS IN EGYPT"  

:  "

   Renewable energy (RE) resources hold great promise for meeting 

the energy and development needs of countries throughout the world. This promise is 

particularly strong for rural and remote desert areas in Egypt not served by electric 

grid. RE is clean, pollution free and abundant source of energy. Due to the intermittent 

and fluctuant of power produced from single RE source (solar or wind), hybrid systems 

of both are recommended.  Hybrid RE systems provide a high level of energy security 

through the mix of various generation systems and energy storage systems to ensure 

maximum reliability of power supply. However, the full modularity and expandability 

of mini-grid hybrid RE systems are goals not yet accomplished. In remote desert 

areas which lack both water and electricity, the extension of the electric utility line is 

very expensive and thus prohibitive. Mini grid hybrid renewable energy system will offer 

an economic alternative to the costly extension of the national grid to these remote lo-

cations. Mini grids bear the promise of substantial environmental benefits, brought 

about by higher energy efficiency and by facilitating the integration of renewable 

sources such as PV and wind turbines. Desalination has become a promising 

alternative and viable way to shrink the deficit in fresh water supply in the world.  De-

salination also can meet the need for water in the desert locations. Matching Hybrid 

RE with desalination systems present a real challenge, and therefore are the 

core subject of this project.  

The ultimate objective of the project is to develop, combine, install, test and as-

sess (technically, economically and socially) the performance of an innovative, modular 

and expandable low cost hybrid renewable energy- RO desalination system for remote 

areas in Egypt which lake both water and electricity. The developed system will act as 

a demonstration unit or showcase for the successful use of desalination with hybrid RE 

systems and mini-grids and to accelerate local skill development.  The installation of 

the hybrid RE – RO desalination system will aid in increasing the standard of living of 

these rural locations and creating a decent living quality in the rural environment. . 

 The development of such system is consistent with national energy strategy 

and development plan of Egypt. Above all this, it will help in reducing gas emission, cli-

mate change and protecting the environment. 
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2. PROJECT TITLE: “Innovative Renewable Energy (RE) 

Driven - Multi Stage Flash (MSF) System with Salts Precipi-

tator and Nano Filtration (NF) Feed Water pre Treatment 

(RE-NF-MSF)-, contract # RDI - C2/S1/148 (2009/2010).   

Partners are from Germany, Jourdan and Egypt. RE-NF-MSF Specific objec-

tive is to Develop the conceptual design of an innovative, high performance, cost 

effective, and of (near) zero brine discharge “Autonomous Commercial" MSF de-

salination unit, of 1.0 MIGD (5000 m3/d); named as RE-NF-MSF. The general Ob-

jectives are; i- Provide industry with the conceptual design of commercial desalina-

tion unit to support the future business plans of SME/SMI and encourage stack 

holders, investors, companies and utilities to invest in green energy and desalina-

tion, ii- Support the development of remote areas and new areas (far from the Nile) 

through developing a Renewable Energy (RE) Driven water production system to 

help the population re-distribution and create more job chances, and minimize the 

internal (and across boarder) migration., iii- Increase the communication & ex-

change of experience between industries and universities, NGOs and R&D cen-

ters and as well as MEDA-EU specialists in water production field using green en-

ergy. The Project activities includes 7 work Packages as follows: 
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3.Project Title: “Hybrid Renewable Energy Systems in Rural 

Settlements of Mediterranean Partner Countries (HYRESS)” 

Project PI:Dr. Abdelwahab S. Kassem 

Funding Agencies: The project was funded through FP6- European commission  

 
Project Objectives: 

The ultimate objective of the project is to develop, combine, install, test 
and assess the performance of low-cost pilot hybrid Renewable Energy 
(RE) systems in remote areas of the Mediterranean, which are not yet grid-
connected. The hybrid systems will be consisted of photovoltaics and wind 
generators, and they will be installed in selected areas of the MPC coun-
tries to set-up and provide energy and thus aid to the increase of the 
standard of living of these rural communities. The specific objectives were: 

 Design and install hybrid RE system in remote areas  
 Apply modular system architecture: 

 all generators and loads AC coupled 
 micro-grids for electricity distribution  

 Perform technical and social monitoring and evaluation of the system 

AU HYRESS system site  
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Hyress system

Smart Mini Grid

PV Wind TurbineBatteries

SMA Inverters

RO Desalination Units

Lay out of the Hybrid system

Phone line

Computer

1 x SI5048

Sunny WebBox

1 x SMC 8000TL

Diesel Generator

PV 7,4 kW

Isofoton IS-155/24

4 Strings each 12 modules

Battery

Consumers

Wind turbine 

with approx. 5 kW

1 x WB6000A

Gen request

Sunny SensorBox

5 kW wind 7.6 kWp PV

Sunny 
sensor boxPV inverterWind 

inverter

Diesel gen 
5 kVA

Battery 
1500 Ah, 48 
V

Computer
Phone line

Batteries 
and 
management 
inverter

Loads 
(pump, RO, 
houses)

HYRESS SYSTEM as a Training 

Unit and  Showcase



 

مركز الطاقة المتجددة                                جامعة االسكندرية

14 

4. PROJECT TITLE: “DEVELOPMENT OF CENTER AND PRAC-

TICAL & E-LEARNING PROGRAM FOR THE AGRICULTURAL 

APPLICATIONS OF RENEWABLE ENERGY (ALEXREC)” 

Project PI: Abdelwahab S. Kassem 

Funding Agency: HEEPF 

Project objectives: 

 Development of Renewable Energy (RE) center and educational programs and 
courses 

 Enhance teaching/ training using e-learning 
Increase the awareness of RE systems 

Project Summary: 

The current educational program in RE is still inadequate mainly due to the nonexistence of RE 

educational program and E-Learning environment. The present project will, therefore, develop 

an educational center and program for the agricultural application of renewable energy in the 

Egyptian Universities by utilizing both conventional and E- learning environment. A web-

enhanced course makes use of web technology and services to support distribution of course 

materials and student access to the resources. The program will be designed to suit graduate 

and undergraduate students in the Agricultural Engineering Department and other departments 

in the Faculty of Agriculture such as Agronomy, Pomology, Floriculture, Olericulture, Forestry, 

Agricultural Economics, soil water, and General Agricultural Practice. The university graduates 

working in the field of agriculture that lack training in Re will also be one of the main targets of 

this program through continuing education.  

Achieving the above stated objectives will accomplish the following: 

 Improve the quality of education in agriculture at Egyptian Universities and make it compati-

ble to that of other advanced universities; 

Provide students with hands on experiences, 

Provide graduates with specific competencies in job-market demands, 

Standardize the agriculture education in Egypt by teaching the same course at all uni-

versities at the same time; 

Develop an awareness of the importance of using RE as a sustainable source of energy in de-

sert and remote locations in Egypt. RE is not just an option; it is rather essential for desert de-

velopment in Egypt. 

Agricultural problematic areas such as limited low-cost-energy irrigation means may be over-

come by providing more knowledgeable agriculture graduate in the field of Renewable energy. 

Introduce E-learning as a new tool for education and training for students and trainees far from 

the university and outside Egypt. 
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Project Outcomes: 

 Renewable energy center  

 RE learning resources 

 Undergraduate, Graduate and RE courses. 

 E-Learning Modules 

 Website and Web-based learning 

 Execution of teaching the RE course in the university  

 Dissemination and sustainability measures 

     E-Learning Lab

                      
        

www.areac-agr.com
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5- PROJECT TITLE: Development of agricultural engineering 

lab course for the agricultural applications of solar and wind 

energy systems. 

Project PI: Abdelwahab S. Kassem. 

Funding Agency: HEEPF 

PROJECT OBJECTIVES:  

Development of lab oriented course for the agricultural applications of solar and 

wind energy systems.  

Enhancing the teaching and learning of the course. 

 Increase awareness of solar and wind energy systems.    

Project Summary: 

The objective of the proposed program is the application of solar energy re-

search to energy related problems areas of agricultural engineering. The objectives 

will be met through the development of hands- on, lab- oriented course in solar energy 

devices for undergraduate students in agricultural engineering. The lab will also be 

used as a training center for the agricultural application of solar and wind energy. In-

structors in other agricultural fields can improve their teaching and learning programs 

when they incorporate the lab hardware in their classes. The agricultural engineering 

graduates trained in solar energy technologies, will disseminate expertise of solar 

heating and cooling, solar water pumping for irrigation and other purpose, and wind 

machine throughout all sectors of agricultural. The developed lab course will help in 

making the educational program of agricultural engineering more effective and respon-

sive to job market demand and to the state—of- the- art technology. It is relevant to the 

national development plan in Egypt. The developed lab will assist in solving two main 

problems: unemployment and energy shortage. The course will also develop an 

awareness of the importance of using solar energy in desert and remote locations in 

Egypt. Solar energy is not just an option; it is essential for desert development in 

Egypt. 

Project Outcomes:  

 Favorable solar and wind energy systems. 

 Course content and lab plan 

 Teaching and learning resources, methodology and solar and wind energy data-

base. 

 Teaching solar and wind energy course for senior students at the agricultural engi-

neering department. 

Text book in solar and wind energy applications  
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 من أنشطة املركز
 

لطالب قسم الهندسة الزراعية ” النظم الهجني ” دورة تدريبية عن 
 بحضور أ.د. رئيس جامعة االسكندرية
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النظم الهجني للطاقة املتجددة ” دورة تدريبية للطالب السودانني عن 
  RDIبحضور أ.د. عبد احلميد الزهيرى مدير ” 
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