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الوىهالت العلوية -:
– بناىُسُٔط فّ اىٍىذعت اىنٍشبٕت دَس ُٔوُٕ  - 1996ميٕت اىٍىذعت – جامعت اىمىٕا
– ماجغتٕش فّ اىٍىذعت اىنٍشبٕت بتاسٔخ  - 2000/6/26ميٕت اىٍىذعت – جامعت اىمىٕا
– عىُان سعاىت اىماجغتٕش:

Interconnection of Wind Turbine Generator to the Utility Grid using
AC/DC/AC Conversion Methods

– دمتُساي فّ اىٍىذعت اىنٍشبٕت بتاسٔخ  - 2004/9/24جامعت مُٕشُ  -اىٕابان
– عىُان سعاىت اىذمتُساي :

Stability Analysis of Nonlinear Systems Composed of Power-FactorCorrection Converters

التاريخ الىظيفً -:
– معٕذ بقغم اىٍىذعت اىنٍشبٕت – ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 1997/3/11
– مذسط مغاعذ بقغم اىٍىذعت اىنٍشبٕت – ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 2000/8/1
– مذسط بقغم اىٍىذعت اىنٍشبٕت – ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 2004/11/29
 اعتار مغاعذ بقغم اىٍىذعت اىنٍشبٕت – ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 2010/4/26 قائم باعماه سئٕظ قغم اىٍىذعت اىنٍشبٕت – ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 2010/8/26 مششف عيّ ميٕت اىٍىذعت بأعُان – جامعت جىُب اىُادِ اعتباسا مه 2011/3/28البعثات واألجازات الذراسية -:
– إجاصة دساعٕت إىّ اىٕابان فّ اىفتشة مه  2000/11/10إىّ 2004/10/10

الوهوـات العلويـة-:
– عااافش عاإادىً فااّ مٍمااً عيمٕات ىيُالٔاااث اىمتحااذي اكمشٔنٕ ات ىمااذة شااٍش َاحااذ رااغه شااٍش أ غ ا ظ  2006مااه رااغه اوش ا ت
اىمششَع اىمتعاقذ مع ششمت امبشُٔن.
– عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕت ىيُالٔاث اىمتحذي اكمشٔنٕت فّ اىفتشة مه ُٔىُٕ  2006رغه اوش ت اىمششَع اىمتعاقاذ ماع شاشمت
امبشُٔن.
– عااااافش عٕادىااااـً فااااّ مٍمااااـت عيمٕاااات ( مبااااادسة االوتماااااك َاىشااااشامت ىااااذعم شااااباب اىباااااح ٕه َ أع اااااك ٌٕ اااات اىتااااذسٔظ)
إىّ اىُالٔاث اىمتحذة اكمشٔنٕت ىمذة عتت أشٍش اعتباسا مه  24فبشأش 2007اىٓ  24أ غ ظ .2007
–عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕت ىذسٔبٕت بجامعت ماوشغتش -باىممينت اىمتحذي اىبٕشٔ اوٕات فاّ اىفتاشة ماه  22عابتمبش  2007اىآ 14
امتُبش َ 2007رىل ىتىفٕز اىمىحت اىمقذمت مه بشوامج اىحشاك اىفشدْ اىتابع ىبشوامج االىحاد االَسبّ .TEMPUS - IMG
– عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕت ىيُالٔاث اىمتحذي اكمشٔنٕت ىمذة شٍش َاحذ راغه شاٍش أ غا ظ  2008راغه اوشا ت اىمشاشَع
اىمتعاقذ مع ششمت اوبشُٔن.
– عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕات ىجامعات سٔفٕاشا فٕاشاقٕغ بأعاباوٕا فاّ اىفتاشة ماه  15مااسط اىآ  22مااسط  2009راغه اوشا ت
اىمششَع اىمشتشك اىمصشْ اكعباوّ.
– عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕت ىيُالٔاث اىمتحذي اكمشٔنٕت ىمذة شٍش َاحذ راغه شاٍش ا غا ظ  2009راغه اوشا ت اىمشاشَع
اىمتعاقذ مع ششمت اوبشُٔن.
 عافش عٕادىً فّ مٍمً عيمٕت ىيُالٔاث اىمتحذي اكمشٔنٕت ىمذة شٍش َاحذ رغه شٍش ا غ ظ  2010رغه اوش ت اىمششَعاىمتعاقذ مع ششمت اوبشُٔن.
عرض موجز عن كل مشروع من المشروعات البحثية والتطبيقية التى شارك فييا ودوره فى كل منو.

مشروع تطبيق ادوات المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في التعميم و برامج التدريب:

قد اختير ىذا المشروع في الدورة الرابعة لمشروع  HEEPFوالممول من قبل و ازرة التعميم العالي بتمويل يبمغ  43.6الف دوالر

امريكي لمدة سنة واحدة بدأت من يوليو  . 2005ويمثل دور الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير
التنفيذى لممشروع .ومن مسئولياتو خالل المشروع وصياغة وتشكيل االفكار  ,وعرض المقترح لممشروع  ,وانتقاء فريق العمل و
ادارة العمل و تطبيق نظام الجودة ومراقبة اساليب العمل  .وقد وجو ىذا المشروع لرفع كفاءة الطالب قبل وبعد التخرج ومن خالل
عمميتي التعمم او التدريب وذلك عن طريق تطبيق برنامج (التصميم بمساعدة الحاسوب ( .))CADوكنتيجة لتطبيق ىذا المشروع

 ,تم انشاء وحدة خاصة لمتصميم المتقدم ممحقة بكمية اليندسة (مركز التصميم الحديث)  .كما ان المشروع اىتم بتدريب وتحسين
القدرات التدريبية لمميندسين من خالل ثماني دورات تدريبية باالضافة لتوطيد وانشاء عالقات متماسكة مع المنشأت الصناعية
المحيطة.



مشروع انشاء نظام توكيد الجودة داخل كمية اليندسة بأسوان : QAAP

وىو يعد المحقق االساسي في " االعتماد وضمان الجودة داخل كمية اليندسة بأسوان "  .وقد استمر ىذا المشروع لمدة  18شي ار
( من ديسمبر  2005وحتى شير يوليو )2006حيث انو ممول من و ازرة التعميم العالي  )MOHE( ,بمبمغ قدره  150الف جنيو
مصري  .وييدف ىذا المشروع الي المحافظة عمي معايير ضمان الجودة لكيمة اليندسة فرع اسوان بجامعة جنوب الوادي  .وىذه
ىي الخطوة االولي لتقييم قدرة العمل لمكمية  .ويمثل دور الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير
التنفيذى لممشروع فيو مسؤل عن ادارة و توزيع االدوار عمي الفريق و مراجعة  ,وتقييم  ,ومراقبة عمل المشروع.


مشروع انشاء معامل تخيمية متطورة لبرامج اليندسة :TEMPUS

يعمل ىذا المشروع عمى انشاء معامل تخيمية متطورة " في كمية اليندسة .وىذا المشروع ممول من قبل االتحاد االوروبي بمبمغ
قدره  293.000يورو لمدة ثالث سنوات تبدأ من ديسمبر  2006النشاء معمل تخيمي لطمبة الكمية .ويمثل دور الدكتور /محمد
عبد العزيز ميمل عرابي عضو الفريق اإلدارى والمسئول التنفيذى لبرامج التدريب .


مشروع تصميم القدرة المتكاممة:

مشروع البحث بدأ في سبتمبر  2007لمدة ثالث سنوات والممول من قبل شركة انبريون  ,الواليات المتحدة االمريكية بتمويل يبمغ
 60الف دوالر امريكي .ويمثل دور الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير التنفيذى لممشروع فيو

مسؤل عن ادارة و توزيع االدوار عمي الفريق و مراجعة  ,وتقييم  ,ومراقبة عمل المشروع .خالل المشروع يكون الفريق مسؤوالً
مسئولية كاممة عن إنتاج وتصميم الرقائق االلكترونية والدوائر بما في ذلك وضع مخطط معماري لتصميم واختبار الرقائق بعد
التصنيع وجارى العمل بالمشروع اآلن حيث أن رئيس شركة إنبريون قد قام بزيارة المركز مرتين خالل ىذا العام و أبدى إرتياحو
لإلنجازات الحالية ,ويعمل بالمشروع عدد  5باحثين .وبناءا عمى نجاح النتائج فقد تم توقيع عقد تجديد المرحمة الثالثة لممشروع
لمدة ثالث سنوات اخرى بتمويل يبمغ  90الف دوالر امريكي.


مشروع تصميم نظام خاليا شمسية عالية الكفاءة:

بدأ ىذا المشروع في يناير عام  2008بالتعاون مع جامعة روفي ار اإلسبانية وذلك لتصميم نظام خاليا شمسية عالية الكفاءة ,وقد
انتيى العمل بيذا المشروع بنياية أبريل  ،2009و تم إعداد التقرير النيائى ،و قد قام الفريق األسبانى بزيارة المركز مرتين خالل

ىذا العام وقد تم من خالل أنشطة المشروع إنشاء روابط قوية لعدة مشاريع مستقبمية مع الفريق اإلسباني .ويمثل دور الدكتور/
محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير التنفيذى لممشروع.


مشروع الطاقة اليجين:

ىو نظام الطاقة البديل في ظل إرتفاع الطمب المتزايد عمى واردات النفط .ييدف المشروع المقترح إلى المساىمة في تحقيق
التكامل وتعزيز البحوث المصرية عمى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وما يرتبط بيا من محوالت الكيرباء  ،وأجيزة التحكم

واالستخدام المشترك ,كما انو يمثل خطوة إلى األمام في تأمين دور قيادي لمصر في نظم الطاقة المتجددة ويمكن االعتماد عميو
كمصدر لمطاقة المتجددة .فى بداية شير مارس  2009تم التعاقد مع صندوق التنمية والعموم التكنولوجية ) (STDFالتابع لو ازرة

التعميم العالى والبحث العممى باجمالى ميزانية تبمغ مميون جنيو مصرى ,وجارى العمل بالمشروع لتصميم نظام ىجين لمطاقة
الجديدة ,ويعمل بالمشروع  7باحثين .ويمثل دور الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير التنفيذى
لممشروع فيو مسؤل عن ادارة و توزيع االدوار عمي الفريق و مراجعة  ,وتقييم  ,ومراقبة عمل المشروع.


مشروع تصميم محطات الرياح:

طاقة الرياح في جميع أنحاء العالم حققت تقدما ىائال في كل من التقدم التكنولوجي والقدرة المركبة في العقد الماضي ,ومن
المقرر التركيز عمى طاقة الرياح والديزل مقارنة بالنظام التقميدي فقط ,االقتراح ينقسم إلى جزأين رئيسيين ىما اوالً :دراسة

توربينات الرياح الصغيرة في المناطق الريفية لزراعة األسماك والصناعات الصغيرة في شمال دلتا النيل بمصر حيث التكمفة
المرتفعة وثانيا :دراسة تصميم توربينات الرياح الستخداميا في إمدادات الكيرباء في المناطق المدنية في مصر وألمانيا ,يشترك
بالبحث في ىذا المشروع فريق من جامعة طنــطا وكفر الشيخ وعدد من المنشأت الصغيرة والمتوسطة بمصر ،كما شارك
بالمشروع فريق ألماني من جامعة كولون وفريق صناعي أيضاً .المشروع ممول من الشراكة المصرية  -األلمانية وتم إتمام
إجراءات التعاقد لممشروع و بدأ العمل بو خالل شير يونيو  2009و لمدة عامين وبميزانية تبمغ  200الف يورو .ويمثل دور

الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير التنفيذى لممشروع فيو مسؤل عن ادارة و توزيع االدوار عمي
الفريق و مراجعة  ,وتقييم  ,ومراقبة عمل المشروع.


مشروع تصميم برنامج محاكاة لمنظم الكيربية:

اليدف من ىذا العمل استخدام عناصر نظام الكمبيوتر لتطوير المواقع عمى الشبكة العنكبوتية العالمية القائمة عمى التفاعل بين
عناصر النظام ,وىو يعتبر أداة أساسية لمتطوير والتي يمكن أن تتوسع لمكثير من دراسات نظم الطاقة الكيربائية في المستقبل,
العمل المقترح ىو في األساس لتطوير البرامج التي تستفيد من ثورة تكنولوجيا المعمومات والنتيجة المتوقعة من ىذا العمل ىي

تعزيز التعميم وكذلك تطوير أدوات جديدة لتخطيط وتشغيل نظم الطاقة وقد تم التعاقد عمى مشروع تصميم برنامج شبكى لنظم
الطاقة و الشبكات لمدة عام بدأ فى شير يونيو  2009من خالل مشروع اإلبتكار و البحث و التطوير ) (RDIالتابع لبرامج و ازرة
التعميم العالى الممولة من اإلتحاد األوربى بميزانية تبمغ  25الف يورو .ويمثل دور الدكتور /محمد عبد العزيز ميمل عرابي

كعضو فى الفريق البحثى لممشروع ويقوم بإدماج نظم الطاقة.


مشروع تصميم نظم افضل عالية الكفاءة لمخاليا الشمسية:

بدأ ىذا المشروع في اكتوبر عام  2010لمدة عامين وبالتعاون مع ألباما االمريكية بميزانية تقدر 200الف دوالر .وذلك لتصميم
نظم جديدة مستحدثة لتصميم رقائق الكترونية متكاممة تناسب دوائر الخاليا شمسية لتعطى كفاءة عالية .ويمثل دور الدكتور/
محمد عبد العزيز ميمل عرابي الباحث الرئيسى والمدير التنفيذى لممشروع.

بيان بإدارة الوحدات الخاصة والمعامل فى القسم والكمية والجامعة ،مع توضيح دوره فى كل منيا.


مركز التصميم الحديث بكمية اليندسة بأسوان ( 2002مؤسس)-:

 قاد الدكتور /محمد عبد العزيز فكرة إنشاء المركز كنتيجة ميمة لمشروعو البحثي لتطوير العممية التعميمية بالقسم(مشروع تطبيق ادوات المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في التعميم و برامج التدريب) ،وقد أنشأ ىذا المركز خالل عام

 2007ويشرف سيادتو أن يكون عضو مجمس إدارة منذ إنشاؤه ليشارك في جميع األعمال المنوطة بالمركز.


وحدة توكيد الجودة بالكمية (مؤسس)-:

 -قاد الدكتور /محمد عبد العزيز فكرة تكوين الوحدة عن طريق مشروع توكيد الجودة بالكمية وذلك خالل فترة إدارتو

لممشروع ,وقد عمل سيادتو كمدير لموحدة منذ إنشاؤه في عام  2007إلى نياية عام  ,2008وكان دوره ىو قيادة الفريق
التنفيذي لتنفيذ إجراءات توكيد الجودة بالكمية.



مركز ابحاث تطبيقات االلكترونيات الصناعية( :مؤسس ومدير)-:

 إن فكرة المركز جاءت كأساس تطبيقي ميم لألنشطة البحثية لمدكتور /محمد عبد العزيز ,فيو مؤسس المركز ومديرهمنذ إنشاؤه في أواخر عام  2008وحتى األن ويمثل دوره العامل الفعال مع أعضاء المركز في رسم الخطة التنفيذية
لممركز من كتابة مشاريع بحثية وتقديم خدمات بحثية عممية لمشركات وتوطيد العالقة مع المراكز البحثية العالمية.
اًشطة اخري هتٌىعة
 محاضر فى دورات الطرق المؤدية ( )Pathwayخالل أعوام 2007/2006/2005 -محاضر عن النظم الحديثة لمبحث العممي واالبتكار فى الندوة المنظمة من قبل العالقات الثقافية المصرية االسبانية ابريل

خالل عام2009

 محاضر عن النظم الحديثة لمبحث العممي واالبتكار فى يوم الميندس المصري فى شير اغسطس 2009

مشاركة فى عدد اثنين براءة اختراع تحت التقييم وىما:

- 1العنوان:

Circuitr for High Energy Recovery in Capactive De-Ionization Systems
المتقدمين باألختراع :محمد القرعان و محمد عرابى
تاريخ التقدم :فبراير 2009
- 2العنوان:
Type-4 Compansation for Power Supplies
المتقدمين باألختراع :احمد ابوالفتوح  ,شيماء نجار و محمد عرابى
تاريخ التقدم :نوفمبر 2010



مناقش خارجي لرسالة دكتوراة بجامعو نيويورك سيتي فى  11فبراير .2002



مناقش خارجي لرسالة دكتوراة بجامعو روفي ار اى فيرقمى فى  23يوليو .2010



شيادة تقدير من شركة  ENPIRIONاالمريكية .والمتميزة فى مجال تصميم الدوائر المتكاممة لمحوالت القدرة ذات
الترددات العالية.



محاضر فى ورشة العمل الخاصة بالبحث والتعميم لمطاقة الكيربية والمنظمة من قبل جامعة تكساس إى أند أم فى قطر

خالل الفترة من  13إلي  11ديسمبر .2002

عنوان المحاضرة ""Energy Education at the University of South Valley


محاضر فى ورشة العمل الخاصة باإلبتكار والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنظمة من خالل ىيئة التعاون المصرى

األسبانى والمنظمة العربية لمعموم والتكنولوجيا فى  5يوليو .2002

عنوان المحاضرة ""Promoting Innovations for SEMs in Egypt


محاضر فى ورشة العمل الخاصة بإدماج اإلبتكار فى الحياة من خالل يوم الميندس المصرى ( )EEDخالل الفترة من

 1إلى  3أغسطس .2002

عنوان المحاضرة "" Change the Culture of the Academic Research
بيان بالجمعيات العممية المشترك بيا سواء عمى المستوى المحمى او الدولى ودوره بيا.
 -عضو جمعية ميندسى الكيرباء وااللكترونيات العالمية ( )IEEEمنذ عام :2000

 oجائزة افضل باحث شاب من جمعية ميندسى االلكترونيات واالتصاالت العالمية باليابان لعام 2002
 oتم اختياره عضو متميز  Senior memberمن قبل جمعية الميندسين الكيربية العالمية  IEEEلعام 2002
حيث يتمثل دوره فى خدمة الجمعية العممية بالعمل كمراجع لممقاالت العممية المرسمة لمنشر بيا والمساعدة فى عممية تنظيم
بعض األنشطة العممية ألقسام إلكترونيات القوى ( ،)Power Electronicsإلكترونيات صناعية ( Industrial
 ،)Electronicsدوائر ونظم ( )Circuit and Systemمثل:
 .1الرئيس المساعد المنظم لحمقات الطالب بالمؤتمر الدولى  ICITلعام  2005بتونس
 .2عضو المجنة العممية لتنظيم المؤتمرالدولى لعام  2004بتونس

 .3محكم دولي في معظم المؤتمرات العممية المتخصصة التابعة لجمعية ميندسى الكيرباء
وااللكترونيات العالمية IEEE
 .4رئيس حمقات عممية بالمؤتمرات الدولية مثل INTELEC, PESC, APEC

 .5الرئيس الفنى المساعد لمجنة جمعية ميندسى الكيرباء وااللكترونيات العالمية – جودة القوى IEEE-
Power Quality 2009-2010
 .6عضو المجنة العممية (المقرر الفنى المساعد لممؤتمر ( MEPCON Conference Technical
 ))Program Vice Chairلتنظيم المؤتمر الثانى عشر لنظم القوي الكيربية  2008باسوان

 .7عضو المجنة العممية لتنظيم المؤتمر الثانى لنظم القوي االلكترونية لعام  2010بالصينPEDG ( .
)2010
 .8عضو المجنة العممية لتنظيم المؤتمر الدولى لتحويل الطاقة الكيربية لعام  2010بالواليات المتحدة
األمريكية)ECCE 2010( .

 .9عضو المجنة العممية لتنظيم المؤتمر الدولى لمطاقة ونظم اإلتصاالت لعام  2010بيولندا
()INTELEC 2010
 .10رئيس المجنة التنظيمية لممؤتمر الثالث لتطبيقات الكترونيات القوى لنظم التوليد الكيربية 2012
باسوانConference Orginzation Chair of the Power Electronics on ( .
)Distribution Generation PEDG 2012
 عضو جمعية الميندسين المصرية منذ عام :1996حيث يتمثل دوره فى خدمة الجمعية باإلشتراك فى أنشطتيا ومشاركة الرأى جميع األعضاء.
 عضو ىيئة التحرير ( )Editorial Boardلممجمة العممية لتقنيات الطاقات الجديدة عام :2009”“International Journal of Renewable Energy Technology
حيث يتمثل دوره فى خدمة الجمعية العممية بالعمل كمراجع لممقاالت العممية المرسمة لمنشر بيا والمساعدة فى عممية تنظيم
بعض األنشطة العممية الخاصة بتقنيات الطاقات الجديدة.
 عضو ىيئة التحرير ) (Editorial Boardالمجمة العممية لمكونات ونظم القوى الكيربية لعامى  2009و :2010”“Electric Power Components and Systems Journal
حيث يتمثل دوره فى خدمة الجمعية العممية بالعمل كمراجع لممقاالت العممية المرسمة لمنشر بيا والمساعدة فى عممية تنظيم

بعض األنشطة العممية الخاصة بمكونات ونظم القوى الكيربية.

 عضو المجمس التدريب االستشاري الصناعى بمنطقة مصر العميا. -عضو المكتب االستشاري بالكمية.

