
   
 

 صحفي بيان

 سنعبر تقنية الفيديو كونفراتوقيع اتفاق تعاون 
 بين

   جامعة الزقازيق كلية الهندسةمركز تحديث الصناعة و  
  طاقة شمسية تدشين محطاتل

 

االستاذ الدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعه و  رئيس جامعة الزقازيق،بحضور السيد األستاذ الدكتور عثمان السيد شعالن، 
عميد كلية  و الدكتور هشام دمحم فوزى مركز تحديث الصناعة ل المدير التنفيذى عمرو طهوقع الدكتور  للدراسات العليا والبحوث

نظم لالمشروع القومي ، بدعم من بكلية الهندسة، بجامعة الزقازيق شمسية لتنفيذ نظام خالياإتفاق تعاون الهندسة، بجامعة الزقازيق 
 الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى والمتصلة بالشبكة و  الخاليا الشمسية الصغيرة

دمحم بيومى مساعد الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائى لألمم  السيد الدكتورتم التوقيع بحضور  بتمويل من مرفق البيئة العالمي، و
من خالل تقنية الفيديو  . وتم التوقيعنظم الخاليا الشمسية الصغيرةلالمشروع القومي المتحدة، و د. هند فروح مدير

اإللتزام بالتباعد اإلجتماعى وذلك تماشيًا مع اإلجراءات اإلحترازية التى تتخذها الدولة لمراجعة جائحة فيروس كورونا، و  سنكونفرا
 مع استمرار قاطرة العمل والتنمية.

وكذلك تنفيذا للجامعه انه فى أطار الدور المجتمعى ب عثمان السيد شعالن، رئيس جامعة الزقازيقالدكتور  األستاذ و قد أشار 
بين الكليه الهندسه ومركز تحديث  دعم هذا التعاون  علىالجامعه تحرص  لتنميه المستدامها فى مجال 0202لخطه مصر 

ستمرار على أ سيادته يؤكدو  تكون الجامعه من أوائل الجامعات المصريه فى تطوير تكنولوجيا الخاليا الشمسيه انو الصناعه 
 التعاون بين الجامعه ومركز تحديث الصناعه فى العديد من المشاريع المستقبليه.

 ما بالكليه باالضافه الى أنشاء محطه للطاقه الشمسيهان ب،  فوزي عميد هندسة الزقازيقدمحم األستاذ الدكتور هشام كذلك أشار 
الخاليا  أنظمةتنفيذ تصميم و الفنيين فى لمهندسين و ارات الطالب و هاتنمية مو  تدريبليمثل فرصه  فانه من مزايا بيئيه يمثله

فى مجاالت  العلمى البحثأثراء وباالضافه الى  هذا المجال فى ديم الدعم الفنى واالستشاراتواعداد الكوارد القادره لتق الشمسية
ويود سيادته توجيه الشكر الى البرنامج االنمائى لألمم المتحده  ومركز تحدث الصناعة ألتاحه  لتنميه المستدامهواالطاقه المتجدده 

 . لخدمه المجتمعهذه الفرصه 
لتحقيق التكامل بين  للتعاون بين الجامعة و الصناعة يحتذي بهرائد نموذج يعد  هذا التعاون أن طه  عمرو و قد صرح الدكتور

خطة مركز تحديث إطار  ، و يأتي ذلك فىمستدامةالتنمية الالجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد فى تحقيق 
تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية  تهدف إلىو التي  الصناعة



   
 

والتراثية واإلبداعية، وتحسين اإلنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، واالقتصاد األخضر، واإلعداد للثورة 
، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، واالبتكار وريادة األعمال، واالهتمام بمعايير الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي

 .، والتدريب من أجل التشغيلللعمالة القائمة تطوير المهارات والمهارات القومية، 
فى إطار  الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة أن هذه المشروعات يتم تنفيذها السيد الدكتور دمحم بيومى مساعد أشارو قد 

الهدف  خاصة للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 0202لتنفيذ إستراتيجية مصر  دعم البرنامج
باإلضافة إلتفاق باريس للحد من إنبعاث غازات  0202 عام ددة بحلولإنتاج الكهرباء من الطاقات المتج الخاص بمضاعفة
ولتعميم إستخدام أنظمة الخاليا الضوئية الصغيرة إلستغالل الطاقة الشمسية المتوافرة فى مصر فى توليد  اإلحتباس الحرارى 

 .القطاعاتكافة  فىالكهرباء  

ينفذه مشروع نظم الخاليا  إتفاق تعاون هو ثانى  اإلتفاقهذا  ان الشمسية الخاليا نظم مشروع مدير  ة هند فروحالدكتور  أوضحتوقد 
 الخاليا ٕاستخدام ٕانتشار دعم ٕالي المشروع  دفھی مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث إتفاقالشمسية مع الجامعات بعد 

 وزيادة الفنية، واإلستشارات الدعم لتقديم مراكز ٕانشاء ٕالي باإلضافة ،الشمسية الخاليا نظم ٕانتاج سوق  وتطوير الصغيرة الشمسية
 جديدة عمل بفرص مصحوبة مصر في التكنولوجيا ذهھل الناشئة األسواق ودعم فنية كوادر وٕاعداد المحلي، التصنيع مكون  نسبة

حافظة علي مستوي م 40محطة طاقة شمسية في  411بتقديم دعم فني و مادي لتنفيذ قام المشروع  أن تأضافو ، للشباب
  ./ سنوياً  وات ساعة ميجا 4.01 الكهرباء يقدر ب، و بإجمالى وفر فى  ميجا وات4200ة إجمالية الجمهورية بقدر 

 

 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

 


