
        
 
 

 

 خبر صحفي

 6102فبراير،  07الدوحة، 

نظم ورشة عمل هامة حول االبتكارات يجامعة حمد بن خليفة  التابع ل معهد قطر لبحوث البيئة و الطاقة

األوسط وشمال أفريقيا في مجال تكنولوجيا الطاقه الكهروالضوئية في قطر ومنطقة الشرق  

 

حمد بن خلٌفة, ورشة  ةعقد معهد قطر لبحوث البٌئة و الطاقة, واحد من ثالثة معاهد للبحوث الوطنٌة بجامع

عمل فً مركز قطر الوطنً للمؤتمرات فً الٌوم الثانى والثالث من شهر فبراٌر الجاري حول إستكشاف 

االبتكارات فً مجال تكنولوجٌا الطاقه الكهروالضوئٌة تحت عنوان "بناء وحدات الطاقة الشمسٌة المتكاملة 

فرٌقٌا". وقد تم تنظٌم هذا الحدث برعاٌه الصندوق و تطبٌقاتها لدولة قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أ

القطري لرعاٌة البحث العلمً و معهد أبحاث الطاقة الشمسٌة والطاقات الجدٌدة )المغرب( و بالتعاون مع 

 مركز فراونهوفر للطاقة الشمسٌة الكهروالضوئٌة السٌلٌكونٌه )المانبا(.

المؤسسات البحثٌة والخبراء فً مجال العقارات من العلماء من مختلف  09شملت ورشة العمل مشاركة  

الهٌئات المحلٌة مثل كهرماء، مشٌرب العقارٌة، شركة االكهرباء والماء  ةوالبناء باإلضافه الً مشارك

القطرٌة واللجنة العلٌا للمشارٌع واإلرث وسٌمنس ممثلة فً الحدث. كما حضر مندوبٌن من كل من المملكة 

إلمارات العربٌة المتحدة, ألمانٌا، النمسا، سوٌسرا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، العربٌة السعودٌة، دولة ا

 وأسترالٌا.

وأظهر هذا الحدث المزاٌا والموارد المتاحة لدولة قطر لدمج تكنولوجٌا الخالٌا الكهروضوئٌة فً البٌئة 

أٌضا شملت ورشة العمل  الحضرٌة مما ٌساعد على تحوٌل المبانً من مستخدمً للطاقة الً منتجً للطاقة.

النقاش مع المهندسٌن المعمارٌٌن ومهندسً المبانً عن كٌفٌة إدخال األنظمة الكهروضوئٌة فً المبانً مع 

الحفاظ على التصمٌم الجٌد للهٌاكل ومفاهٌم الطاقة، وكذلك عن كٌفٌة  ان تكون وحدات الطاقة الشمسٌة 

عزل الحراري، الحماٌة من أشعة الشمس، الحماٌة من المتكاملة متعددة الوظائف )تولٌد الكهرباء، ال

 الضوضاء والتحكم فً ضوء النهار(. 

وحدات الطاقة الشمسٌة المتكاملة هً عباره عن مواد كهروالضوئٌة تعمل على تحوٌل الطاقة الشمسٌة إلى 

جزاء من غالف المبنى كهرباء التٌار المباشر, ٌتم استخدام هذه الوحدات لتحل محل مواد البناء التقلٌدٌة فً أ

مثل السقف، المناور، أو الواجهات. ٌتزاٌد إدماج وحدات الطاقة الشمسٌة المتكاملة فً تشٌٌد المبانً الجدٌدة 

 بوصفها المصدر الرئٌسً أو المساعدة للطاقة الكهربائٌة، كما ٌمكن أن ٌتم تحدٌث المبانً القائمة وتعدٌلها. 



        
 
 

لفرص واالحتٌاجات فً قطر التحدي المتمثل فً تشجٌع استخدام من جانب آخر أبرزت النقاشات حول ا

 الطاقة الشمسٌة فً قطر علما بأن 

تكلفة الطاقة فً المبانً المحلٌة مجانٌة للقطرٌٌن ومدعومة للوافدٌن. هنالك أٌضا حاجة كبٌرة للتوعٌة عن 

رنامج ترشٌد".االستدامة والترشٌد فً إستهالك الطاقه, جدٌر بالذكر هنا مبادره كهرماء"ب  

تحدث الدكتور أحمد العناوي مدٌر أبحاث الطاقة الشمسٌة  فً معهد قطر لبحوث البٌئة و الطاقة: "الخالٌا  

الشمسٌة الكهروضوئٌة ٌمكن استخدامها فً المنازل والمبانً والمالعب فً نطاق واسع, إال أن البٌئة 

لطاقه الشمسٌة الكهروضوئٌة. كمثال ٌعد الغبار الصحراوٌة فً قطر تطرح تحدٌات فرٌدة من نوعها لخالٌا ا

وارتفاع درجات الحرارة من أهم االسباب التً تؤدي الً التقلٌل من كفاءة خالٌا الطاقه الشمسٌة 

الكهروضوئٌة. باإلضافة إلى ذلك، التحدٌات فً دمج الطاقة الشمسٌة إلى الشبكة. هذه القضاٌا ٌتم بحثها فى 

الطاقة بالتعاون مع كل أصحاب المصلحة المحلٌٌن والخبراء الدولٌٌن فً هذا معهد قطر لبحوث البٌئة و 

المجال وهو أمر حٌوي لنجاحنا. أضاف الدكتور أحمد العناوي أن ورشة العمل كانت ناجحه و مثمره 

 للغاٌة".

ة إشتملت ورشة العمل على ملصقات بحثٌة من علماء محلٌٌن ودولٌٌن, وخلصت الورشة بحفل جائزة مسابق

وحدات الطاقة الشمسٌة المتكاملة حٌث حصل خمسة طالب من جامعة حمد بن خلٌفة, جامعة تكساس أي اند 

 إم قطر وجامعة قطر على جوائز للمشارٌع المبتكرة.

  

 
 
 
 

 -انتهى-

 نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

عمى  ناشئة تقومة بحثي  جامعة  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
م الجامعة مجموعة من قد  من موقعها في المدينة التعميمية، ت  و التعاون الفريد بينها وبين شركاء دوليين ومحميين. 

كمية  :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة لها ،الدراسات العمياشهادات و  ،الجامعية شهاداتالبرامج األكاديمية لم
كمي ة العموم ضافة إلى إ، في قطر ية القانون، وكمية الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالميةالعموم والهندسة، وكم
من خالل معاهدها والمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث ا الجامعة فرص   ت وف ر. كما اإلنسانية واالجتماعية



        
 
 

بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما  برامج مصم مة مركز التعميم التنفيذي التابع لها . وي قد مالبحثية
 . 0202يخدم رؤية قطر الوطنية 

 

 

 نبذة عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة

ٌلعب معهد قطر لبحوث البٌئة والطاقة، تحت مظلة جامعة حمد بن خلٌفة ، دورا رائداً فً التصدي للتحدٌات 

الكبرى الوطنٌة للطاقة واألمن المائً، كونه معهد بحوث وطنً، من خالل قطاع البحوث والتطوٌر تماشٌا 

ة ذات اقتصاد متنوع ومستدام قائم المتمثلة فً تحوٌل قطر إلى دول 0909مع استراتٌجٌة رؤٌة قطر الوطنٌة 

على المعرفة. حٌث ٌعمل برنامج بحوث وتطوٌر المٌاه التابع لهذا المعهد، على تطوٌر تقنٌات مبتكرة فً 

فً حٌن ٌركز برنامج  تحلٌة ومعالجة المٌاه وإعادة استخدامها إضافة إلى عملٌة تغذٌة المٌاه الجوفٌة. 

على خالٌا الطاقة الشمسٌة )الكهروضوئٌة بحوث وتطوٌر الطاقة فً هذا المعهد  PV وعلى عملٌة تخزٌن )

      الطاقة إضافة إلى الشبكات الذكٌة. للمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة الموقع االلكترونً
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