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"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية لتوريد وتشغيل وحدات خاليا شمسية

k 3) ) وقع أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وم. أيمن كالوتي المدير العام لشركة

Solar للتجارة والتعهدات، يوم األربعاء الموافق 21-2-2018م، اتفاقية لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة

وحدات الخاليا الشمسية (Solar system )  وتنص االتفاقية على أن تقوم الشركة بتركيب وحدات خاليا

شمسية في مبنى فرع الجامعة بسلفيت بقدرة إنتاجية مقدارها (70) كيلو واط.

جرى توقيع االتفاقية في مقر رئاسة الجامعة في رام هللا، بحضور د. مروان درويش نائب رئيس

الجامعة للشؤون اإلدارية، ود. باسم شلش مدير فرع سلفيت، ود. آالء الشخشير مساعدة الرئيس

لشؤون المتابعة، ود. م. علي زكي مدير وحدة الهندسة واإلنشاءات في الجامعة.

وأشار أ. د. عمرو إلى أن هذا المشروع يعّد األول من نوعه في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسعى

إلى تعميمه على فروعها المختلفة بهدف نشر الطاقة النظيفة وتقليص النفقات التشغيلية، وبخاصة في

مجال الطاقة.

وبين د. درويش أن تركيب خاليا شمسية في فرع سلفيت يعّد باكورة مشاريع تنوي الجامعة تنفيذها

في الفترة المقبلة في مختلف فروعها؛ لتوفير الطاقة البديلة وإحداث وفر مستقبلي في مجال الكهرباء،

ما يعود بالفائدة على الجامعة، وبخاصة على صعيد تقليص النفقات التشغيلية.

بدوره، أوضح د. شلش أن هذا المشروع يجعل تكلفة تشغيل المبنى في مجال الكهرباء صفرًا تقريبًا،

موجهًا شكره لرئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ولرئيس بلدية سلفيت أ. عبد الكريم زبيدية، لدعمهما

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريا أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت
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األوسمة

سلفيتخاليا شمسيهاتفاقيهالقدس المفتوحة

فكرة مشروع الطاقة النظيفة في مبنى الفرع.

يذكر أن جامعة القدس المفتوحة تمكنت حديثًا من تشطيب مبنى "فرع سلفيت" بمنحة كاملة من

وزارة المالية، بكلفة تقدر بنحو (2,8) مليون دوالر أميركي.

ويتكون المبنى من أربعة طوابق، بواقع (5) آالف متر مربع تضم مرافق التعليم كافة، من قاعات دراسية،

ومختبرات، وقاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث األجهزة التي تعكس صورة مشرقة عن الجامعة التي

تواكب التطور في جميع مراحله.

 

أكثر من 400 طالب وطالبة فلسطينيين يشاركون في مؤتمر محاكاة األمم
المتحدة

، تم اختتام مؤتمر محاكاة األمم المتحدة الفلسطيني السابع في مدرسة الفرندز رام هللا بعد مرور ثالثة

أيام من الحوارات الفعالة بين أكثر من 400 طالب وطالبة من 11 مدرسة فلسطينية.

تم تنظيم مؤتمر نموذج األمم المتحدة الفلسطيني السابع لعام 2018 بشراكة استراتيجية مع بنك

فلسطين وبلدية رام هللا.

تم عقد المؤتمر برعاية كل من: شركة جوال (الراعي البالتيني)، مطاحن القمح الذهبي وشركة بيرزيت

لألدوية (الراعي الذهبي)، وشركة أوتو زون لتجارة السيارات وشركة المشروبات الوطنية (الراعي

الفضي)، وفرن غوار والثالثي جبران (الراعي البرونزي). مؤتمر نموذج األمم المتحدة عبارة عن آلية

تمكن الشباب من فهم دور مؤتمر األمم المتحدة وتقليده في مجال حل القضايا الدولية.
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األوسمة

االمم المتحدةالفرندزمدارس

في هذا العام وألول مرة تم إضافة 3 لجان جديدة للمؤتمر: هيئة األمم المتحدة للمةرأة، منظمة األمم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، و منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)، وتم التطرق

لقضايا عالمية مثل تخفيض االنبعاثات من النقل الجوي، والحاالت اإلنسانية لدى السجينات

الفلسطينيات، وأمور أخرى في إطار الموضوع الرئيسي "استهداف المفارقة في القضايا السياسية

المعاصرة."

وكما هو الحال في أي مؤتمر دولي لنموذج األمم المتحدة، يلعب المشاركون دور سفراء من دول األمم

المتحدة األعضاء، ومجموعات المصالح، والمنظمات غير الحكومية في محاكاة لألمم المتحدة. ومؤتمر

نموذج األمم المتحدة الذي يتم عقده على مدار 3 أيام هو المؤتمر الوحيد الذي يمكن الطالب

الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-17 عام، أي من الصف الثامن لغاية الصف الثاني عشر، من

االجتماع مع بعضهم والمشاركة والتحاور ومناقشة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية محلية

ودولية وايجاد حلول لها.

تم عقد مراسم افتتاح واختتام المؤتمر في قصر رام هللا الثقافي في رام هللا بتاريخ 16 و18 شباط على

التوالي، بينما عقدت جلسات المؤتمر في مدرسة الفرندز في البيرة.

بدأت رحلة مدرسة الفرندز في مؤتمر محاكاة األمم المتحدة عام 2006 وتم تطويرها الحقا من قبل

طالب المدرسة لتكون الفعالية بمثابة المؤتمر األول والوحيد لنموذج األمم المتحدة الذي يتم عقده في

فلسطين سنويا ويمنح الطالب الفلسطينيين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في مجال حل الصراعات

والنزاعات لتجهيز أنفسهم بشكل أفضل من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في المجتمع

على مستوى محلي وعالمي.

وخالل السنوات السبع الماضية، ومن خالل المؤتمر تمكن الطالب من المشاركة في مؤتمرات دولية

لنموذج األمم المتحدة في كل من الواليات المتحدة وهولندا واليونان واألردن ومصر وقطر والهند

واإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.

www.rfs.edu.ps   :لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على الموقع التالي
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