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الشرق األوسط  في كھرباء صغیرة ةشبكأول سیمنس تقوم بتركیب 
 السلطان قابوس في عمان جامعة في

 
 

 جزء من اتفاقیة التعاون مع  كلیة الھندسة بجامعة السلطان قابوس شبكات الكھرباء الصغیرةتكنولوجیا تُعد  •

مختبر الشبكة الذكیة الذي سیساھم في تدریب طالب سیمنس ستساعد جامعة السلطان قابوس من خالل تطویر المناھج وتجدید  •

 الھندسة العمانیین
 

 جامعة السلطان قابوسفي  ةریصغكھرباء عداد شبكة إل والبرامج الالزمةالمعدات عن قیامھا بتوفیر سشركة سیمنأعلنت 

الكھرباء من  مصادر الجمع بین، حیث تعمل الشبكة على إمدادات الطاقة وخفض التكالیف اعتمادیة تعزیزمن شأنھا التي و

تكنولوجیا بفي جامعة السلطان قابوس  التي سیتم تركیبھاشبكة ھذه ال وتأتي. وبطاریات التخزینالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح 

تم توقیعھا في اتفاقیة تعاون جدیدة شركة الكما أنھا أولى مساھمات ، في الشرق األوسط سیمنس تقدمھااألولى من نوعھا ھي 

 .مؤخراً  مع الجامعة
 

قسم الھندسة  مختبر الحمایة والشبكة الذكیة في في القائمة شبكات الكھرباء الصغیرةأنظمة البتجدید  سیمنسستقوم شركة  وفي ھذا اإلطار،

التي تربط مصادر  -. وھذا یعني أن الشبكة االشبكة الذكیة إلیھ ممیزاتمن خالل إضافة بالجامعة، وذلك الكھربائیة وھندسة الكمبیوتر 

ویُعد تحكم ذكیة تعمل على تحسین إنتاج الطاقة وتخزینھا واستھالكھا في الوقت الفعلي. برامج  ستتضمن -الطاقة المتجددة بسعة البطاریة 

 فمن خاللمجلس البحوث. مع  سیمنس بالتعاونالشبكة الذكیة وتمولھ شركة الحمایة  ة من تطویر مختبرالمشروع ھو المرحلة الثالث

 الشبكة من خالل لوحة التحكم.أداء ، سیتمكن الطالب من محاكاة المواقف المختلفة ومراقبة سیمنسیزات الشبكة الذكیة من مم

 

 إلتزام لیؤكد على ھذا المشروع یأتي: "في ُعمان سالرئیس التنفیذي لشركة سیمن ماسي یروكلودیا فیرجو السیدة/وتعلیقاً على ذلك تقول 

 دمج مصادرل یُعد تجسیداً  كما، في أفضل جامعات السلطنة الطالبلدى العماني من خالل تعزیز المعرفة  تجاه المجتمع سیمنسشركة 

 الةفعّ ال الطاقةومستقبل الطاقة النظیفة  توفیر ، والمساھمة فيالمجتمع بخدمةفخورون  إننادة في مزیج الطاقة وتحدیث الشبكة. الطاقة المتجد

 في عمان."

 
مثل الطاقة الشمسیة وطاقة مصادر الطاقة المتجددة تؤدي ، حیث التقلیدیةاء الكھرب إمدادعلى تحویل أنظمة  شبكات الكھرباء الصغیرةتعمل 

للجامعات یسمح ؛ بما محلیة یمكن أن تعمل بشكل مستقل ظھور شبكاتإلى ، وتلقائیةاألكثر استقراًرا  اآلليحلول الشبكة والتحكم و، الریاح

في  وبیعھافائًضا من الطاقة یمكنھم تولید مستھلكین  إمكانیة وجود باإلضافة إلى، ق النائیة بتشغیل شبكاتھم الخاصةأو الصناعات أو المناط

 .أو في الشبكة الرئیسیة، إذا كانت متصلة شبكات الكھرباء الصغیرةال
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الھندسة بجامعة لكلیة السابق عمید السة الحاسبات والكھربائیة وھند ، أستاذ الھندسةج بوردوسینھاد/جانبھ یقول الدكتور منو

 الھامھذا التعاون من أجل  سیمنسفي جامعة السلطان قابوس بشكل مشترك مع شركة  "عملت كلیة الھندسةالسلطان قابوس: 

دریب الطالب مع لنقل المعرفة الصناعیة من خالل ورش العمل المتخصصة وفرص البحث والتطویر وبناء القدرات وت

 وھو ما، لجامعةللنشر الخبرات والمعرفة الصناعیة  والعمل على ذلك التنسیق الكلیة ستواصللذلك  العملي المیداني. التدریب

فائدة  لما سیقدمھ منالتعاون لھذا  الالزموالذي یقدم الدعم  ،یل الرواحينب /الدكتور عمید الكلیة الحاليقوي من یأتي ذلك بدعم 

ألنشطة التدریس والبحث في جامعة السلطان  متمیزةإضافة  ، باإلضافة لكونھاء ھیئة التدریس والطالب بالكلیةعضأل كبیرة

 قابوس."

 

بعض حیث نرى لما لھا من إمكانات،  بأكملھ في عمان وعبر الشرق األوسط شبكات الكھرباء الصغیرة تمتدومن المتوقع أن 

 الشبكاتیمكن لھذه لذلك، فبالطاقة.  تزوید السكانصغیرة ل دیزلتستخدم مولدات  على سبیل المثال المناطق الریفیة في عمان

ھذه المناطق الریفیة على التخلص التدریجي من بعض  مساعدةمن  المزید من الطاقة المتجددة مع الةفعّ الموثوقة والمستقرة وال

والمناطق الصناعیة أیًضا من  ،والجزر ،والقواعد العسكریة ،معاتالجایمكن أن تستفید كما  .محطات تولید الطاقة بالدیزل

 التي توفر إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة ومستدامة. شبكات الكھرباء الصغیرة

 

تضفي ، لقابوساتفاقیة تعاون مع كلیة الھندسة بجامعة السلطان ھذا العام  مؤخراً  وقعت قد جدیر بالذكر أن شركة سیمنس

التدریب دورات ، وسیمنسندوات مع خبراء شركة االتفاقیة تلك حیث تضمنت ، جامعةالالقائمة مع  على العالقةطابعًا رسمیًا 

 .شبكات الكھرباء الصغیرةمختبر  شركة سیمنس في مساھمةباإلضافة إلى الحدث األبرز وھو ، وأنشطة تبادل المعرفة ةالصیفی
 

 اإلعالمیة لالستفسارات
 سیمنسالعالقات اإلعالمیة، 

 2019 411 56 971+: ، ھاتف محمولةمحمد علي سیرجی

 sergie@siemens.com-mohammed.aly   : الكتروني برید

 www.twitter.com/siemens_press   تابعونا على تویتر:

 

ھي شركة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا، حیث أصبح اسمھا مرادفاً  (برلین ومیونخ) Siemens AGشركة سیمنس أیھ جي 

یث تركز عاماً. تمارس الشركة نشاطھا حول العالم، ح 170للتمیز الھندسي واالبتكار والجودة واالعتمادیة والتمیز العالمي ألكثر من 

 على توفیر بنیة تحتیة ذكیة للمباني ونظم الطاقة الموزعة والمیكنة اآللیة والرقمنة لكل من العملیات التصنیعیة والصناعات التحویلیة.

تقوم سیمنس بإعادة تشكیل أنظمة الطاقة في الحاضر  –للنقل للطاقة وسینس سیمنس  –ومن خالل الشركات التي تدار بشكل منفصل 

ل وسوق االنتقاالت والمسافرین العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً المتالكھا غالبیة أسھم في شركتي سیمنس ھیلثینیرز والمستقب

والمدرجتین في البورصة، تُعتبر سیمنس من الشركات الرائدة عالمیاً في  للطاقة)وسیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (كجزء من سیمنس 

ة الصحیة الرقمیة، باإلضافة لحلول تولید طاقة الریاح الصدیقة للبیئة من خالل مزارع الریاح التي تقام توفیر حلول تكنولوجیا الرعای

 86.8، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2019سبتمبر  30والمنتھیة في  2019على الیابسة وداخل المیاه. وخالل السنة المالیة 

ألف موظف  385، بلغ عدد موظفي شركة سیمنس نحو 2019رو. ومع نھایة سبتمبر ملیار یو 5.6ملیار یورو، بینما بلغ صافي دخلھا 

 www.siemens.comفي جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات حول الشركة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
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