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 تمهيد 1

 (DESIRE) المشروع من المنشودة واألهداف الغايات 1.1

 الطاقة نم الرئيسية الجوانب في األوسط الشرق لطالب الجودة عالي تعليم توفير في الرغبة المشروع هذا من الرئيسي الهدف

 اتخاذ من ينهمتمك وبالتالي التقنيات، لهذه واالقتصادية االجتماعية الجوانب على التركيز مع الطاقة كفاءة وتكنولوجيا المتجددة

كل يهدف المشروع بش .المجال هذا في البحث أو الصناعة أو السياسات في الفعالة المشاركات تحفيزل  وخالقة مسؤولةقرارات 

 قطري عن للطاقة الوطنية للخطة وفقا والخاصة العامة المباني البالد سواء في في جديدة REEE تقنيات ونشر تعزيز إلى خاص

 :أنشطة خمسة التركيز على DESIREيتوقع مشروع . التقنيات لهذه العالية واالقتصادية االجتماعية اآلثار على الضوء تسليط

 لجامعيةا الدراسية المناهج في المتجددة للطاقة واالقتصادية االجتماعية اآلثار موضوع تتناول تعليميةمواد  6-4 طرح •

 ربماو األوسط الشرق منطقة في بها المرتبطة والجامعات من الجامعات الشريكة مختلفة كليات في العليا والدراسات

 .األوروبي االتحاد في

 نتعن طريق االنتر المتجددة الطاقة الستخدام واالقتصادية االجتماعية اآلثارب صلة ذات دراسية مواد وتنفيذ وضع •

 .المستهدفة للفئات أفضل لوصلو اإللكتروني للتعلم منصة باعتبارها

 ددةالمتج الطاقة لمشاريع واالقتصادية االجتماعية اآلثار فهم لتعزيز عامة توعية وأنشطة عمل وورش حمالت إطالق •

 .والفردي نيالوط المستويين على

 القدرات بناء برامج لتحسين المرتبطة والجامعاتالبلدان الشريكة  الموجودة REEE تدريب هيئات قدرات تعزيز •

 .المجال هذا في ذات أمد طويل والتدريب

 االتحاد وشركاء المرتبطة MENA جامعاتالشركاء و بين تعاون إقامة شأنها من وطنيةو ودولية إقليمية شبكة إنشاء •

 .المتجددة الطاقة أنظمة الستخدام واالقتصادية االجتماعية اآلثارب يتعلق فيما األوروبي

 والطويل القصير المدى على التأثير مؤشرات 1.1

 :والمؤشرات للمشروع المستهدفة والفئات التالي مؤشرات التأثير 7يظهر الجدول 

 

Short term impact 
Target 

groups/potential 
beneficiaries 

 

Quantitative indicators 
 

Qualitative indicators 

Improved REEE Study 
programmes at 
beneficiary 
universities 

Under- and 
postgraduate 

students 

Number of hours 
students attend on socio- 
economic effects 

 

Spectrum of covered 
related topics 

Improved knowledge 
level of graduates REEE Market 

Number of programmes’ 
graduates 

Level of knowledge 

Improved knowledge 
of instructors 

Beneficiary 
Universities 

Number of trained 
instructors (teachers) 

Ability to deliver the 
gained knowledge 
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Improved knowledge 
amongst regional and 
international students 
and scholars 

e-learning 
beneficiaries 

 

Number of e-learning 
members 

Form of knowledge 
implementation (e.g. for 
teaching or self-education) 

Better exchange 
amongst project 
partners 

Instructors and 
students 

Number of exchange 
students and instructors 

Degree of experience 
gained at host institution 

Developed REEE market National/regiona
l economy 

Volume of the market: 
successful projects and new 

companies. 

Contribution in national GDP 

Improved REEE research Researchers at 
beneficiary 
universities 

Number of publication in 
REEE socio-economics 

Journals impact 
factors/quality of 

conferences. 

Sustainable REEE 
education at HEIs 

HEIs in MENA 
countries 

Number of universities 
having REEE study 

programme that includes 
the socio-economics 

dimension 

Accreditation of the study 
programmes 

DESIRE Teaching 
Materials 

Under- and 
postgraduate 

students 

Number of implementing 
universities 

Accreditation 

Sustained training 
programmes for DESIRE 

materials 

Instructors at 
beneficiary 

countries HEIs 

Number of trained 
instructors 

Continuity of teaching the 
DESIRE Teaching Materials 

Effective dissemination 
of DESIRE materials 

e-learning 
members 

Number of downloads Usage form, e.g. teaching at 
HEIs and/or self- education 

Developed REEE 
market 

National/regiona
l economy 

Volume of the market: 
successful projects and 

new companies. 

Contribution in national 
GDP 

Improved REEE 
research 

Researchers at 
beneficiary 
universities 

Number of publication in 
REEE socio-economics 

Journals impact 
factors/quality of 

conferences. 

Sustainable REEE 
education at HEIs 

HEIs in MENA 
countries 

Number of universities 
having REEE study 
programme that 

includes the socio-
economics dimension 

Accreditation of the study 
programmes 

DESIRE Teaching 
Materials 

Under- and 
postgraduate 

students 

Number of 
implementing 

universities 

Accreditation 
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Sustained training 
programmes for 
DESIRE materials 

Instructors at 
beneficiary 

countries HEIs 

Number of trained 
instructors 

Continuity of teaching the 
DESIRE Teaching Materials 

Effective 
dissemination 

of DESIRE 
materials 

e-learning members Number of downloads Usage form, e.g. 
teaching at HEIs and/or 

self- education 

 

. نقط التأثير والفئات التي يستهدفها المشروع0جدول   

 

 مقدمة 2

 النطاق 1.1

 لمشروع فعالال للتنفيذ المطلوبة والجودة والمقاييس والعمليات والمسؤوليات واألدوار األهداف لتحديد القدرات بناء خطة نطاق في

 إلى المشاريع تخطيط من ،" DESIRE/  المتجددة الطاقة لتنفيذ واالقتصادية االجتماعية اآلثار على العالي التعليم وحدات تطوير"

 .التسليم

 المرتبطةو الشريكة الجامعات في يةالتدريس هيئةال أعضاء قدرات لبناء المعالم واضحة تأكيدا توفر الخطة ذلك، إلى وباإلضافة

 .التبادل وأنشطة التدريبية العمل حلقات خالل من

 االقتصاديةو االجتماعية اآلثار مجال في الموظفين قدرات تنمية برنامج وتطويرعلى تعزيز  تركز الخطة تحديدا، أكثر وبشكل

 البلدان في الشركاء مع وثيق تعاونب قبرص جامعة في القدرات بناء برنامج تصميم وسيتم. الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة

 .األوروبيين الشركاء من والدعم التنسيق في الناشئة االحتياجات إلى استنادا (GJU, UJ, CU, AU, DU, TU) المستفيدة

 الطاقة جالم في والقدرات المهارات مستوى ورفع البشرية الموارد تنمية في تتمثل القدرات بناء أنشطة في التركيز وسيكون

. بشكل دائم اإلحصائي التحليل وأساليب والتجارب العملي لتدريبا فرص توفير خالل من( REEE) الطاقة وكفاءة المتجددة

 التي يةاالستشار والخدمات التقنية والمساعدة العمل، وورش التدريبية الدورات القدرات ببناء المتعلقة األنشطة تشمل وسوف

 .والباحثين النهائيين والمستخدمين والفنيين والمهندسين والطالب لألساتذة تنظيمها سيتم

 خطة بناء القدرات أهداف 1.1

 :تهدف خطة بناء القدرات إلى

 هاراتهمملترقية  والطالب التقنيين والمساعدين الجامعات أساتذة ذلك في بما البشرية الموارد قدرات لبناء خطة وضع •

 .الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة مجال في
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 .األوروبي االتحاد خارج من الشريكة الجامعات في يةالتدريس هيئةال ألعضاء تدريبية دوراتإجراء  •

 .األوروبي االتحاد خارج من  الشريكة الجامعات في والطالب للباحثين تدريبية دوراتإجراء  •

 امعاتج في المدربين والباحثين يةالتدريس هيئةال ألعضاء الالزمة والمهارات المعرفة لنقل أكاديمية عمل ورش إجراء •

 .والطالب األوروبي االتحاد

 تعريف بناء القدرات 1.2

تساهم . لالطوي المدىعلى  التي يجب أن تجري حتما والتنظيمي، الفردي التعلم على تنطوي ألنها معقدة فكرة هي القدرات بناء

 تعزيزب  روعالمش إطار في القدرات بناء تعريف يتم. المستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية فيبناء القدرات فيما إذا نجحت 

 بكفاءة REEE مجال في البحوث/  تدريسلل عالية جودةزيادة  و ونشر إلجراء األكاديمية والمؤسسات والمنظمات األفراد قدرات

 .وفعالية

 :القدرات بناءل مستويات ثالثة هناك

 .الدراسية المقررات وإرشاد لتصميم واألكاديميين العمل ومجموعات الطالب من التعليم تطوير: يةفرد •

 .أنفسهم وإعالة وإدارة لتمويلالجامعات  في البحوث إدارات قدرات تطوير: تنظيمية •

 لتنظيميا والسياق الحوافز، هياكل ومعالجةالوقت  مرور مع المتغيرة،" اللعبة قواعد" األخذ بعين االعتبار: اتيةمؤسس •

 .السياسات صانعي قبل من واستخدامها البحوث إجراء فيها يتم التي الموارد وقاعدة

 خطة بناء القدرات الجيدة خصائص 1.4

 :التالية المبادئ علىاعتمادا  بناؤها يتميجب أن و التالية الصفاتب جيدةال بناء القدرات خطة تتمتع أن يجب

 الرغم ىعل. الخبرات مع والتكيف والتعلم والعمل مستمر، تخطيط نتيجة بناء القدرات هي: إجرائية هي القدرات بناء •

 يلهاوتحل مراجعتها تتم حية وثيقة خطة على تعتمد مشتركة، رؤية إنشاء يتم بحيث ضروري أمر التخطيط أن من

 .بانتظام

 .القائمة واألصول القوة نقاط علىتعتمد خطة بناء القدرات على : القائمة بناء القدرات تقوي االجرائيات •

رة مطو أو مملوكة تكون أن يجب. خارجية سلطة قبل من فرضه يمكن شيئا ليست خطة بناء القدرات: محليا مملوكة •

. تهاداماستضمان و تنفيذها عن ةالمسؤول المطاف نهاية في ستكون التي المحلية المعنية الجهات وضعها في شارك أو

 ؤوليةالمس تحملت التي المحلية المنظمات ودعم المحلية المهارات لتعزيزيأتي فقط  الخارجية اتالخبراالستعانة ب

 .الجهد هذا من المستفيد وهي النهائية

بحيث  طويروالت التقييم بحوث إلجراء طبيعية وسيلة خطة بناء القدرات تصبح أن يجب: العمل طريقة في نوعية نقلة •

 .واالتصاالت البحثية األنشطة جميع من يتجزأ ال جزءاتكون 

 هذاو منتظم بشكل تقييمها ليتم الالزمة والموارد المهارات خطة بناء القدرات الى كل تحتاج: التنمية وموارد مهارات •

 وأساسي لها.  ضرورييعتير  النشاط
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 والمسؤوليات األدوار 1.2

 .المشروعخطة بناء القدرات الخاصة ب تنفيذ في المشتركة والمسؤوليات األدوار أدناه 6 الجدول يصف

Role Responsibility 

Project Coordinator  Review and approve the Capacity Building Plan. 

 Review capacity building findings. 

 Assign project team members to appropriate action items resulting from verifications, 
reviews, specialist support visits (where applicable), monitor and manage those 
action items to closure. 

 Track engagement review and specialist review findings to closure. 

Capacity Building Plan 
Manager 

 Develop and maintain the Capacity Building Plan. 

 Develop and maintain a quality verification schedule in the Quality Verification Plan. 

 Develop and maintain the Quality Support Schedule. 

 Track non-compliances identified in the capacity building verification to closure. 

Team Members  Prepare for and participate in quality reviews, engagement reviews and specialist 
support visits (where applicable). 

 Implement action items resulting from quality reviews, engagement reviews, and 
specialist support visits. 

 ية في خطة بناء القدراتاألدوار الرئيس. 2الجدول 

 مدةال 1.6

 أكتوبر 71 إلى( المشروع بدء تاريخ) 6171 أكتوبر 71 منسوف تمتد خطة بناء القدرات على مدة تنفيذ المشروع بأكملها )

 .((المشروع انتهاء تاريخ) 6172

 مشروعال تنفيذ 1.2

 GJU من لؤي قويدر ستاذاأل DESIRE مشروع منسق

 ارة خطة بناء القدراتإد 1.2

سيأخذون  شركاءال جميع .قبرص جامعة من كونستانتينو جورجيوس الدكتور هو DESIRE للمشروع القدرات بناء خطة مدير

 .القدرات بناء خطة برنامج وصيانة وتنفيذ تأسيس في فعاال دورا
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 القدرات بناء خطة على الحفاظ 1.2

ائها جيدة إبق أجل من المشروععلى خطة بناء قدرات  المطلوبة التعديالت وتنفيذ تحديد القدرات بناء خطة مدير عاتق على قعي

 وحديثة وذات صلة. 

ي ف  يةالتدريس هيئةال أعضاء قدرات بناء لضمان والسلطات المسؤوليات تحديد القدرات، بناء خطة مديرمن مسؤوليات 

يحق و مستدامةال و المتبعة دلالتبا وأنشطة التدريبية العمل حلقاتعقد  خالل من بها المرتبطة والجامعاتالجامعات الشريكة 

 .التخاذ القرارات ذات الصلة المشروع منسقلمدير الخطة االتصال المباشر ب

 الشركاء 1.12

لمقدم ا التدريب خالل من االوسط الشرق جامعات في والباحثين الموظفين قدرات تحسين يتم سوف المشروع، أهداف لتحقيق

 (1 الجدول على ومظلل موضح هو كما) األوروبية الجامعات من قبل

P# Institution Acronyms 

P1 German Jordanian University, Jordan GJU 

P2 University of Jordan, Jordan UJ 

P3 University of Cyprus, Jordan UCY 

P4  Cairo University, Egypt CU 

P5  Aswan University, Egypt ASU 

P6  Sapienza University of Rome, Italy UNIROMA1 

P7  Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy, Germany WI 

P8 Technical University of Dresden, Germany TUD 

P9 Damascus University, Syria DU 

P10 Tishreen University, Latakia, Syria TU 

 DESIREجميع الجامعات المشاركة في مشروع . 3الجدول 
 

 اللغة 1.11

 اإلنجليزية غةبالل يجب أن تكون للمشروع المنتجة المواد. اإلنجليزية اللغة هي الداخلية االتصاالت في المستخدمة الرئيسية اللغة

 .واليونانية والعربية
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 المنهجية 3

 عامة نظرة 2.1

 مع ركاءالش متعدد كونسورتيوم في ان تتناول القضايا المتعلقة بها القدرات بناء ودعم لتطوير المتبعة منهجيةتتطلب ال

 ورةد إلى مستندة خطوات أربع من نهج في النظر ينبغي الخصوص، وجه على. البداية منذ المشاركة مجال في المتخصصين

 :يلي كما هي الرئيسية الخطوات. كولب تعلم

 على ارواإلط للبحث الرئيسية والضعف القوة نقاط تحديد مع األول المقام في المعنية هي الخطوة هذه: القدرات تقييم .1

 .والمؤسسي والتنظيمي الفردي المستوى

 لبرنامج؛ا نتائج لتحقيق الالزمة التفصيلية األنشطة تخطيط على تنطوي الخطوة هذه: خطةالو ستراتيجيةاال وضع .1

 . رصدالو الزمنية والجداول التكاليف قدرة أساس خط ووضع التنظيمية الخرائط تشمل سوف التي التقييم ترتيبات

 من األمثلة بعض على الضوء ويسلط القدرات بناء عمليات دعم في للشركاء الرئيسية األدوار يحدد القسم هذا: التنفيذ .2

 .القدرات بناء في تسهم أن يمكن والتي والمؤسسية التنظيميةالمستويات الفردية و من كل في األعمال

 األمثلة عضب وكذلك والتقييم، الرصد مجال في اتباعها يجب التي األساسية المبادئ يحدد القسم هذا: والتقييم الرصد .4

 .النهج لهذا ملخصا التالي الشكل ويبين .CB فعالية على للحكم استخدامها يمكن التي المؤشرات من

 

منهجية بناء القدرات. 0الشكل   
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 اإلجرائية 2.1

 :القسم هذا في مفصلة القدرات بناءاإلجرائية التحليلية لخطة 

 القدرات تقييم: 1 الخطوة 2.1.1

رتكز ي يجبكما . إنشائها مرحلة من أساسي جزءك المؤسسي واإلطار الحالي الوضع تقييم من األولى المرحلة هذه تبدأ أن يجب

 السابق لىع نبني أن السهل من عام، بشكل. الضعف ونقاط النسبية، القوة مجاالت أو األصول، تحديد على يالتأسيس التحليلهذا 

 ويجب، لمؤسسية،وا والتنظيمية الفردية: الثالثة المستويات على للموقف تقييما التحليل هذا يشمل أن ينبغي. األخير هذا لتحويل

 :لتاليةا العناصر تقييم ينبغي تحديدا، أكثر بشكل. الرئيسيين الشركاء مع تعاون كعملية هذه الخطوة تتم أن اإلمكان، قدر

 األفراد

 المعرفية والفجوات المهارات يحتاج التدريب •

 التدريب المخرجات جودة •

 المؤسسات

 والموارد أنظمة •

 المحددة األساسية القدرات •

 المالك اسهم حليلت •

 "اللعبة قواعد" و الحوافز يكله •

 التنفيذ 1.1.3.3
 األكاديمية المهارات من واسعة مجموعة مع( فرق أو) والثقافات الجنسيات متعدد فريق يتطلب المهمة بهذه لقياما: األفراد

األسئلة . جبهات عدة على األسئلة مع والتعامل البيانات جمع على القدرات بناء احتياجات تشخيصينطوي . واإلدارية والصناعية

 التالية تحتاج الى إجابة: 

 ؟(المهارات هذه لدينا مدى أي وإلى)به ملتزمون نحن الذي التدريب إلجراء الالزمة والمهارات المعرفة هي ما •

 ؟(حاليا لهم يكون وكم) المهارات هذهالذين يملكون  فرقال/  األفراد عدد كم •

 مستوىب الفريق في فقط واحد نكتفي بشخص أن الممكن من ؟'رئيسي ؛'حرفي'. 'مبتدئ'- ما مستوى المهارات المطلوبة •

"Master'- الخ... اآلخرين تعليمو التدريب يؤدي أن يمكن. 

 يهالتوج مثل األخرى التدخالت بعض خالل من أو التدريب طريق عن تعالج أنيجب  تحديدها تم التي الثغرات هل •

 فني؟ أخصائيمع  التعاقد طريق عن أو كونسورتيوم من آخر جزءك شخص أي إعارة أو الداخلي

 المفضلة األساليبو والمستشارين المعنية المنظمات في والضعف القوة نقاط لتقييم الممكنة األساليب من عدد هناك: التنظيمية

 :التالي النحو على هي المعنية الرئيسية األبعاد بجميعالتي تحيط  منهجيةال. بهم الخاصة
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 توفر التي( )EFQM) نماذج الجودة إلدارة األوروبية المؤسسة أو المفتوحة النظم باستخدام التعاونية SWOT تحليل •

 لنقاط املةش خريطة تعطي أن يجب النموذج نفس باستخدام الذاتي تقييم ،(والموارد والثقافة نظم مثل النقاط من قائمة

 .والضعف القوة

 .لها الرئيسية المعاييرتحديد و التدريب عمليةل الفردية الخطوات باستخدام ذاتي تقييم •

 التوظيفو ،واالستراتيجيات واألسلوب، والمهارات، والنظم التنظيمي هيكلال يحدد على المستوى التنظيمي S 7نموذج  •

 .والشعوب األنظمة منظمة،ال ،  COPSلذلك هو نموذج   سيطالب والبديل. المشتركة والقيم

 :اليةالت رئيسيةال قضايايهتم بال أن يقترح ولكن موحدةال للمنهجيات عرضة أقل هو التحليل من المستوى هذا: المؤسسية

 والجامعات ميةالحكو) المعنية الرئيسية الفاعلة العناصر لتوضيح القطاع أو البلد مستوى على المصلحة أصحاب تحليل •

 هاوأثر تأثيرها ودرجة التدريب عمليات في( الدولي والمجتمع الخاص، والقطاع المدني، والمجتمع البحوث، ومعاهد

 .المناسبة القرارات الجهات هذه تتخذ كيف أيضا يوضح وسوف. الكونسورتيوم أهداف على

 لموارد،ا تخصيص كيفية تحكم التي الرسمية القواعد تلك وخاصة ،"اللعبة قواعد" في سيبحث المؤسسي تحليلال •

 واضعي دور فك إلى أيضا يهدف التحليل وهذا. المعنية القطاعات في المصممة والحوافز اتخذت، التي والقرارات

 ولح معلومات يوفر أن يجب كما. السياسة صانعي قبل من البحثية األدلة واستخدام التدريب عملية في السياسات

 .التعلمب المعنية القطاعات في المعرفة ومراكز والتحالفات الرئيسية الشبكات

 وخطة استراتيجية وضع :2 الخطوة 2.1.1

 وإنشاء امجالبرن نتائج كل تحديد يتطلب وهذا. البرنامج من المرجوة النتائج حول خطة بناء القدرات تتمحور أن البداية في يجب

 .نتائجال للحصول على هذه الرئيسية األنشطة من قائمة

 تنفيذال :3 الخطوة 2.1.2

. ة متكاملةوحد لتشكل مختلفة أجزاء على الحصول –" لةاآل بناء" مجال فييمكن أن يفهم  قدرات بناء أن األحيان من كثير يعتقد

ناك لكن هو ،( اإلداري التوجيه وحتى والمعدات الرسمي التدريب) في هذا السياق توفيره يمكنبعض عناصر بناء القدرات 

 وعالقات السياسة أيضا االعتبار في CB تأخذ أن. يجب والقيم والشرعية والهوية الملكية مثل ملموسة غيرعناصر أخرى 

. CB تثبط أو تحفز أن يمكن التي العوامل تحديد على قادرة الخارجية الفاعلة الجهاتتكون  أن بمكان األهمية منلذا  .السلطة

 .الوقت مرور مع تتطور سوف والتي آخر، إلى سياق من تختلف سوف والتي

 والمخرجات المدخالت عم عاليةال البحثية المعايير واحترام والتحفيز، ملكية،ال بناء متطلبات بين التوازن تحقيق يجب التنفيذ مرحلة

 .التخطيط مرحلة في المحددة

 كاملة مجموعة ينصف أن الممكن من وليس(. OD) التنظيمي التطوير مجال في سيما ال كبيرة، مهارات الناجح التنفيذ يتطلب

 :يلي ما إلعطاء خاصة عناية إلى يحتاج ولكن المطلوبة األنشطة من

 معالجة في للمساعدة إجراءات اتخاذ طريق عن مبكر وقت في مصداقية لتأسيس حيوي أمر: والموارد المهارات •

 تطوير على مساعدةإلى  لألفراد الدعم من اإلجراءات هذه تتراوح قد. واحدة خطوة في الملحة والثغرات المهارات

 .جامعة مقرها للشركاء الدراسية المناهج
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 : البحوثهذه  من تنبثقيمكن أن  أساسية نقاط ثالث: والبحوث السياسات بين واجهة تطوير •

. مستنيرةال السياسات صنع في سهمي أن يمكن التعليم أن ضمان على للمساعدة ضروري هو الجودة في االستثمار أوال،

لى زيادة ا المتنامية المهنية المكانة خالل من الطويل، المدى على األحيان، من كثير في يؤدي قد" تأثيرال"زيادة  ثانيا،

 . والملتزمين الموهوبين األفراد عدد

 تثبت نأ يمكن معين، تعليمي برنامج مع متكاملة أن تكون بالضرورة ليسوالتي  اآلليات، من مجموعةتطوير  ثالثا،

 .العامة سياسةبال البحوث ربط في التكلفة حيث من فعالية

 طريقة عميمت بشأن الحق وقت فيوضمان إمكانية تقديم المشورة  للتغيير الدافع ضمان على ينطوي هذا: التغيير توحيد •

 حوافز وضع خالل من والشراكات الشبكات دعم يشمل أن ينبغي كما. العادية اإلجراءات من كجزء للعمل جديدة

 لفاعلةا الجهات كل ولكن البحوث، ومعاهد الجامعات فقط ليس الشبكات تتضمن أن وينبغي. المنظمات بين للتعاون

 .الخاص والقطاع السياسات، واضعي ذلك في بما المستخدمين،/  المستهلكين مثل الصلة، ذات

 أن يمكن ينالخارجي المتخصصين إشراكأن  ضرورة على تؤكد OD من كثيرة تعاريف: الخارجية الخبرات استخدام •

 . بموضوعية التغيير عمليات هويوج يسهل

 هيكل عالجةم سيتضمن هذا وعادة عالية، جودة ذات بحوث إنتاج تدعم التي البيئة تهيئة من بد ال: تمكينية بيئة تطوير •

 .الجودة عالية تدريبيةدورات  إنتاج تدعم التي الحوافز

 (M & E) والتقييم الرصد: 3 الخطوة 3.2.3

 ويجب ت،القدرا بناء في الكامنة التغيرات كل مع للتكيف الكفاية فيه بما مرنة خطة بناء القدراتل M & E يةنهجم يكون أن يجب

 أن وينبغي. ارجيةالخ المساءلة ومتطلبات التنظيمي التعلم من كل إلى النظر من بد ال وبالتالي. تم توفيته التعلم مبدأ أن تضمن أن

 كاهل ثقالإ تجنب أجل من بسيطة تبقى أنيجب  الوقت، نفس في. النتائج عن فضال اإلجرائيات والتقييم الرصد نظم تراعي

 .والتقييم الرصد نظم دعم تفقد قد طويال وقتا تستغرق معقدة مطالبب المنظمات

 :M & E منظور من المرحلة لهذه رئيسية مبادئ أربعة هناك

 في ةالمرغوب التغيرات لتعكس" المنتج" مؤشرات وكذلك ،"اإلجرائية" مؤشرات النتائج يجب أن يتضمن إطار العمل .1

 .الملموسة النتائج من المزيد للحصول على والسلوك المواقف

 فذتن التي( بدأنا عندما موجودةال القدرات مستوى أي) األساسية الخرائط دراساتب واضح ارتباط هناك يكون أن يجب .1

مع عدم  ول حتى الزمن، مر على الرئيسية المؤشرات في التغيرات تتبع الممكن من يكون أن يجب. التقييم مرحلة في

 .بشكل دائم المباشرة السببية الروابط إمكانية تتبع

 في الضرورة عند وتعديلها التأسيس مرحلة من كجزء الرئيسية والمؤشرات المنطقيالعمل  إطار نتائج مراجعة يجب .2

 .M & E في منهجيات أكبر مرونة درجة وفي التنفيذ في CBل التكرارية الطبيعة عكست أن يجب. التدخالت سياق

 تطوير على المساعدة يعني وهذا. CB منهجية روحو والملكية الشراكة تحترمبحيث  M & E طرقيجب تطوير  .4

 عملية يف فاعلين مشاركينك الداخلية الجهاتتعتبر  تمكن التي األساليب واستخدام المحلية والتقييم الرصد قدرات

 ذهه والقيادة؛ والمهارات والموارد الوقت حيث من مكلفة ستكون المشاركةهذه  نفسه، الوقت في. والتقييم الرصد

 .األمور وإنجاز العملية احترام بين المفاضلة إلى ؤديست المعضلة

 :يلي ماهي ك القدرات تأثير لتقييم الممكنة السبل ذلك، إلى وباإلضافة
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 تائجن حول اآلراء لجمع برنامج في الرئيسية النقاط في الخطوات هذه تنفذ أن يمكن: النهائي المستخدم استطالعات •

 .العملية هذه تسهيلل اإللكترونية الوسائل تستخدم أن يجب. الرئيسيين المصلحة أصحاب من CB آثارو

 ماها مكمال ستكون القصص وجمع المقابالت مثل األخرى النوعية والعمليات حالةال دراساتاستخدام : حالة دراسات •

 اأيض توفر وهي. لبحوثل الممنوحة موالألل الفعال االستخدام ظهارإل مفيدة أدوات تكون أن ويمكن الكمي، للرصد

 .واألنشطة العمليات بعض فعالية حول األدلةتوفر  وكذلك المانحة للجهات اجيد امؤشر

. القدرات بناء مجال في هامة خطوةك بهم خاص دقيق تقييم إلجراء البحوث تمويل من المستفيدين تشجيع: الذاتي التقييم •

التي أجريت في   الخرائط ورسم األساسية الدراسات تكرار على المثال سبيل على يمكن أن تنطوي هذه الخطوة

 .الخطوة األولى

 االحتياجات تحليل/  التأسيس  3

 تم .لكونسورتيوم ان يحلل النتائج وان تؤخذ بعين االعتبارل الضروري من الطويل، المدى على القدرات بناء برنامج لتطوير

 منطقة من 12) استطالعا 21 مجموعه مام االنتهاء تم حيث( WP1) 7 العمل حزمة في المحلية حتياجاتاال دراسة من االنتهاء

 يتم التعامل معها باستمرار. التي واالقتصادية االجتماعية للجوانب تحليل 6الشكل  يظهر(. أوروبا من 71 و األوسط الشرق

 

الجوانب االجتماعية واالقتصادية .2الشكل   

 

 ذهه تفسير أيضا ويمكن(. الجديدة التعيينات) جددال المعينون يحتاجها التي اإلضافية والمهارات الكفاءات 1الشكل  يظهر

 االقتصادي رالتأثي مجال في للتوظيف قابلية أكثرليكونوا  الجدد الخريجين يحتاجها التي المرغوبة المهارات بتحديد البيانات

 .REEEل االجتماعي
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الكفاءات الالزمة للمعينين الجدد .3الشكل   

 

 الكفاءات هي واالبتكار البيئية واآلثار االقتصادية واالستدامة واألمن، الطاقة، على الحصول أن( 1) الشكل منيمكن أن نرى 

 . 1خطة بناء القدرات المبينة في المادة  أنشطة خالل من تلك نتناول وسوف. أهمية األكثر

 القدرات لبناء شريك قدرات 4.1

 وتجدر. 1 رقم الجدول في األوروبي لالتحاد الشريكة الجامعات ومرافق قدرات تلخيص سيتم القدرات، بناء برنامج لتطوير

 غياب(.  المشروع هذا فيالمشارك  فريقلل بالنسبة وتحديدا) جامعة لكل المهارات أقوى هي ماقمنا بتحديد  أن إلى اإلشارة

 .المهارة تلك تمتلك ال المؤسسة أن يعني ال عالمةال

 

                                Institutions 
Skills                                    

UCY UNIROMA1 WI TUD 

Photovoltaic Systems X    
Thermal Solar Energy  X   
Wind Energy  X   
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Statistical Analysis X    
Electrical power systems modelling and 
simulation (grid integration) X    

Power Electronics X    
Biomass Energy  X   
Fuel Cells  X   
Energy Management X X X  
Hydro Energy and Resources  X   
Thermal Machines  X   
Interplay between Energy, Economy and 
Society.    X X 

Electricity Markets and electricity Systems   X X 
Market development, technology transfer 
and entrepreneurship   X  

Climate Change   X  
Impact of renewable energy grid integration    X 

قدرات الشركاء األوربيون .3الجدول   

 

 األنشطة 5

 :القدرات لبناء األنشطة مستويات من نوعان هناك

بل من ق األوسط، الشرقفي  الشركاء من والطالب والباحثين المدرسين من صغيرة مجموعة تدريب األول المستوىيتضمن 

 االوروبيين الشركاء من قبل أسبوع لمدة التدريبية الدورات من سلسلة عبر األول المستوى تحقيق وسيتم. األوروبيين الشركاء

 . 1 الجدول في مبين هو كما

 رق األوسطفي الش شركاءال قبل منالشريكة   المؤسسات في المصلحة أصحاب بقيةنشر المعرفة الى  الثاني المستوى يتضمن

MENA االوسط رقالش جامعات في العمل ورش من سلسلة عبر الثاني المستوى تحقيق وسيتم. أوروبا في التدريب تلقوا الذين 

 (.2) رقم الجدول في مبين هو كما األوروبيين الشركاء من نشطة بمشاركة
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Capacity Building Plan Actions: Training of MENA by European Partners 

Host Dates Participants Main Topics 

UCY, Cyprus 
 

1. Professors G1                 
13 -17/02/17  

2. Professors G2                        
27.02- 03.03.2017 

9 teaching staff  1. Photovoltaics 
2. Social impacts of RES 
3. Economic Impacts of RES 
4. Case studies (Labs): 

Economic analysis and 
CO2 emission simulations 
using PVSyst 

1. Students/Researchers 
G1    13 -24/02/17  

2. Students/Researchers G1    
27.02 -10/03/17 

6 
Researchers/students 

WI, Germany 1. Professors G1                 
03 -07/07/17 

9 teaching staff 1. Societal impact of 
energy 

2. Electricity markets 
3. Economic Impact of 

RES 
4. Impacts of renewable 

energy grid integration 
5. Socio-Economic Impacts 

of RES (especially within 
the subject of energy 
grid integration) 

1. Students/Researchers 
G1    03 -14/07/17  

12 
Researchers/students 

TUD, Germany 
 
 

2. Professors G2                        
17.07- 21.07.2017 

9 teaching staff  

1. Students/Researchers 
G2    17. -28.07.17 

12 
Researchers/students 

UNIROMA1, 
Italy 

1. Professors G1 + G2               
10.07 -14.07.2017  

2.  

9 teaching staff  1. Thermal Solar 
2. Wind Energy 
3. Electrical Power Systems 

and grid Integration. 
4. Socio-Economic Impacts 

of RES (mainly thermal 
and wind energy) 

1. Students/Researchers 
G1 + G2 

    10.07 -21.07.2017  
2.  

6 
Researchers/students 
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Capacity Building Plan Actions: Workshops given by MENA partners European Partners Participate 

Host Dates Participants Main Topics 

UJ, 
Jordan  

14/08/17-15/08/17 
 

1 teaching staff from UCY 
plus relevant academic 
staff from GJU & UJ 

1.Photovoltaics 
2.Introduction to R statistical 
tool 
(Additional to be determined by 
GJU) 
3.Socio-Economic Impacts of 
RES 

CU, 
Egypt 

28/08/17-29/08/17  
 

1 teaching staff from 
UNIROMA1 plus relevant 
academic staff from CU 

1.Thermal Solar 
2.Wind Energy 
3.Electrical Power Systems and 
grid Integration. 
4.Socio-Economic Impacts of 
RES (mainly within the field of 
thermal and wind energy) 

ASU, 
Egypt 

04/09/17-05/09/17  
 

1 teaching staff from 
UNIROMA1 plus relevant 
academic staff from ASU 

1.Thermal Solar 
2.Wind Energy 
3.Electrical Power Systems and 
grid Integration. 
4.Socio-Economic Impacts of 
RES (mainly within the field of 
thermal and wind energy) 

DU, 
Syria 

11/09/17-12/09/17 1 teaching staff from WI 
(maybe via Skype) plus 
relevant academic staff 
from DU. 

1.Societal impact of energy 
2.Electricity markets 
3.Economic Impact of RES 

TU, 
Syria 

18/09/17-19/09/17  
 

1 teaching staff from TUD 
(maybe via Skype) plus 
relevant academic staff 
from DU. 

1.Impact of renewable energy 
grid integration (Both Social and 
Economic) 
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 :المالحظات*

 (:RESلل واالقتصادية االجتماعية بالجوانب يتعلق فيما) التالية المواضيع في النظر ينبغي

 .(التجاريةأو   السكنية سواء) RES لتطبيق واالقتصادية االجتماعية عن التأثيرات موجزة مقدمة .1

 .المجتمعي المستوى على لذلك الرئيسية والنتائج النظيفة الكهرباء وقت استخدام: النامية لبلدانإعادة بناء ا .1

 .االقتصادية األزمةإدارة  وطريقة العمل فرص خلق .2

 سيكلف، كم. الصناعي أو على المستوى السكني RES تطبيق في واالجتماعي االقتصادي التحليل: الحالة دراسات .4

 .الطاقة توازن: RES تطبيق مع الحالية التقليدية الطاقة بمصادر مقارنة ،(PVSOL مثل) CO2 تجنب تحليل أداة

 .للجميع والطاقة أخضر عالم: الحلم وضع .2

 ةالمرجعي الوثائق 6

 :القدرات بناء لتنفيذ الالزمة اإلضافية الوثائق يلي وفيما

 “Teaching Staff Selection Criteria for Training at European Universities”. This outlines the 

criteria for selecting the MENA teaching staff that will be send to the European Universities 

for training. 

 “Researchers and students Selection Criteria for Training at European Universities”. This 

outlines the criteria for selecting the MENA researchers and students that will be send to 

the European Universities for training. 

 “Teaching Syllabus”. This will be a type of ‘agreement’ between the teacher and students 

following the training programme that will present the details of each lesson, the 

requirements and the way of grading performance.  

 “Evaluation Questionnaire”. This will be a questionnaire that will be filled out for each 

training session to allow us to improve our training and to measure the effectiveness of the 

training. 

 “Training agenda example”. An example of a typical training session in UCY.  

 

 


