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؟DESIREما هو مشروع •



الجامعات المشاركة•



25/10/2015بتاريخ DESIREانطلق مشروع •



:األهداف•

واالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارموضوعإدخال•

لبرامجالدراسيةالمناهجإلىالمتجددةللطاقة

مختلففيالعلياوالدراساتالبكالوريوس

.األوروبيواالتحادMENAجامعات

اريعلمشواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارفهمتعميق•

ةالعاملواأليديالمجتمعات،بينالمتجددةالطاقة
ةالمتجددللطاقةبالجامعةالتدريسهيئةوأعضاء

.المتوسطحوضمنطقةفيوالخريجين

دعنالمتاحةالمتجددةالطاقةدوراتنوعيةتحسين•
.بهاالمرتبطةوالجامعاتالشركاء



فيتاإلنترنعبرتعليميةمناهجوتنفيذتطوير•
للطاقةواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارمجال

.واسعنطاقعلىلنشرهاالمتجددة

ريةوالمصاألردنيةالجامعاتبينالتعاونتعزيز•
هذهوجهة،منواللبنانيةوالسوريةوالفلسطينية

أخرىجهةمناألوروبياالتحادمعالجامعات
فيذلتنواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارمجالفي

.المتجددةالطاقةتكنولوجيات

امعاتالجفيالتدريسيةالهيئةأعضاءقدراتبناء•
العملحلقاتخاللمنبهاوالمرتبطةالشريكة
.التبادلوأنشطةالتدريبية



أنشطة المشروع

اآلثارموضوعفيتدريسيةوحدات6-4إدخال•
المناهجإلىالمتجددةللطاقةواالقتصاديةاالجتماعية

فيياالعلوالدراساتالجامعيةالدراسةبرامجفيالدراسية
بهمرتبطةالموالجامعاتالمختلفينللشركاءمختلفةكليات

.ياألوروباالتحادفيوربمااألوسطالشرقمنطقةفي

متعلقةالالدراسيةوالمواداإلنترنتمناهجوتنفيذتطوير•
متجددةالالطاقةالستخدامواالقتصاديةاالجتماعيةباآلثار

اتالفئلتوعيةاإللكترونيللتعلممنصةباعتبارها
.أفضلبشكلالمستهدفة

العامةالتوعيةوأنشطةعملوورشبحمالتالقيام•
الطاقةعلمشاريواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارفهملتعزيز

.رديوالفالوطنياالستهالكيالصعيدينعلىالمتجددة



الموجودةREEEجهاتتدريبقدراتتعزيز•

نلتحسيالمرتبطةوالشريكةوالجامعاتفي

المجوفيلديهاوالتدريبالقدراتبناءبرامج

.الحياةمدىتدريب

نهاشأمنوطنيةودوليةإقليميةشبكةتأسيس•

الشريكةالجامعاتبينتعاونإقامة

االتحادوشركاءبهاالمرتبطةMENAوجامعات

االجتماعيةباآلثاريتعلقفيمااألوروبي

.المتجددةالطاقةأنظمةالستخدامواالقتصادية



دور الجامعة في المشروع

المشروعشركاءنشاطتشرينجامعةتدعمسوف
:التاليةالمهامفياآلخرين

االحتياجاتوتحليلالمجالتحديد•

إقليميةشبكةإنشاء•

والتدريبالتعليموحداتتطوير•

القدراتبناءبرنامج•

وتنفيذهاالمشاريعإدارة•

المشروعوتقييمرصد•

اإلعالنأنشطة•



اإلعداد/  1/مجموعة العمل 

تحديد المجال وتحليل االحتياجات: العنوان•

والطاقةالطاقةلكفاءةالحاليالوضعفحصإلىهذهالعملمجموعةتهدف:الوصف•

البعديلتمثكيفيةمدىذلكفيبماالمستفيدينالشركاءعندتدريسها(REEE)المتجددة

عددالمخططفحصيحددسوف.المدروسالبرنامجفيREEEلواالقتصادياالجتماعي

يؤديأنيجب.المستفيدةالبلدانفيالموجودةREEEلجامعاتالتعليميةالبرامجونطاق

ألساسيةاالدراسةالمجاالتتغطيتهحيثمنالبرامجهذهشموللكيفيةأفضلفهمإلىهذا

رفةالمعمستوىلتعزيزمطلوبةوهيواالقتصادية،االجتماعيةالجوانبوهي،REEEل

.البلدانهذهفيREEEلقطاعالمستدامةالتنميةلتمكينالمتدربين/الخريجينبين



15/11/2015: موعد البداية المتوقع•

15/5/2016: موعد االنتهاء المتوقع•

P6, IT: المنظمة الرئيسية•

جميعها: المنظمات المشاركة •

:مهام ال•

.REEEدراسة استقصائية لبرنامج دراسة 1.

تحليل البيانات المخزنة2.

REEEدراسة استقصائية على عرض أوروبي لمناهج3.

REEEمعيار برنامج 4.

ورش عمل حول نتائج االستطالعات5.



اإلعداد/ 2/مجموعة العمل 

إنشاء شبكة بين األقاليم: العنوان•

التعليميةالمؤسساتأبرزمنمنصةإنشاء:الوصف•

فيالحكوميةغيروالمنظماتوالجامعاتوالشركات

المعلوماتتبادلأجلمنالمتجددةالطاقةمجاالتمختلف

.والخبراتوالمعارف



15/11/2015: موعد البداية المتوقع•

15/10/2018: موعد االنتهاء المتوقع•

P2, JO: المنظمة الرئيسية•

جميعها: المنظمات المشاركة•

:  المهام

والبرامجالمهتمةللفئاتبياناتقاعدةإنشاء1.

المشروعمعالخارجيينالمصلحةأصحابربط2.

والمعرفةالمعلوماتلتبادلوندواتعملورشتنظيم3.



التطوير/ 3/مجموعة العمل 

ترنتورش تدريبية ومحتويات االن, تطوير المناهج: العنوان•

وحداتتطويرإلىهذهالعملمجموعةتهدف:الوصف•

لمتجددةاللطاقة-االجتماعياالقتصادمجالفيجديدةتعليمية

ويرتطودعمتنسيقالعملمجموعةتتضمن.الطاقةوكفاءة

العملتمجموعاونتائجبياناتإلىاستناداالتعليميةالمناهج

بمجالقةالمتعلالبحثيةالموضوعاتتحديدهنا،يتم.السابقة
واالقتصاديةاالجتماعيةالبحوث



15/4/2016:المتوقعالبدايةيوم•

15/12/2017:المتوقعاالنتهاءيوم•

,P7:الرئيسيةالمنظمة• DE

جميعها:المشاركةالمنظمات•

:المهام•

وضع المقرر التعليمي1.

اإللكترونيةتطويرالمقررات2.

تنفيذ المقررات التدريسية في الجامعات الشريكة3.

إطالق الدورات اإللكترونية عبر اإلنترنت4.



التطوير/ 4/مجموعة العمل

بناء القدرات: العنوان•

ي تطووووير برنوووامج تنميوووة قووودرات المووووظفين فووو: الوصفففف•

ة مجوووال اآلثوووار االجتماعيوووة واالقتصوووادية للطاقوووة المتجووودد

فووي وسوويتم تصووميم برنووامج بنوواء القوودرات. وكفوواءة الطاقووة

سوتفيدة جامعة قبرص بالتعاون مع الشوركاء فوي البلودان الم
(GJU،UJ،CU،AU،DU،TU  )



14/4/2016: موعد البداية المتوقع•

15/4/2018: موعد االنتهاء المتوقع•

P3, CY: المنظمة الرئيسية•

جميعها: المنظمات المشاركة•

:المهام•

خطة بناء القدرات1.

دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية2.

دورات تدريبية للباحثين والطالب3.

دورات تدريبية للباحثين والطالب4.



التطوير/ 5/مجموعة العمل

تنفيذ المشروع: العنوان•

ذلك تنفيووذ وحوودات التوودريس والتوودريب المعوودة وكوو: الوصففف•

فئووات تحميوول وإعووالن المنوواهج تعليميووة عبوور اإلنترنووت بووين ال

الخطوووة األولووى للوصووول إلووى الهوودف هووو وضووع .المسووتهدفة

ين خطة تنفيوذ منهجيوة واضوحة المعوالم لوحودات جديودة أوال بو

الشووووركاء وموووون ثووووم بووووين الشووووركاء الموووورتبطين واألطووووراف 

.األخرى



15/5/2017: موعد البداية المتوقع•

15/10/2018: موعد االنتهاء المتوقع•

GJU: المنظمة الرئيسية•

جميعها: المنظمات المشاركة•

:  المهام•

:تحددالتيالتنفيذاستراتيجيةتطوير•

التدريسيةالمناهجتنفيذسيتمأين.ا

لفةالمختالمراحلفيالمناهجستنفذالتيالمؤسساتعددكم.ب

ألجلاالتحادمنشريكلكلالتفصيليةاألدوارهيما.ج
الفعالةالمشاركة

والمستويات،هيومااإللكترونيةالدوراتنشركيفية.د

.للنجاحالرئيسيةاألداءمؤشراتوماهي.ه



:علىتشتملالتيالتنفيذخطةإعداد.2

للتنفيذالتفصيليةالخطوات.ا

المعلمين/للمدربينالالزمالتدريب.ب

التفصيليالتنقل.ج

توحداوأيةكالهماأوالجامعيأوآخر،سواءالتنفيذ،مستوى.د

حالةكلفيتنفذسوف

المعتمدةالبرامجفيدمجهمأوالمناهجاعتمادإمكانية.ه

اإللكترونيةالدوراتبدء.3

التنميةمعبالتوافقالخطةوتعديلاقبةمر.4



النشر والترويج/ 6/مجموعة العمل 

االستدامة واستثمار النتائج: العنوان•

استدامةضمانهيالعملمجموعةأهداف:الوصف•
روعالمشنتائجأثروضماناختتامهبعدالمشروعإنجازات

.اتالسياسعلىالمضافةالجيدةوالممارساتواألساليب
وفيناجحالالنشرمعكبيرحدإلىالناجحاالستثماريرتبط
حونسيصبالمشروعشركاءفإنولذلك،.المناسبالوقت

رونيةااللكتالشبكة.ومخرجاتهالمشروعلنتائجالمروجين
ومراكزالجامعاتعلىيجبأساسيبشكلالمحدثة،
لالتواصواإلقليميالوطنيالمستويينعلىالتدريب
تائجنالستثمارالقراروصناعخبرائهاخاللمنالمستمر
لطالباإلعدادمؤسساتهمفيالتدريبيةوالمناهجالتدريس

افسيةتنأكثرسوقإلى(المستهدفةالفئات)والمتدربين
.الطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةفيومبتكر



15/4/2017:المتوقعالبدايةموعد•

15/1/2018:المتوقعاالنتهاءموعد•

,P5:الرئيسيةالمنظمة• EG

,TU:المشاركةالمنظمات• UJ, TUD

:المهام•

عملالستمراريةوصفاتتضمنالتياالستدامةخطةوضع1.

هابللقيامواضحبشكلاألنشطةإدراجهذايشمل.آخرمشروع
.المشروعانتهاءبعدرعايتها/وتكلفتها

تعلموالالقائمةوالتدريبيةالتعليميةREEEبرامجاستدامةمراجعة2.

.البرنامجلمواصلةالالزمةالموارداستمراركيفيةعن

تحليلعلىالمتخذةاإلجراءاتاستدامةقياسمنالتأكد3.

ولوالوصالتدريبوأنشطةالمناهج،وهيكلةاألولية،االحتياجات
العملسوقإلى



اإلدارة/ 7/مجموعة العمل 

إدارة المشروع والتنسيق:العنوان •

لشعور ستتم إدارة المشروع في هذه الطريقة لتعزيز ا:الوصف•

( PM)موودير المشووروع GJU. بالملكيووة والتحفيووز لكوول الشووركاء

عمليووات المشووروع بسالسووة، واإلدارة عوون إدارة كوولومسووؤولة

وقيتهوا المالية واإلدارية بما في ذلك إعداد الموازنة والتقارير وت

عوون األنشووطة أمووام مسووؤولةواإلنجووازات، باإلضووافة إلووى كونهووا 

.في مهام إدارة المشروعGJUجامعةUJستساعد. االتحاد



15/10/2015:المتوقعالبدايةموعد•

15/10/2018:المتوقعاالنتهاءموعد•

,P1:الرئيسيةالمنظمة• GJU

جميعها:المشاركةالمنظمات•

:المهام•

المشروعإدارة 1.

لمية الدعوة لحضور اجتماع اللجنة التوجيهية واجتماع اللجنة الع2.
والفنية للمشروع

تنسيق مهام المشروع وأنشطته3.

تنسيق أنشطة إعالن المشروع4.

التقدم الكلي المحرز في المشروعتقييم ورصد5.



ضمان الجودة / 8/مجموعة العمل 

الرصد والتقييم : العنوان•

يع الرصوود والتقيوويم همووا عنصووران أساسوويان فووي إدارة المشووار: الوصففف•

م هووو عاموول لهووذا السووبب بالووذات، فووإن تنفيووذ نظووام للرصوود والتقيووي. الفعالووة

التقيويم وسيتم إنشاء نظوام محودد للرصود و. النجاح الحاسم للمشروع بأكمله

تسومح لتقديم معلومات ثابتة وواضحة عن اإلجراءات اإلدارية الفعالة، وس

ن تتوأثر باستثمار الموارد بشكل أمثل وإعادة توجيوه األنشوطة التوي يمكون أ

ن وسوويتم تطبيووق مجموعووة موون المؤشوورات الكميووة والنوعيووة موو. بالمشوواكل

.المقابالت وقوائم المراجعةوخالل أجهزة الرصد مثل االستبيانات 



15/10/2015: موعد البداية المتوقع•

15/10/2018: موعد االنتهاء المتوقع•

P8, DE: المنظمة الرئيسية•

TU, UJ, GJU: المنظمات المشاركة•

: المهام•

آلية الرصدتفصيل1.

تفصيل آلية التقييم2.

لجنة الرصد والتقييمإنشاء3.

تنسيق أنشطة الرصد والتقييم4.

ن التقدم تقارير التقييم الدورية والنهائية مع وضع معلومات ع5.
المحرز في المشروع بما في ذلك التأخير والتقصير



النشر واالستثمار/ 9/مجموعة العمل 

.االنتشار والتعزيز: العنوان•

قليميوة ستزداد الحاجة في السوق المحليوة وكوذلك فوي السووق اإل: الوصف•

بشووكل كبيوور خاصووة بعوود صوودور قووانون الطاقووة المتجووددةREلمهندسووين 

طوة لدى دول المنطقة خ. ومصر وسوريا حاليا,وكفاءة الطاقة في األردن 

حاجوة لوذلك فوإن ال,لزيادة حصة الطاقوة المتجوددة فوي خلويط الطاقوة الكلوي 

قة لمثل هذا البرنامج امتدت خارج األردن ومصر وسوريا إلى دول المنط

حة سوويتم تنظوويم العديوود موون األنشووطة وسوويدعى أصووحاب المصوول. عالميووا

. وكذلك الشركات والوزارات ووسائل اإلعالم



15/10/2015: موعد البداية المتوقع•

15/10/2018: موعد االنتهاء المتوقع•

P4, EG: المنظمة الرئيسية•

GJU, DU, UCY, WI: المنظمات المشاركة•

:المهام•

شروضع خطة النشر التي تشمل تنظيم أحداث ومواد الن1.

تطوير الموقع االلكتروني للمشروع2.

تطوير مواد النشر3.

المشاركةMENAتنظيم ورشة عمل النشر لبلدان4.



شكرا لحسن إصغائكم 

السمارةموسى  . د.أ
عميد المعهد العالي لبحوث البيئة

DESIREالوطني لمشروع  منسق  ال


