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DESIREفي مشروع  Wuppertalالدافع لمساهمة معهد 
ياتللتكنولوجالمناسبة لنظام الطاقة في المستقبل تتطلب تقييما شامال التنمية 

لتقييمحتاجوتللطاقةمستدامنظاملبناءاألهمالمرجعالمتجددةوالطاقاتالطاقةسيناريوهاتتعتبر▪

شامل

▪ Technology (feasibility, field application)

▪ Resource assessment (wind, solar)

▪ Economic potential

▪ Large-scale RES supply schemes?

في الماضي
ددة من تقييم تكنولوجيات الطاقة المتج

وجهة نظر اقتصادية

▪ Infrastructures

▪ Market integration

▪ Financial issues

▪ Legal framework and 

regulation

▪ Energy security

▪ Geopolitics

▪ Stakeholder framework

▪ Environmental impacts

▪ Technology transfer

▪ Business opportunities

▪ Industrial development

▪ Employment effects

…..

:الحاضر
دة تقييم معايير متعددة من تقنيات الطاقة المتجد

واستراتيجيات التوزيع

Disciplines: Engineering, 
Economics.

Multitude of further disciplines: Political Science,
Finance, Management, Sociology, Law, 
Environmental Sciences, …



شاملتقييملوتحتاجللطاقةمستدامنظاملبناءاألهمالمرجعالمتجددةوالطاقاتالطاقةسيناريوهاتتعتبر▪

.لماضياالعقدخاللالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةعلىالتركيزمعالتعليميةالبرامجعددزيادة▪
وعددطبيعية،والالهندسيةالعلوممعكالسيكيةبطريقةمرتبطةالموجودةالتعليميةالبرامجغالبية

.خارجيةمتنوعةباختصاصاتمرتبطفقطقليل

جيخريلتدريبوذلكالموضوعهذاحولشامالتقييماطالبهاتعطيالمعاهدمنقليلعددفقط▪

.واالقتصاديةاالجتماعيةوالمعرفةالتقنيةللجوانبواسعفهمعلىالمستقبل

.ستدامةاأمثرالطاقةتطويرنظممنتسرعالمتجددةللطاقاتواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارفهم▪

DESIREفي مشروع  Wuppertalالدافع لمساهمة معهد 
ياتللتكنولوجالمناسبة لنظام الطاقة في المستقبل تتطلب تقييما شامال التنمية 



DESIREفي مشروع   Wuppertalالدافع لمساهمة معهد 
ياتالتنمية المناسبة لنظام الطاقة في المستقبل تتطلب تقييما شامال للتكنولوج
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DESIREفي مشروع  Wuppertalالدافع لمساهمة معهد 
ياتللتكنولوجالمناسبة لنظام الطاقة في المستقبل تتطلب تقييما شامال التنمية 



ماعية وتقييم اآلثار االجتلدى المعهد خبرات متعددة لها صلة في الموضوع من حيث البحث ▪

المتجددةيتعلق بالطاقة واالقتصادية فيما 

Wuppertalخبرات معهد 
دعم تطوير وحدات تعليمية متعددة التخصصات



ماعية لدى المعهد خبرات متعددة لها صلة في الموضوع من حيث البحث وتقييم اآلثار االجت▪

واالقتصادية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة

فوبرتالاإلدارة المستدامة بالتعاون مع جامعة الماجستير في إنشاء برنامج ▪

العناوينتم إعداد المواد التعليمية لمختلف ▪

الطاقةتنسيق عدد من المواضيع البحثية واألكاديمية مع المعاهد االفتراضية في مجال أبحاث▪

Wuppertalخبرات معهد 
دعم تطوير وحدات تعليمية متعددة التخصصات



Wuppertalخبرات معهد 
دعم تطوير وحدات تعليمية متعددة التخصصات



اتالموضوعأساسعلىالتخصصاتمتعددةتعليميةوحداتتطويرعلىالعملحزمةتهدف➢

.األولىلالعمحزمةفيتحديدهاتمالتيواالقتصاديةاالجتماعيةبالبحوثالمتعلقةالبحثية

المعهدمعموالدعبالتنسيقالجامعاتقبلمنمنظمةعمليةفيالتعليميةالوحداتمحتوىتطوير➢

WI

ادئالمبتحضيرفيللمساعدةوتوزيعهاوتنظيمهاالجامعاتقبلمنالمدخالتحزمةتجميع➢

.التعليميةبالموادالمتعلقةالبدايةفياألساسيةالتوجيهية

.تطويرهاالمزمعالتدريسيةالمناهجلدعماإللكترونيالتعلمدوراتتطوير➢

تطوير مواد تعليمية1.

.دعم تنفيذ المناهج التعليمية2.

دعم اطالق مناهج التعليم االلكتروني3.

.دعم منح توثيق للمناهج عند الحاجة4.
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أهداف حزمة العمل الثالثة

عم عمليات تطوير وحدات تعليمية متعددة التخصصاتالمساهمة ود
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2018

04/2016 - 03/2017
Elabora?on of teaching courses

04/2017 - 09/2017
Support
implementa?on 
of teaching 
courses

04/2017 - 09/2017
Support launching e-
learning courses

04/2017 - 09/2017
Support accredita?on

09/2016 - 09/2017
Development of e-learning courses

Support partners’ WPs

Support partners’ WPs

Support partners’ WPs

Support partners’ WPs

الجدول الزمني للمشروع



Input:
04/2016
On-going

WP1
All partners

Milestone:
05/2016
12/2016

Preparatory guidelines 
Distribu?on teaching courses 
to partners for feedback

04/2016 - 03/2017
إعداد دورات تعليمية

المشروعيسرئمعبالتنسيقالتعليميةوالموادالدروسوخططالتعليمية،البرامجتطويرودعمتنسيق▪

الصلةذاتواالقتصاديةاالجتماعيةالهويةتحديدأساسعلى

التحضيريةالتوجيهيةالمبادئإرساليتمسوفWP1منالمحددةالبحثيةالموضوعاتعلىاعتمادا▪

الشركاءجميعإلى

توفير المواد التعليمية على هذا النحو من قبل الجامعات المشاركةسيتم ▪

بناء الوحدات التعليميةالستكمالالجامعات الشريكة مع يتم تطوير المفاهيم ▪

(وعرئيس المشر)باللغتين العربية واإلنجليزية الوحدات التدريسية توفير محتوى ينبغي ▪

03/2016 Finalizing modules

إعداد دورات تعليمية متعددة التخصصات

التنسيق والدعم



09/2016 - 09/2017
تطوير مناهج التعليم االلكتروني

م إدخال وحدات تعليمية بالتعاون مع رئيس المشروع من خالل تطوير دورة التعلالمساعدة على ▪

تحتيةاإللكتروني الرائدة التي تستخدم بنية 

والجامعات الشريكة WP4ورشة عمل حول البيئات التعليمية االفتراضية بالتعاون مع تنظيم ▪

تطوير المزيد من دورات التعلم اإللكتروني مع الشركاء▪

دورات التعلم اإللكتروني في اللغة اإلنجليزيةتوفير ▪

Input:
09/2015
On-going

09/2017 Addi?onal  e-learning 
courses

WP4
All partners

Milestone:
12/2016 Distribu?on pi lot e-

learning course for 
feedback
Finalizing pilot e-learning course

03/2016

إعداد دورات تعليمية متعددة التخصصات

التنسيق والدعم



04/2017 - 09/2017
دعم التنفيذ

والجامعات الشريكة GJUعملية تنفيذ وحدات التدريس جنبا إلى جنب مع دعم ▪

GJUالتعلم اإللكتروني جنبا إلى جنب مع لدورة تجريبي إطالق ▪

الشريكةدعم الجامعات ▪
Input:
04/2017 WP7

دعم التنفيذ واالطالق واالعتماد

دعم الشركاء في تنفيذ وحدات التدريس المتقدمة



WP3 Coordina?on

Wuppertal Ins+tute

Project leader

Project partners

Partner universi?es

and implementa?on

Development of interdisciplinary teaching modules

Preparatory 
guidelines

Support and 
coordina?on 
of module 
development

Support
implementa?on 
andaccredita?on process

Module input
and feedback

Training
courses

Module
development

Project coordina?on

Development of 
summer school 
concepts
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عملية اإلعداد المنظم

نظرة عامة على عمليات اإلدخال وردود الفعل خالل وضع وحدات تعليمية متعددة 

التخصصات



(من النظام الشامل للطاقةالمحفزات والمثبطات في االنتقال التحديات العامة، )مقدمة 1.

(االنتقالنظام )مسار التطورات المستقبلية وتبعيات إطار العمليات االنتقالية 2.

(تحليل المشهد العالمي والشرق األوسط)رئيسية لتشكيل نظم الطاقة المستدامة كعناصر مصادر الطاقة المتجددة 3.

(من دمج التكنولوجيا إلى القبول االجتماعي)المستدامتحديد التحديات عند التحول لنظام الطاقة 4.

المتجددةفهم اآلثار االجتماعية واالقتصادية، شرطا مسبقا لتنفيذ الطاقة 5.

أمن إمدادات الطاقة•

واإلقليمياألوروبي النظام •

التوظيف اإللكتروني•

الفرص الصناعية•

عملية اإلعداد المنظم

إرشادات


