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األهداف
الهدف من حزمة العمل هذه هو خلق منصة من أبرز المؤسسات 

والشركات والجامعات والمنظمات غير الحكومية في مختلف

مجاالت الطاقة المتجددة من أجل تبادل المعلومات والمعارف 

.والخبرات

ال وعالوة على ذلك، تهدف حزمة العمل في تحقيق اتصال فع

بين إلثراء محتوى المشروع وخاصة خالل إعداد وحدات 

.التدريس والتدريب



األهداف
اء خالل مرحلة التنفيذ، تسهل حزمة العمل االتصال مع الشرك

عال بين المنفذين وتدعمها لوجستيا وفنيا من خالل التواصل الف

.شركاء المشروع

اك إعداد شبكات التواصل يمكن أن يتحقق عن طريق االشتر

روني بواسطة النموذج اإللكتروني المتوفر على الموقع اإللكت

.للمشروع وتحديد قائمة أعضاء الشبكة



األهداف
تهدف هذه الحزمة العمل على تكامل الخبرات السابقة من 

وتشمل هذه سبيل المثال ال. المشاريع الناجحة التي أجريت

:الحصر
REMENAبرنامج الماجستير في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

.DAADبدعم من 
-BMZبدعم من  RCREEEالمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

GIZ
DUNديزيرتيكشبكة جامعة 

DISEMللدراسات االقتصادية واالجتماعية ديزيرتيكمعهد 
DLRبدعم enerMENAالطاقة المتجددة في منطقة الشرق األوسط 

TEMPUSتقييم الجودة للتعليم الهندسي في الشرق االوسط 
برنامج الماجستير في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة 

MAPECبرنامج ماجستير في الهندسة البيئية والتغيرات المناخية 



نموذج الطلب
DESIREمشروع 

م لتطوير ودمج واعتماد وتقيياألوروبي يهدف + ايراسموسهو مشروع 

جال اآلثار االجتماعية واالقتصادية في ممع برنامج درجة البكالوريوس 

إمكانية البلدانمن ومصر للتأكد الطاقة المتجددة في األردن وسوريا 

وتعزيز ية مع المعايير األوروبمتوافق تقديم تعليم عالي الجودة من الشريكة 

تياجات احلتلبية تعليم الطاقة المتجددة من أجل تخريج القادة المحترفين 

امعات المباشر هو تعزيز القدرات وتمكين الجالهدف . البالدفي هذه السوق 

اعي االجتممن تطوير االقتصاد الشريكة األردنية والسورية والمصرية 

و عليمية برامج البكالوريوس الطاقة المتجددة مع التقنيات التفي المستدام 

ي التعليم تحقيق نتائج مستدامة من شأنها تعزيز إصالح المناهج الدراسية ف

.الشريكللجامعات المدى إرثا طويل الهندسي وترك 



نموذج الطلب
DESIREاألهداف الخاصة لمشروع 

للطاقة المتجددة فيموضوع اآلثار االجتماعية واالقتصادية إدخال -

لشرق امختلف جامعات برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مناهج 

.األوسط وربما جامعات االتحاد األوروبي

جددة بين فهم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمشاريع الطاقة المتتعميق -

ة في منطقوالجامعة والخريجين المجتمعات المحلية والقوى العاملة 

.األوسطالشرق 

تحسين نوعية دورات الطاقة المتجددة المعروضة من قبل البلدان -

.الشريكة والجامعات المرتبطة بها



نموذج الطلب
DESIREاألهداف الخاصة لمشروع 

جتماعية وضع وتنفيذ وحدات تعليمية عبر اإلنترنت في مجال اآلثار اال-

.واالقتصادية للطاقة المتجددة لنشرها على نطاق أوسع

بي من تعزيز التعاون بين الجامعات المستفيدة وجامعات االتحاد األورو-

فيذ وخاصة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتن،REEEفي مجال التدريس 

.تكنولوجيات الطاقة المتجددة

رتبط بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الشريكة وما ي-

.بها من الجامعات من خالل ورش العمل التدريبية



نموذج الطلب
DESIREشبكة تواصل مشروع 

األعضاءتبادل الممارسات الجيدة بين تهدف الشبكة تسهيل -

.نقل المعرفة بين أعضائهاتعزيز -

كة تقديم المقترحات وتطوير المشاريع بين أعضاء الشبتشجيع -

.المشتركة

.التدريبفي إقامة دورات لمساعدة ا-

.كةمناسبة ضمن الشبطريق شركات من التدريب عن الطالب تمكين -

ماعي في إلى منتدى عالمي للمناقشة في تأثير االقتصاد االجتلوصول ا-

قضايا الطاقة المتجددة؛

الندوات وتقديم المقترحات: مثلفي األعمال المشتركة المشاركة -

ؤتمرات المنشورات في المجالت العلمية والموتقديم وتطوير المشاريع، 

.العلمية

متجددة؛قضايا الطاقة الفي موضوع العمل التدريبية ورش في المشاركة -

ألوسط تحفيز التعاون بين الشركات األوروبية والشركاء في الشرق ا-

المتجددةمجال الطاقة إلقامة مشاريع مشتركة في 



نموذج الطلب


