
 والجدير بالذكر أن دعم املفوضية األوروبية إلنتاج هذا املنشور ال يعترب تأييًدا ملحتوياته التي تعكس آراء املؤلف� فقط، وال �كن تحميل املفوضية أد�
مسؤولية عىل أي استخدام قد يتم من خالل تلك املعلومات الواردة فيه

 تحديد التوجه العام واملهارات املطلوبة يف املنظ§ت املرصية وسوق العمل للمساهمة
..بشكل مبارش أو غ´ مبارش للتوصل اىل زراعة ذات الكفاءة يف استخدام املوارد

 تقديم برنامج ماجست´ يف الهندسة يهدف اىل إعداد املهندس� للتعامل الجيد والقدرة
 عىل التنسيق الفعال مع عل§ء البيئة واملزارع�، م§ يؤهلهم لتنفيذ اسرتاتيجيات مرص

 واالتحاد األوروÀ، باإلضافة إىل التحديات املستقبلية يف مجال املياه والطاقة والغذاء
عىل أن يشمل ذلك أيضا تحديث الدورات املتاحة حاليا

 تاعماجلاب ةذتاسألا ديوزتو بيردتل تاردقلا ءانب جمانرب ريوطت
 ةفلتخملا داعبألا ةجلاعمو ةساردل تاودألاو ةفرعملاب ةيرصملا

ةمادتسملا ةعارزلل

 رشن قيرط نع تنرتنإلا ربع حوتفملا ميلعتلا جمارب ريوطت
 بالطلا) ةحلصملا باحصأ فلتخم ىدل يعولا ةدايزو ةفرعملا

(عسوأ يعمتجم قاطن يفو نييميداكألاو نييسايسلاو

برنامج إدارة املوارد لتقديم حلول
مستدامة للتحديات الصحراوية 

األهداف العامة للربنامج
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facebook.com/suremapproject

linkedin.com/company/suremap-project/

instagram.com/suremapproject/
(@suremapproject)



لهدف الرئييس للربنامج

الجدول الزمني للمرشوع

Project
Partners:

 يهدف املرشوع إىل تقديم برنامج ماجست´ يف العلوم الهندسية للجامعات املرصية لتدريب وتأهيل
 املهندس� بشكل مميز لتنفيذ خطة "1.5 مليون فدان إلستصالح الصحراء" باإلضافة إىل التحديات

.األخرى املتعلقة باملوارد الطبيعية مثل املياه والطاقة والغذاء يف اسرتاتيجية مرص 2030

  نبذة عن برنامج

 تؤكد املناهج عيل الحاجة اىل الجمع ب� رضورة  الوعي بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدرولوجيا 
.والري مع الهندسة امليكانيكية والكهربائية وهندسة الرتبة والتخطيط الحرضي وكذلك الجوانب البيئية

التخصصات ب�  التنسيق  ذلك  يف  (×ا  التخطيط  مرحلة  إلدارة  األفضل  هم  املهندس�  فإن   وبالتايل 
أحدث مع  يتواكب  في§  والصيانة  الرتكيب  ومرحلتي  املتكاملة)  األنظمة  تطوير  لض§ن   املتعددة، 
.التقنيات

 وبالتايل، فإن املهارات متعددة التخصصات املقدمة للمنتفع� هامة- وبشكل خاص الخدمات املقدمة
́ة واملتوسطة، الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف رواتب العديد من املهندس� من  للرشكات الصغ
 مختلف التخصصات، ولكن مع ذلك يحتاجون إىل خربة يف كيفية دمج ومواءمة األنظمة الكهربائية
 واإللكرتونية والهيدروليكية وامليكانيكية وتداخلهم ، وكيفية ض§ن صيانة تلك األنظمة بشكل صحيح
.وموثوق به
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