




التقديم عبر اإلنترنت ممكن من 7 فبراير إلى 19 مايو 2022

إعالن 
 دورة التعلم االلكتروني الخاصة بـ «أنظمة الّري بالطاقة الشمسیة» 

23 مایو 19 – یونیو 2022

نیابة عن المیاه والطاقة من أجل الغذاء (WE4F) ومنظمة األغذیة والزراعة (مشروع WEPS-NENA) ، یسر الوكالة 
األلمانیة للتعاون الدولي (GIZ) اإلعالن عن دورة تعلم الكتروني (عبر االنترنت) حول أنظمة الري بالطاقة الشمسیة 
(www.spis-elearning.eu) باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة، والتي ستقام في الفترة ما بین 23 مایو و 19 یونیو 

.2022

ھل انت مستشار، مقدم خدمات، باحث أو ممارس في مجال إدارة المیاه للزراعة و الّري؟ وھل ترید أن تصبح خبیًرا في 
مجال أنظمة الري بالطاقة الشمسیة؟ 

.(SPIS) اذن تقدم بطلب للحصول على دورة التعلم اإللكتروني و لمدة شھر عن أنظمة الري بالطاقة الشمسیة 

من خالل إكمال التعلم اإللكتروني، ستتمكن من تقدیم إرشادات عملیة واسعة النطاق حول أنظمة الّري بالطاقة الشمسیة 
للمستخدمین النھائیین وواضعي السیاسات والممولین. 

  
استناًدا إلى صندوق األدوات (SPIS Toolbox)، ستكتسب المعرفة بمكونات الـ SPIS وكیفیة تصمیم نظام قابل للتطبیق 

تقنًیا واجتماعًیا واقتصادًیا و الذي سیخفف من المخاطر المتعلقة باالستخدام غیر المستدام لموارد المیاه ویعزز من قدرة 
المستخدمین النھائیین لتعزیز المناخ.

تتكون الدورة التعلیمیة من: 

19 درساً باالضافة الى المواد الدراسیة (وثائق مرجعیة، امتحانات للمعرفة / اختبارات وحاالت دراسیة من كینیا وتونس)؛ •
فعالیات أسبوعیة مباشرة (ندوات عبر اإلنترنت) حیث سیقوم الخبراء بتقدیم مداخالت إضافیة ویمكن للمشاركین المناقشة •

بشكل مباشر وحي باستخدام تقنیة الفیدیو / الصوت؛ 
اختبار / امتحان إلزامي في نھایة الدورة لتلخیص المعارف المكتسبة من الحاالت الدراسیة "حقیقیة" المختارة. •
ستتاح لك أیًضا فرصة التبادل المباشر مع المشاركین اآلخرین عبر مرافق المنتدى والشبكات.•

سیحصل جمیع المشاركین على شھادة رسمیة مكتوبة من (FAO / WE4F) في حال تمكنوا من: 

شاركوا على األقل بنسبة 80٪ من مدة التدریب. •
قدموا الواجبات واالمتحانات الكتابیة المطلوبة. •
شاركوا في االختبار النھائي وحققوا نتیجة ال تقل عن ٪80•
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