
 

ي الطاقـــــــــــــــــز التمـــــــــــــــــ ركــم
ف �ف  ة ــــــــــــــــــ�ي

 البحث، التعل�م، ر�ادة األعمال
 

  USAID الممول من الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة
 MITوالمنفذ بواسطة معهد ماسا�شوستس للتكنولوج�ا 

 

ف برنامج فرص المشار�ــــع البحث�ة للطالب "  " الجامعيني
 آخر موعد للتقد�م

  
) الدرا�ي  الفصل(  2020  أغسطس 31 ي

 األول والثايف
 

 

ي معهد ماسا�شوستس للتكنولوج�ا،  النموذج استنادا إ�
ي الطاقة المطبق �ف

ف �ف فرص  " عن بدء برنامج أن �علن�� مركز التم�ي
ف الجامعيللطالب  �ةمشار�ــــع البحثال ف شمس والمنصورة " لتم��ل أبحاث طالب المرحلة ني �كة عني ي الجامعات ال�ش

الجامع�ة �ف
   ، من خالل أحد الخ�ارات التال�ة: وأسوان

وع ي  االخت�ار األول: الم�ش
ح البحي�  الطالب/الطالب:   قبل من  المق�ت

ح .1 وعا الطالب  �ق�ت ا م�ش ي  إجراؤە يتم  بحث��
اف  تحت المخت�ب  �ف ي  التدر�س  أحد أعضاء هيئة ووصا�ة دعم / إ�ش

 الجامعات من أي �ف
�كة الثالث.    ال�ش

ي  المنتج �جب �سل�م : النواتج .2
  للبحث.    تقد�م عرضمع   األو�ي  النموذج أو النهائئ

ام  خطابات توقيع يتم .3 ف ف ع� البحث.  قبل من االل�ت  الطالب/الطالب واألستاذ الم�ش

 

: المشاركةاال  ي
ي  خت�ار الثايف

ي  القائمة أو  المستمرة البحث�ة األ�شطة �ف
�كة جامعة كل تحددها  (اليت تحت ) 2020مارس  10بحلول �ش

ي  التدر�س هيئة عضو ق�ادة
�ك الجامعات إحدى �ف  ة):  ال�ش

ي الطاقة ال يتل�ت  .1
ف �ف حاتمركز التم�ي ف  الذين األساتذة  من البحث�ة مق�ت ي البحوث.   فرص �قدمون للطالب الجامعني

 المشاركة �ف

ي  للمشاركة الطالب يتقدم .2
حها بحث�ة مبادرة �ف ي  التدر�س هيئة أعضاء �ق�ت

�كة.  الجامعات من أي �ف   الثالث ال�ش

ي  الطالب لعدد األق� الحد  .3
  أستاذ ل�ل ثالثة هوالبحث  ف��ق �ف

  بحث�ة وورقة ،تقد��ي  وعرض نموذج،�جب �سل�م   : النواتج .4

ام خطابات توقيع  يتم أن �جب .5 ف  واألستاذ   لطالبا / الطالب قبل من االل�ت



 

وعاالخت�ار الثالث:   التخ�ج  أبحاث اتم�ش

وع  جماع�ة فرصة هذە .1 ي  تخ�ج لم�ش  .بالطاقة متعلق  بحي�

ي  المنتج �جب �سل�م : النواتج .2
 وتقد�م عرض حوله.   ،النهائئ

ام خطابات توقيع  يتم جب أن� .3 ف  .واألستاذ الطالب /  الطالب قبل من االل�ت

نامج  فرصة ع� قبل من �حصلوا  لم الذين للطالب األول��ة إعطاء سيتم :مالحظة* ي هذا ال�ب
وع خالل  من  �ف ي  م�ش

ف �ف  .طاقةمركز التم�ي
 

  : ي الطاقة من خالل الرابط التا�ي
ف �ف وع التم�ي  http://bit.ly/coe-energy-uropالتقد�م لم�ش

 

    معاي�ي األهل�ة: 

ف  بجامعة اطالبأن تكون  .1  الطالب ع� إال ينطبق ال الذي الثالث الخ�ار باستثناء أسوان أو جامعة المنصورة وجامعة شمس أ عني
وع  �قومون الذين  .التخ�ج بم�ش

  بدراجات الطالبب�ان  .2

  بالطاقة المتعلقة المواضيع البحوث تناولت أن �جب .3

ف  .4  (نموذج مرفق)  خطاب التحف�ي

ة  .5   الذات�ة الس�ي

  urop-energy-http://bit.ly/coe الطلب .6

ام خطابات .7 ف  (االخت�ار االول) االل�ت

ح .8  (لالخت�ار االول والثالث)  المق�ت

ي  الجدول .9 ان�ة الزميف ف  (لالخت�ار االول والثالث)   والم�ي

ي  الطالب لعدد األق� الحد .10
  التدر�س هيئة عضو ل�ل ثالثة هوالبحث  ف��ق �ف

ي حالة ط�ح  اإلعاقة ذوي لألشخاص:  مكافأة  .11
 األ�اد��ي  التفوق الجنس، ،)باإلعاقة المتعلقة المشا�ل تعالج مواضيع(�ف

 

 موضوعات البحث: 

ي الطاقة تقد�م 
ف �ف حات�شجع مركز التم�ي حها الطالب و / أو أعضاء هيئة التدر�س.  حول   البحث مق�ت ي �ق�ت قد  مواضيع متعلقة بالطاقة واليت

 :، على سبیل المثال ال الحصر، أحد الخیارات التالیةالمقترحیتضمن موضوع 

   ها الطاقة المتجددة وتطب�قات •

  الحيوي، والوقود البد�لالوقود تول�د  •

 تول�د الطاقة من المخلفات   •

 والتطب�قات  تخ��ن الطاقة: التقن�ات  •

 كفاءة الطاقة   •

ي  •
 الطاقة   صفر مبائف

 التلوث   والتحكم تول�د الطاقة   •

http://bit.ly/coe-energy-urop


اء  •  المرور والطرق الخ�ف

ي قد �شمل شبكات • ، وحدات التول�د ال�هرومائ�ة متناه�ة الصغر ، الصغر  متناه�ة ال�ه��اء الطاقة المستدامة للبلدان النام�ة اليت
 وما إ� ذلك.  واإلضاءة والط�ي لزراعة توف�ي الطاقة ألغراض اوحلول  

 

 :" ف حات برنامج "فرص المشار�ــــع البحث�ة للطالب الجامعيني  مق�ت

وع الطالب وتوضح التوقعات ل حات البحث�ة م�ش اح: ، فالمحدد  الدرا�ي فصل لتصف المق�ت  �جب أن يتضمن االق�ت

ف المبا�ش ال •  فصل الدرا� أسماء أعضاء هيئة التدر�س والم�ش

ف المبا�ش أسماء أعضاء  •  هيئة التدر�س والم�ش

 البحث اجراء موقع (مواقع)  •

وع  • وع   -نظرة عامة ع� الم�ش نامج  توف�ي خلف�ة عن م�ش وع والس�اق والنطاق. ال�ب ي ذلك الهدف العام للم�ش
 بما �ف

ي المحدد وخطة العمل المبدئ�ة  • ح الدور البحي� وع. مع و �ش ي الم�ش
 صف مساهمة مقدم الطلب �ف

 والمسؤول�ات طوال مدة البحث. الواجبات  •

ي ذلك األهداف الشخص�ة  - األهداف  •
نامجمن االنضمام لبما �ف  �ة متوقعة. ئأي نواتج نهاو ، ل�ب

ي ذلك   -ب�ان شخ�ي   •
ي التعلممصالح بما �ف

نامج من هذا  المرشح واألمل �ف  ال�ب

 

 مراحل االخت�ار: 

  سيتم�ب  3- 1 للطالب. (المواع�د النهائ�ة: التقد�م  واست�فاء مستندات المؤهلةمعاي�ي ال مرحلة مراجعة المرحلة األو�: هذە �ي  •
 .(  ع� مدار العام الدرا�ي

حات والمواضيع (المواع�د النهائ�ة:  • ي للمق�ت  )للعام الدرا�ي  سيتم�ب   10- 7 المرحلة الثان�ة: هذە �ي مرحلة التقي�م الفيف

 )للعام الدرا�ي  2020سبتم�ب  21-13(المواع�د النهائ�ة:  المناهج  لجنةالمرحلة الثالثة: سيتم إجراء مقابالت مع  •

 

 : الفوز عمل�ة ما بعد 

ف ع� أعضاء هيئة التدر�س تقد�م تق��ر مرح�ي أول �شمل عمل�ات الفحص المنتظمة كما هو   �جب ع� • فني الطالب والم�ش
"برنامج "موضح تحت عنوان "عمل�ة  ف  قبل �ف أي أموال.   فرص المشار�ــــع البحث�ة للطالب الجامعيني

ام من قبل كل من األستاذ والطالب (الطالب).  • ف  سيتم توقيع خطابات االل�ت

 

" عمل�ة ف  : برنامج "فرص المشار�ــــع البحث�ة للطالب الجامعيني

ف جانب من المقرر إجراء تقي�مات من التقي�م:  • فني ي نها�ة كل فصل درا�ي  منالطالب والم�ش
 أعضاء هيئة التدر�س �ف

:  التتضمن تقار�ر  •  تسج�ل المنتظمة ما ��ي

ا للخطة   .1  التقدم وفق�

 التحد�ات.  .2

 المشا�ل والعقبات  .3



ي ذلك: التخط�ط   .4
   لتحقيق أي أهداف غ�ي مكتملة، بما �ف

ي   )أ
 ك ع� تحقيق هذە األهداف  تساعدلمالتدر�ب / التوج�ه اإلضا�ف

 الموارد   ) ب

 الدعم الموّجه   )ج

 الدروس المستفادة   .5

. (ما الذي تنوي دراسته / إ�ماله)   .6 ي الشهر التا�ي
 األهداف �ف

ات المكتسبة  .7  الخ�ب

ي للتقد�م  
 الجدول الزميف

ف  تقد�م التق��ر  �جب • .  خالل األول بعد أسبوعني  العام الدرا�ي

ا   فحص المنتظمةتسج�ل الال�جب تقد�م تقار�ر  •  لعام الدرا�ي للمشار�ــــع البحث�ة المنفذة خالل ا شه���

 

�كة  نامج  الدعوة ستن�ش كل جامعة �ش ف "فرص ل�ب ي التقدم للحصول ع�    "المشار�ــــع البحث�ة للطالب الجامعيني
للطالب الذين يرغبون �ف

ف  دعم تم���ي  ي ا من خالل مركز التم�ي
ف لجنة المناهج والتدر�س  �ف ي هذە الدعوة. ست�ش

ا للمعاي�ي والمبادئ التوجيه�ة الموضحة �ف لطاقة وفق�
ف   وع مركز التم�ي ، وسيتم توف�ي التم��ل من خالل م�ش ي

ي ا ع� االخت�ار النهائئ
لوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة وتنف�ذ معهد  لطاقة، بدعم من ا �ف

 ). MITماسا�شوستس للتكنولوج�ا (

ف "فرص التم��ل من برنامج تقد�م طلب للحصول ع� الير�ب  :  عن ط��ق "المشار�ــــع البحث�ة للطالب الجامعيني  الرابط التا�ي

urop-energy-http://bit.ly/coe 

http://bit.ly/coe-energy-urop

