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نشأت فكرة هذا المشروع ليتماشى مع الهدف الثاني ألهدف التنميه المستدامه السبعه عشر التى حددتها زعماء
العالم فى اجتماعهم برعايه االمم المتحده فى ديسمبر  2510من خالل استحداث برنامج ماجستير في "تغير المناخ و
الزراعة المستدامة و األمن الغذائي" .المشروع ممول بالتعاون مع برنامج  ERASMUS+لتطوير التعليم العالي و
التابع لألتحاد األروبي.
المنسق االوروبي للمشروع ,جامعة كريت – دولة اليونان.
المشروع شراكة بين احدى عشر جامعة تشمل:
 الجامعات األوروبية :جامعة كريت (دولة اليونان) ,جامعة فريدريك (دولة قبرص) ,جامعة بادوفا (دولة
ايطاليا)
 الجامعات المصرية (جامعة قناة السويس  -جامعة األزهر -جامعة أسوان -جامعة هليوبوليس للتنمية
المستدامة)

 الجامعات األردنية (جامعة جرش  -جامعة مؤتة  -جامعة العلوم و التكنولوجيا  -الجامعة األردنية)
 شركة سيكم.
مده المشروع ثالثه سنوات يبدأ في أكتوبر  2512و ينتهي فى أكتوبر 2512
أهداف المشروع
 استحداث برنامج ماجستير تكاملي في "تغير المناخ و الزراعة المستدامة و األمن الغذائي" متوافق مع نظام
النقاط المكتسبة األوروبي.
 بناء قدرات اعضاء هيئه التدريس من الجامعات المشاركه على تصميم مقررات دراسيه لمرحله الدراسات
العليا بما يتناسب مع النظم الدراسيه االوروبيه.
 ادماج طرق تعليم و تعلم جديدة باستخدام نظم  ICTفي تدريس المقررات و تجهيز و تقييم األنشطة
التعليمية.
 تأسيس معمل تعليمى مختلط  Blended Learningلتدعيم البرنامج و المقررات التى سيتم استحداثها و
تطويرها من خالل البرنامج ,باالضافه لكونه مصدر للتعلم مدى الحياه,


انشاء مركز خبره Center of Excellence in Climate Change, Sustainable Agriculture
 and Food Securityليمثل كيا ًنا مبتكرً ا يوفير الفهم األساسي والخبرات لرصد ومعالجة المشاكل الناشئة
عن تغير المناخ وآثارها على األمن الغذائي واالستدامة الزراعية من المستوى المحلي إلى المستوى
العالمي.

 تطوير برامج الدراسات العليا بكليه الزراعه بصفه خاصه و جامعه قناه السويس بصفه عامه من خالل
االستفاده من /و تقويه التعاون مع خبرات األساتذه من الجامعات االوروبيه.
 يعتبر البرنامج من البرامج المميزة لجامعة قناة السويس علي مستوى الدراسات العليا ,كونة يصب فى خطه
التنميه المستدامه للدوله ( )2505باالضافة الي طبيعتة التكاملية و التي توفر للطالب المعارف و المهارات
و تنفيذ األنشطة التعليمية في التخصصات المترابطة  Interdisciplinaryمن خالل الدراسة المقررات و
اجراء الرسالة البحثية.
لمزيد من االستفسار عن المشروع و البرنامج األتصال:
منسق المشروع :أ.د /منال محمد محمد حفني
قسم المحاصيل
كلية الزراعة  -جامعة قناة السويس
06006201010
E-mail: manalhefny96@gmail.com

