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برامـــج التــدريب لعــــــام ٢٠١٧ 

املعهــــد  العـــــاملي للطـــــاقــة امل�ستـــدامــة

الحـلــــــــول املتكــــــاملة للمـــــدن امل�ستدامـــــــة
اإ�ستدامة التحركية، البيئة، الطاقة، واملجتمع

www.wsein.org | www.world-sustainable-energy.com
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املعهــــد  العـــــاملي للطـــــاقــة امل�ستـــدامــة

 هو معهد دويل، يعمل عىل تشجيع االستدامة إلجياد حلول للتحديات البيئية العاملية الراهنة. �
 تم تأسيسه يف عام ٢٠١٤ املقر الرئييس له يف ڤيينا - النمسا. �
ــا  �  جيمــع كل مــن صانعــي القــرار والقــادة األكاديميــن ورجــال األعــال والشــباب معــا مــن أجــل دعــم وتشــجيع احللــول املســتدامة لكوكبن

ــة. بصــورة إجيابي
 يدعم التغيري يف كل من املدينة واملجتمع؛ من أجل عامل مستدام. �
 مناقشة السلوك والثقافة؛ حلاية مواردنا الطبيعية. �
اإليان بالتنمية املستدامة حيت تتعلم البلدان النامية من أخطاء الدول املتقدمة. �
يدعم تقنيات لتطوير نظم جديدة للحفاظ عىل مواردنا الطبيعية. �
احلوار حول آثار تغيري املناخ وكيف يمكننا احلفاظ عىل الطبيعة. �
مناقشة احللول املستدامة يف جماالت الطاقة، والتنقل، والبيئة، وإلتزام املجتمع. �
التعاون املشرتك مع اجلامعات واملدن والبلديات واملنظات، يف مجيع أنحاء العامل والتي هتتم يف التنمية املستدامة. �
دعم املشاريع املستدامة. �

التدريب وور�ش العمل في املوقع والندوات عرب �شبكة الإنرتنت
ــة  ــري يف املدين ــم التغي ــدوات لدع ــورة ن ــت يف ص ــبكة اإلنرتن ــر ش ــع وع ــل يف املوق ــات وورش عم ــتدامة تدريب ــة املس ــي للطاق ــد العامل ــم املعه ينظ
ــات،  ــة، وإدارة النفاي ــددة(، والبيئ ــة املتج ــتدامة )كالطاق ــة املس ــن بالطاق ــاركن  املهتم ــل للمش ــات وورش العم ــت التدريب ــد صمم ــع. ولق واملجتم

ــرور.  ــط امل ــل والتخطي التنق
فريــق مــن املتخصصــن وعــىل درجــة عاليــة مــن التأهيــل، وأعضــاء مــن اجلامعــات، وخــراء دوليــون معروفــون؛ يدعمــوا املعهــد بتقــدم خراهتــم 

واملعرفــة العلميــة ومفاهيــم حــل املشــاكل.
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١.   برنامج  التنقل امل�شتدام

�شمم برنامج التنقل امل�شتدام للم�شاركني املهتمني بتخطيط املرور، والإ�شت�شارات 
للبلديات، حلول النقل، والبنية التحتية امل�شتدامة، وتخطيط املدن.

www.wsein.org/trainings/sustainable-mobility

دورة تدريب التنقل امل�شتدام
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الفئة امل�ستهدفة:
املمثلن عن املجتمعات واملدن )العمد(

املدة الزمنية للدورة )٣ أيام(:
ورشة عمل ملدة يوم

رحلة تفقدية ملدة يوم
زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

الخرباء املحا�سرين:

اأ�شتاذ دكتور/ هرمان كنوفلخر

أستاذ جامعي يف معهد النقل بجامعة ڤيينا للتكنولوچيا 

ت�ستمل الدورة التدريبة على:
مبادئ التخطيط املروري �
الطاقة يف أنظمة النقل �
املشاكل العملية يف املرور �
اآلثار البيئية �
حلول للمدن �
حلول للرشكات �

جوكهان يلدرم )ماج�شتري العلوم(

رئيس املعهد العاملي للطاقة املستدامة

| برنامج التنقل املستدام    
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٢.   برنامج البيئة امل�شتدامة

�شمم برنامج التنقل امل�شتدام للم�شاركني املهتمني بال�شيا�شات البيئية، والإ�شت�شارات 
للبلديات، اأنظمة التدفئة والتربيد املركزية، واملنتجات ال�شناعية النظيفة، والأبنية 

امل�شتدامة، واإ�شرتاتيجية اإدارة النفايات للمجتمعات واملدن.

نقدم ل�شانعي القرار؛ اأف�شل تدريب في اإدارة النفايات - مع اأف�شل التطبيقات والحلول 
امل�شتخدمة في فيينا؛ املدينة �شاحبة اأف�شل م�شتوى لجودة املعي�شة في العامل.

www.wsein.org/trainings/sustainable-environment©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ L
ig

ht
sp

rin
g

دورة تدريب اإدارة النفايات

الفئة امل�ستهدفة:
املمثلن عن املجتمعات واملدن )العمد(

املدة الزمنية للدورة )٣ أيام(:
ورشة عمل ملدة يوم

رحلة تفقدية ملدة يوم
زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

الخرباء املحا�سرين:

اأ�شتاذ الهند�شة دكتور/ كارل لوربر

ــان -  ــة مونت ــات بجامع ــتاذ إدارة النفاي ــرة - أس ــا خ ــون عام أربع
ــا  ــون - النمس ــة ليب مدين

الفئات امل�ستهدفة:
اأوال: ممثلني املجتمعات واملدن

ثانيا: �سناعة االأ�سمنت
ثالثا: �سناعات ال�سيارات وال�سناعات البال�ستيكية

رابعا: �سناعة الجلود والدباغة

)أنظر املحتويات الكاملة للرنامج صفحة ٧(

جوكهان يلدرم )ماج�شتري العلوم(

رئيس املعهد العاملي للطاقة املستدامة

برنامج البيئة املستدامة |     
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ثانيا: �شناعة الأ�شمنت

رابعا: �شناعة اجللود والدباغة

اأول: ممثلني املجتمعات واملدن

ثالثا: �شناعات ال�شيارات وال�شناعات البال�شتيكية

الفئة امل�شتهدفة:
العمد

ت�شتمل الدورة التدريبة على:
أساسيات إدارة النفايات �
إسرتاتيچيات وتنظيم إدارة النفايات يف اإلحتاد األورويب �
الفصــل ملجموعــات، وطــرق املعاجلــة، وإعــادة التدويــر، وطــرق  �

لتخلص ا
حرق النفايات الصلبة �
إستغالل النفايات والتخلص من البقايا  �
حاالت للدراسة  �

الرحلة التفقدية:
)MA 48( إدارة نفايات مدينة ڤيينا

 )Pfaffenau( مصنع حرق النفايات
)Rinter( خيمة فصل النفايات

Landfill مقلب ، Simmering املركز اللوچيستي للنفايات بـ

الفئة امل�شتهدفة:
مصانــع  وموظفــي  العمليــات،  ومديــري  املصانــع،  مهندســن 

األســمنت

ت�شتمل الدورة التدريبة على:
أساسيات إدارة النفايات �
إسرتاتيچيات وتنظيم إدارة النفايات يف اإلحتاد األورويب �

clinker إنتاج الوقود البديل لعمليات معاجلة الـ
اجلودة وضان اجلودة للوقود الصلب املسرتد �
الوقود الصلب املسرتد كادة وسيطة يف الفرن الدوار  �
حاالت للدراسة  �

الرحلة التفقدية:
 )Mannersdorf(   مصنع أسمنت

ت�شتمل الدورة التدريبة على:
أساسيات إدارة النفايات �
إسرتاتيچيات وتنظيم إدارة النفايات يف اإلحتاد األورويب �
تفكيــك خــردة الســيارات، إعــادة تدويــر املــواد / اســرتداد  �

ــة الطاق
املركبات البوليمرية والبالستيك احليوي �
مشاكل النفايات �
مفاهيم إدارة النفايات للمصنع  �
حاالت للدراسة  �

الرحلة التفقدية:
 PET to PET

إختياري MAGNA-Industries بمدينة جراتس

ت�شتمل الدورة التدريبة على:
أساسيات إدارة النفايات �
إسرتاتيچيات وتنظيم إدارة النفايات يف اإلحتاد األورويب �
جرد النفايات وتصنيفها �
مفاهيم مصنع إدارة النفايات للدباغة واملنتجات اجللدية �
ــة وللمعاجلــة واإلســتخدام والتخلــص مــن  � إجيــاد تدابــري للوقاي

نفايــات املدابــغ 
حاالت للدراسة  �

الرحلة التفقدية:
 )Mannersdorf(   مصنع أسمنت

| برنامج البيئة املستدامة    
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3.   برنامج الطاقة امل�شتدامة

�شمم برنامج الطاقة امل�شتدامة للم�شاركني املهتمني بالطاقة املتجددة، وكفاءة 
الطاقة، والطلب على الطاقة للنقل، واإنتاج الطاقة الالزمة لل�شناعة، وكذلك 

الطاقة للمدن والطلب على الطاقة للمباين.

   www.wsein.org/trainings/sustainable-energy

دورة تدريب الطاقة امل�شتدامة
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الفئة امل�ستهدفة:
املمثلن عن املجتمعات واملدن )العمد(

املدة الزمنية للدورة )٣ أيام(:
ورشة عمل ملدة يوم

رحلة تفقدية ملدة يوم
زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

الخرباء املحا�سرين:

اأ�شتاذ دكتور/ راينهرد ها�ش

أســتاذ جامعــي يف إقتصاديــات الطاقــة - جامعــة ڤيينــا للتكنولوچيــا 
- النمســا

ت�ستمل الدورة التدريبة على:
الطاقة - خلط الطاقة �
مبادئ الطاقة املتجددة �
كفاءة يف استخدام الطاقة �
وسائل التنقل الكهربية �
إنتاج الكهرباء وشبكة التوزيع �
حلول للمدن �
حلول للرشكات �

 

جوكهان يلدرم )ماج�شتري العلوم(

رئيس املعهد العاملي للطاقة املستدامة

برنامج الطاقة املستدامة |     
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4.   برنامج املجتمع امل�شتدام

�شمم برنامج املجتمع امل�شتدام للم�شاركني املهتمني باملجالت املختلفة مع الرتكيز 
على الإ�شتدامة مثل ريادة الأعمال امل�شتدامة، ال�شحة امل�شتدامة، الغذاء امل�شتدام، 

اإ�شتدامة ال�شباب والأطفال، والطاقة للنا�س وال�شيا�شة امل�شتدامة.

www.wsein.org/trainings/sustainable-community

دورة تدريب املجتمع  امل�شتدام
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الفئة امل�ستهدفة:
املمثلن عن املجتمعات واملدن )العمد(

املدة الزمنية للدورة )٣ أيام(:
ورشة عمل ملدة يوم

رحلة تفقدية ملدة يوم
زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

الخرباء املحا�سرين:

اأ�شتاذ جامعي - دكتور/ رولند اإرن�شت بوم�ش   

ــوم  ــة لعل ــة الدولي ــذي - اجلمعي ــس التنفي ــام والرئي ــكرتري الع الس
.)ICC( وتكنولوچيــا احلبــوب

ت�ستمل الدورة التدريبة على:
ريادة األعال املستدامة �
الصحة املستدامة �
الغذاء املستدام �
إستدامة الشباب واألطفال �

جوكهان يلدرم )ماج�شتري العلوم(

رئيس املعهد العاملي للطاقة املستدامة

| برنامج املجتمع املستدام    
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)SESP( ١-4    برنامج بداية ريادة الأعمال امل�شتدامة

�شمم برنامج بداية ريادة الأعمال امل�شتدامة للم�شاركني املهتمني باإكت�شاب املهارات 
لتحويل النتائج املبتكرة اإلى بدايات مل�شروعات في جمال الطاقة امل�شتدامة 

)كاملتجددة(، والبيئة، واإدارة النفايات، والتنقل والتخطيط املروري.

www.wsein.org/trainings/sustainable-community

دورة تدريب برنامج ريادة الأعمال امل�شتدامة
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الفئة امل�ستهدفة:
ــكار  ــرق اإلبت ــن، وف ــاريع املحتمل ــاب املش ــال وأصح ــال األع رج

ــوث(، اإلدارات ــرية )البح الصغ

املدة الزمنية للدورة )٣ أيام(:
ورشة عمل ملدة يومن )٩:٠٠ صباحا - ٥:٠٠ مساء(

زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

الخرباء املحا�سرين:

اأندرا فينت�ش   

مدرب معتمد  - اجلمعية األوربية للشهادات والتأهيل
مديرة الرشكة الدولية للمهارات )رشكة ذات مسؤولية حمدودة(

ت�ستمل الدورة التدريبة على:
ــن  ــاره ع ــال عب ــادة األع ــي وري ــري اإلبداع ــىل التفك ــب ع التدري
يومــن مــن اخلــره التدريــب العمــي، حيــث يتواجــد رجــال األعــال 
وأصحــاب اإلمكانيــات الواعــدة لبدايــة املرشوعــات ويمكنهــم 
تبــادل األفــكار خللــق مــرشوع يعتمــد عــىل اإلبتــكار. يمنــح 
التدريــب للمشــرتكن خــره تعليميــة مكثفــة بالــدروس والتدريبــات 

ــة  العملي
تعريف الكفاءات األساسية �
عوامل النجاح لريادة األعال �
خطة األعال للمبتدئن يف املرشوعات �
فرص التمويل األوروبية �
إدارة املخاطر �

جوكهان يلدرم )ماج�شتري العلوم(

رئيس املعهد العاملي للطاقة املستدامة

برنامج بداية ريادة األعامل املستدامة |     
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برنامج املدن امل�شتدامة  .5

�شمم برنامج املدن امل�شتدامة للم�شاركني املهتمني بالحلول املتكاملة للمدن امل�شتدامة 
مثل:
تخطيط املرور �
اإدارة املخلفات �
طاقة متجددة �
ريادة الأعمال امل�شتدامة �

www.wsein.org/trainings/sustainable-cities

دورة تدريب املدن  امل�شتدامة
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الفئة امل�ستهدفة:
املمثلن عن املجتمعات واملدن )العمد(

املدة الزمنية للدورة )٤ أيام(:
ورشة عمل ملدة يومن

رحلة تفقدية ملدة يوم
زيارة مدينة ڤيينا ملدة يوم

مكان الدورة:
ــا  ــة ڤيين ــوم - مدين ــة نج ــة / مخس ــدق أربع ــل يف فن ــام ورش العم تق

ــا - النمس

ت�ستمل الدورة التدريبة على:
حلول الإ�شتدامة املتكامله للمدن �

البيئة امل�شتدامة �
)من النفايات إىل طاقة(

الطاقة امل�شتدامة �
)نظم الطاقة املتجددة(

اإ�شتدامة املجتمع �

| برنامج املدن املستدامة    
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الخرباء املحا�سرين:

التنقل امل�ستدام:
اأ�ستاذ دكتور/ هرمان كنوفلخر

أســتاذ جامعــي يف معهــد النقــل بجامعــة ڤيينــا للتكنولوچيــا - 
النمســا.

الطاقة امل�ستدامة:
اأ�ستاذ دكتور/ راينهرد ها�س

أســتاذ جامعــي يف إقتصاديــات الطاقــة - جامعــة ڤيينــا للتكنولوچيــا 
- النمســا.

البيئة امل�ستدامة:
اأ�ستاذ الهند�سة دكتور/ كارل لوربر

ــان -  ــة مونت ــات بجامع ــتاذ إدارة النفاي ــرة - أس ــا خ ــون عام أربع
ــا. ــون - النمس ــة ليب مدين

املجتمع امل�ستدام:
اأ�ستاذ جامعي - دكتور/ روالند اإرن�ست بوم�س   

ــوم  ــة لعل ــة الدولي ــذي - اجلمعي ــس التنفي ــام والرئي ــكرتري الع الس
.)ICC( وتكنولوچيــا احلبــوب

برنامج املدن املستدامة |     



امل�ستـــدامــــة للطـــــاقــــة  العـــــــاملي   املعهــــــد  
ڤيينا - النم�سا

 
office@wsein.org

www.wsein.org
www.world-sustainable-energy.com

م�سجل في ڤيينا - النم�سا
رقم الت�سجيل

ZVR-Zahl 501501845


