
 بالتعاون مع:
 

 

ك بي     : بتنظيم مشتر

  

 

 

 

 الزمالء والزميالت األفاضل

 تحية طيبة وبعد،،

 

  

ي 
 
ف مركز البيئة للمدن العربية والشبكة األوروبية الخليجية لتقنيات الطاقة النظيفة بدعوتكم للمشاركة والتسجيل ف امج التدريبية ايتشر لتر

ونية  ي والثالث والرابع االلكتر
 
ي لبناء القدرات العربية   عتر تقنيةالثان

 
التقنيات فضل الممارسات العالمية و أواالطالع عىل االتصال المرن

اتيجيات المتبعة ي . واالحديثة واالستر
ك بي   مركز البيئة للمدن العربية والشبكة األوروبية الخليجية لتقنيات الطاقتأ لتر ي بتنظيم مشتر

ر
ة ن

ق االتعاون مع وبالنظيفة   (UN ESCWA) ، ولجنة األمم المتحدة اإلقليمية لغرب آسيا  (MEDRC)ألوسط ألبحاث تحلية المياه مركز الشر

ي اإلمارات العربية المتحدةو 
 
 . سفارة مملكة هولندا ف

امج التدريبية الثالثمع العلم بإن  ي لجميع المشاركي   بعد انتهاء  إوجد رسوم للمشاركة وسيتم توال  ةمجاني التر
 
ون برنامج ل كرسال بريد الكتر

ي اخر يحتوي فيديو تسجيال كامال لللشكرهم عىل المشاركة ويحتوي عىل رابط 
 
ون يلها ورابط الكتر عروض التقديمية من المدربي   يمكن تت  

 . ي نامج التدريتر   للتر

امج التدريبية هو  ي سياق "موضوع التر
 
ابط بي   المياه والطاقة والغذاء ف ي المعالجة التر

ي تغطي   "ةوالتنمية المستدام تغت  المناخ 
والتر

امج التدريبية أدناه.  ي التر
 
 المواضيع ف

ي 
 
ون ي اإللكتر نامج التدريتر ي التر

 
ي لبناء القدرات العربية  عتر تقنية الثان

 
 االتصال المرن

نامج:  يلغة التر  ة حيث يختار المشارك االستماع للغة حسب رغبتهاللغة العربية واالنجلت  

Webinar Title "Water-Energy-Food Nexus: 

Governance, Regulations and 

Integrated Approaches including 

Financial Mechanisms" 

"الصلة بي   المياه والطاقة والغذاء: 

هج المتكاملة  واالنظمةالحوكمة 
ُ
والن

 "التمويل آلياتو 

 العنوان

Duration 120 Minutes  120المدة الزمنية دقيقة 

Date Wednesday - 21 October 2020  التاري    خاليوم و  2020أكتوبر  21 -األربعاء 

Time 1 PM Mecca Timing 

2 PM UAE Timing 

 مكة المكرمة بتوقيت الواحدة ظهرا 

 االماراتظهرا بتوقيت  ة الثانيةالساع

 الوقت

Registration Link -https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_

 OZ_ZDRKSi2Cm9kzZsHUjQ 

 رابط التسجيل

For more Information 

(Agenda & Objectives) 

 2-cleanergy.net/wef-https://www.eugcc لمزيد من المعلومات 

 جندة()األهداف واأل 

 

 

ي 
 
ونية الموضوع: دعوة للمشاركة والتسجيل ف امج التدريبية االلكتر ي والثالث والرابع التر

 
ي   عتر تقنيةالثان

 
 االتصال المرن

 لبناء القدرات العربية 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-OZ_ZDRKSi2Cm9kzZsHUjQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-OZ_ZDRKSi2Cm9kzZsHUjQ
https://www.eugcc-cleanergy.net/wef-2


 بالتعاون مع:
 

 

ي 
 
ون ي اإللكتر نامج التدريتر ي لبناء القدرات العربية  عتر تقنية الثالثالتر

 
 االتصال المرن

نامج:  يةلغة التر  حيث يختار المشارك االستماع للغة حسب رغبته اللغة العربية واالنجلت  

Webinar Title "The Water-Energy-Food Nexus 

Approach for Rural Development: the 

Role of Small-Scale Renewable Energy 

Technologies and Gender 

Empowerment" 

"نهج الصلة بي   المياه والطاقة 

ة: والغذاء من أجل التنمية الريفي

دور تكنولوجيات الطاقة المتجددة 

" ة النطاق وتمكي   الجنسي    صغت 

 العنوان

Duration 150 Minutes  150المدة الزمنية دقيقة 

Date Thursday – 22 October 2020 التاري    خاليوم و  2020أكتوبر  22 - الخميس 

Time 1 PM Mecca Timing 

2 PM UAE Timing 

 مكة المكرمة بتوقيت الواحدة ظهرا 

 االماراتظهرا بتوقيت  ة الثانيةالساع

 الوقت

Registration Link  A-https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_73hWnKShQMqo4CzuoDfL رابط التسجيل 

For more Information 

(Agenda & 

Objectives) 

 3-cleanergy.net/wef-https://www.eugcc  لمزيد من

 المعلومات

)األهداف 

 واألجندة(

 

ي 
 
ون ي اإللكتر نامج التدريتر ي لبناء القدرات العربية  عتر تقنية الرابعالتر

 
 االتصال المرن

نامج:  ية حيث يختار المشارك االستماع للغة حسب رغبتهلغة التر  اللغة العربية واالنجلت  

Webinar Title “Water, Energy & Food in the City of 

Future (Smart Cities): Role of 

Technology Innovation & Smart 

Technologies” 

ي مد"
 
 نالمياه والطاقة والغذاء ف

المستقبل )المدن الذكية(: دور 

ي والتقنيات  االبتكار التكنولوخر

 الذكية"

 العنوان

Duration 120 Minutes  120المدة الزمنية دقيقة 

Date Tuesday - 27 October 2020 التاري    خاليوم و  2020أكتوبر  27 - الثالثاء 

Time 1 PM Mecca Timing 

2 PM UAE Timing 

 مكة المكرمة بتوقيت الواحدة ظهرا 

 االماراتظهرا بتوقيت  ة الثانيةالساع

 الوقت

Registration Link  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P7EOPYzgRyuuIKoC8Ia8jg رابط التسجيل 

For more Information 

(Agenda & Objectives) 

 4-cleanergy.net/wef-https://www.eugcc  لمزيد من

 المعلومات

)األهداف 

 جندة(واأل 
 

 ةمج التدريبيانتطلع اىل مشاركتكم واالستفادة من التر 

 

ي  خالد محمد بدري
 العوض 

 مدير مركز البيئة للمدن العربية

ام والتقدير  وتفضلوا بقبول فائق االحتر

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_73hWnKShQMqo4CzuoDfL-A
https://www.eugcc-cleanergy.net/wef-3
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P7EOPYzgRyuuIKoC8Ia8jg
https://www.eugcc-cleanergy.net/wef-4

