
 :حزم العمل بالمشروع 

 

 هدف إلىت..  المعهد القومي المصري لعلوم البحار هذه الحزمة العمل يرأس : 1 حزمة العمل

تختص بالمتابعة البحثية واالدارية والمالية لكل المشاركيين ، حيث كيفية ادارة المشروع 

بيين ومراجعتها وكذلك تجميع التقارير العلمية والمالية من المشاركيين األورو، بالمشروع 

وارسالها لالتحاد األوروبى واالتصال بمجموعة الخبراء المختصين بابداء النصيحة فى حال 

 . حدث معوقات علمية تعوق الدورات التدريبيية 

   

إختبار مؤشرات تأثر األسماك في األقفاص في المناطق ب هذه الحزمة  تختص : 2حزمة العمل 

تعزيز قدرات المعهد الحفاظ على البيئة المائية و لمن أجل لك على المياه المحيطة و ذالساحلية 

بأسلوب علمي متطور يضمن التنمية المصايد على تربية األحياء المائية لعلوم البحار والقومي 

على القومي لعلوم البحار و المصايد لباحثين في المعهد عن طريق تدريب االمستدامة و ذلك 

. إلى المعهد  Ca’Foscariالمعرفة من جامعة نقل العلم ونماذج محاكاة وتطوير إستخدام و

 مما يؤدي مستقبال إلى سهولة و، يعزز قدرات المعهد البحثية في مجال األحياء المائية س مما

 . إلتحاد األوروبيالممولة من مشاركة المعهد في المشارييع البحثية 

 

دول اإلتحاد األوروبي لتعزيز القدرات ن بين مصر وتحفيز التعاوهدف إلى ت : 3حزمة العمل 

لتطوير اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك من خالل التدريب وتبادل الخبرات في مجال البحثية 

أساليب الصيد واالستراتيجيات الجديدة  لتدريب على إستخداموذلك ل. الصيد أدوات تكنولوجيا 

ه الحزمة بناء كادر بحثي متميز يستطيع و سوف تتيح هذ التي تخفف من اآلثار البيئية الضارة

 .أن ينقل الخبرة للعاملين في مجال الصيد في الجهات المختلفة في مجال الصيد

 

المرأة في صغار الباحثين و عزيز بناء القدرات وتحسين قدرات هدف إلى تت : 4حزمة العمل 

المصري اعية للمجتمع المساهمة بفاعلية في تحقيق تحسن حقيقي في الحالة اإلقتصادية واإلجتم

ي البرامج البحثية فب الدراسات العليا على اإلشتراك طالتشجيع اإلناث ذوات العلم وو كذلك 

ية تنافسية من ثتحسين قدراتهم في كتابة مقترحات بحعن طريق إلتحاد األوروبي الممولة من ا

 . للتقدم بها اقنوات التمويل المختلفة خالل برنامج اإلطار األوروبي

 

ضمان النشر الخارجي الفعال واإلتصال والتواصل األمثل هدف إلى ت : 5مة العمل حز

و  مراكز البحوث األوروبية شبكة اإلتصال بين المعهد وللمشروع ونتائجه وتقوية وتعزيز 

 .ذات الصلة في المنطقة  العربية


