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 یطلق مشروع النیل برنامج الجامعات مع الدفعة األولى لرواد النیل

 
 مثل المجموعة الموسیقیة، ُیبنى برنامج الجامعات على مبادئ التعاون بین الثقافات . یطلق مشروع النیل برنامج الجامعات لجذب طالب

 دول حوض النیل من أجل ا لتعاون للحفاظ على نهر النیل  في إطار القیادة التشاركیة. ُیعد هذا البرنامج الفرید أول منصة متعددة
 التخصصات، عابرة الحدود للشباب المهتمین بالبیئة في حوض النیل للعمل سوًیا والتفكیر في نهر النیل كمصدر طبیعي  ونظام إیكولوجي

 مشترك.

 من خالل الشراكة مع 6 جامعات في مصر وإثیوبیا وكینیا وأوغندا وتنزانیا، یطلق مشروع النیل برنامج الجامعات مع الدفعة األولى من
 رواد النیل. وهو برنامج قیادي فرید لمدة 12 شهر، مصمم لدعم طالب الجامعات ممن لدیهم رؤیة وتوجه عملي باألدوات التي یحتاجونها
 إلحداث تغییر مستدام وطویل المدى في مجتمعات حوض النیل. ستتاح للمشاركین فرص السفر والمقابالت والتعاون مع بعضهم البعض.

 من خالل التجمع السنوي لرواد النیل ومنصة الحوار بینهم عبر اإلنترنت، سینضم الرواد إلى شبكة دعم من ذوي التفكیر المماثل مما
 یمكنهم من مشاركة خبراتهم ونتائجها.

  
 باإلضافة إلى فرص التشبیك والتعاون، سوف ُیمنح المشاركین فرص لتطویر مهاراتهم القیادیة والتنظیمیة والتواصلیة في حین تعلمهم عن

 ثقافات وبیئة حوض النیل الطبیعیة. سیطلقون ایًضا اإلرشاد من المهنیین ویتعلمون كیفیة استخدام وسل تصمیم حلول مبتكرة، كما سیتم
 إعطاء الفرصة لهم لبناء النماذج واختبار هذه الحلول في المجتمعات المحلیة.

 
 "هذا البرنامج هو ًحقا فرید من نوعه في تصمیمه - إنه یجمع بین السفر والتعاون اإلقلیمي، وفرص القیادة والتدریب مع العمل المجتمعي

 العملي" قالت مي شلبي، مدیرة برنامج الجامعات،"إنها فرصة رائعة للطالب الذین یریدون المشاركة بتطویر حوض النیل."
  

 من خالل البرنامج، سیتمكن الطالب المشاركین من إنشاء وقیادة "نوادي مشروع النیل" في جامعاتهم، حیث یتمكنوا من إقامة شراكات مع
 المجتمعات المحلیة للقیام بمشاریع مبتكرة تركز على االستدامة الغذائیة. ستقیم نوادي مشروع النیل النشاطات لكل من الطالب وأفراد

 المجتمع التي تعزز التفاهم المتبادل، و نقل المعرفة، وتبادل الخبرات.
  

 قال مینا جرجس، المدیر التنفیذي لمشروع النیل "في مشروع النیل، نستخدم تعاوننا الموسیقي إللهام الحوار، والتعلم، والعمل. أؤمن بأن
 برنامجنا الجامعي  یعظم  هذا التأثیر عبر توصیل الشباب المبتكر الهادف للتغییر عبر المنطقة."

 
 

 لمعلومات أكثر حول برنامج الجامعات بمشروع النیل، انقر  هنا .
 لمعرفة المزید عن  برنامج رواد النیل، انقر  هنا .

 
 

http://nileproject.org/universities/
http://nileproject.org/universities/fellows/


 
 برنامج الجامعات بمشروع النیل مدعوم من قبل:

 
 مؤسسة دروسوس
 Hivos مؤسسة  

Germanacos مؤسسة 
(SDC) الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون  

 
 شركائنا:

 جامعة بحر دار
 جامعة ماكیریري

 جامعة القاهرة
 جامعة أسوان

 جامعة نیروبي
 جامعة دار السالم

 
 للمزید من المعلومات، برجاء التواصل مع:

 نور سالمه
20-106-237-2227+ 

press@nileproject.org 
www.nileproject.org 
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