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نحو معالجة مستدامة وإعادة استخدام مياه الرصف الصح ف منطقة البحر األبيض المتوسط
إطالق منصة  AQUACYCLEللتدريب اإللكتروني
اعداد أنجيليكي فوتيادو  Angeliki Fotiadouوفاسيليس شاتزيس  Vasilis Chatzisوريزوس ثيودوروس شادوليس
 ،CERTH ،Rizos-Theodoros Chadoulisاليونان

ر
ر
ر
وه عبارة عن
يف هذه النشة اإلخبارية اإللكتونية الرابعة ،نفخر بتقديم لكم إطالق منصة  AQUACYCLEللتدريب اإللكتون ،ي
الصح.
البيئ المبتكر لمعالجة مياه الرصف
نظام إدارة التعلم المفتوح المصدر ( )ASDLلتنفيذ التعلم اإللكتروني لنظام APOC
ي
ي
وتدريئ
توجيه
توفت المعرفة يف شكل
تستخدم منصتنا تقنيات المعلومات واالتصاالت المتقدمة ( .)ICTيتمثل هدف المنصة يف ر
ي
ي
المعنيي بمعالجة مياه الرصف
والمهنيي
لجميع األطراف المهتمة ،من السلطات العامة والمؤسسات التعليمية إىل الكيانات الخاصة
ر
ر
ر
شء عن تجميع نظام  APOCواختالفاته المحتملة ،باإلضافة إىل جميع
ي
الصح .بمجرد االتصال بالمنصة ،يمكن للمرء أن يتعلم كل ي
اض الرطبة المشيدة " Constructed
خصائص مكوناته األساسية الثالثة ،الهضم
ي
الالهوائ " ،"Anaerobic Digesterواألر ي
 ،"Wetlandو مفاعل بركة القناة الشمسية " ."Solar Raceway Pond Reactorتم تصميم المنصة بطريقة ممتعة وتفاعلية كما
للمستخدمي باالتصال باألطراف المهتمة األخرى يف جميع أنحاء العالم!
انها تسمح
ر
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نظرة عامة على المعلومات التي توفرها منصة التدريب اإللكتروني
يمكن الوصول إلى المنصة مباشرة عبر اإلنترنت باستخدام الرابط التالي:
 .https://www.etraining-aquacycle.euبمجرد الدخول إلى
المنصة ،يمكن للمرء التنقل عبر عالمات التبويب المختلفة والتعرف على
الميزات التي يتم تقديمها .من الصفحة الرئيسية او من عرض نطاق مشروع
 ،AQUACYCLEيمكن للمستخدم تحديد عالمة التبويب  APOCالتي تقدم
نظرة عامة تخطيطية لنظام  .APOCفي هذا العرض للنظام ،يتم تقديم كل
مكون من المكونات الثالثة األساسية بطريقة تفاعلية كما يمكن الولوج إلى
معلومات أكثر تفصيالً .من هنا ،يمكن للمستخدم البدء باختيار مكون معين
من بين :الهضم الالهوائي " ،[AD] "Anaerobic Digesterواألراضي
الرطبة المشيدة " ،[CW] " Constructed Wetlandو مفاعل بركة القناة
الشمسية"  .[sRPR] "Solar Raceway Pond Reactorيفتح هذا الخيار
عالمة تبويب جديدة توفر وصفًا عا ًما للمكون المحدد ،ودليله اإللكتروني

المرفق ،والمعادالت الرياضية المهمة التي تحكم المكون المحدد ،باإلضافة إلى قائمة بالمزايا والعيوب .يمكن للمستخدم بعد ذلك زيادة
معرفته/معرفتها من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو ذات صلة بالمكونات الفردية باإلضافة إلى اختبار معرفته/معرفتها من خالل االنخراط في األسئلة
المتعددة الخيارات والكلمات المتقاطعة ذات النمط الممتع.
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إنشاء والحفاظ على التعاضد مع األطراف األخرى المهتمة في جميع أنحاء العالم!
باإلضافة إلى استعمالها كأداة إبداعية للتعلم عبر اإلنترنت وأنشطة التدريب المتعلقة بالتكنولوجيا المختلفة والمستخدمة من قبل مكونات نظام ،APOC
فإن منصتنا تتيح أيضًا االتصال وإقامة التعاون بين المهنيين وأصحاب المصلحة على حد سواء.
في الواقع ،يجب أن تث ِبت "القدرة على التواصل" مع محترفين آخرين وأطراف معنية من جميع
أنحاء العالم انها ميزة مفيدة للغاية لمنصتنا .من خالل تسجيل الدخول وإنشاء ملف شخصي ،يكون
لدى المستخدم القدرة على المشاركة في منتدى الدردشة عبر اإلنترنت .من خالل التواصل مع
الوسطاء وكذلك مع الخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرين من جميع أنحاء العالم ،يكون لدى

انقر هنا لالتصال بمنصة التدريب
اإللكترونية الخاصة بنا:

www.etrainingaquacycle.eu

المستخدم كل الوسائل إلنشاء والحفاظ على التعاضد مع األطراف المعنية األخرى في جميع أنحاء
العالم!

مشروع  AQUACYCLEيأخذ "نقل المعرفة" إلى مستويات جديدة

نرغب في الوصول إلى األشخاص وتقديم المساعدة لهم في أي مكان وفي أي وقت حول العالم من خالل توفير مواد تعليمية وتدريبية عبر اإلنترنت
تتعلق بتصميم وتشغيل نظام  APOCلمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية .في الواقع ،تطمح شراكة  AQUACYCLEإلى نقل كل المعرفة التي
يتم الحصول عليها من خالل هذا المشروع .من خالل إعالم ومساعدة اآلخرين حول المعرفة المكتسبة في هذه الرحلة الرائعة التي ترعاها ENI
 ،CBC Medنطمح إلى عرض الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لنظام  APOCالخاص بنا .باالضافة الى ذلك ،فإن الوظيفة المدمجة لتبادل
األفكا ،وإنشاء والحفاظ على التعاضد بين جميع المهتمين بالموضوع من المفترض أن تستمر وتزدهر لسنوات عديدة في المستقبل!
انقر فوق هذا الرابط لالنضمام إلينا في الجلسة الخاصة حول اإلدارة المستدامة للمياه في منطقة البحر األبيض المتوسط في مؤتمر
 ،CEST2021الذي سيعقد في أثينا ،اليونان خالل الفترة من  1إلى  4سبتمبر  ،2021وفوق كل شيء ،ترقبونا ،فنحن نخطط بالفعل للسلسلة
الثانية من ورش عمل أصحاب المصلحة!

تم إصدار هذه النشرة اإلخبارية بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامج  ENI CBCلحوض البحر األبيض المتوسط .محتويات هذه النشرة
اإلخبارية هي مسؤولية  CERTHوحدها وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة البرنامج .الميزانية
اإلجمالية 2.8 :مليون يورو  ،تمويل االتحاد األوروبي 2.5 :مليون  ٪10 ،تمويل مشترك للمشروع.

مزيد من المعلومات  ،تفضل بزيارتنا على موقع  ENI CBC Medوتابعنا على وسائل التواصل االجتماعي

