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 :«مصر صنايعيت» مبادرة ضمن

 بكهياث انتصنيع وأعمال األني وانحاسب وانتفصيم انحياكت أعمال عهي انتدريب

 بنها جامعت

 

 عبدالفتاح /الرئيس أطمقها التي «مصر صنايعية»مبادرة أتبد
 من بتوجيهات وذلك بنها، جامعة داخل التنفيذ حيز السيسي
 العممي البحثو  العالي التعميم وزير - عبدالغفار خالد /الدكتور
 رئيس بعمل القائم - المغربي حسين /الدكتور رعاية وتحت
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع شرافا  و  بنها جامعة

  بالجامعة.
 الفني والتعميم الجامعة طالب تدريب ليإ تهدف المبادرة أن المغربي /الدكتور وصرح
 تم انه مشيرا   المهن، بتمك نهوضال عمي قادرة عممية بأساليب الحرفية المهن عمي والشباب

 اتحتياجإ لمواجهة الفنية الكوادر عدادإل الالزم والتأهيل بالتدريب خاصة برامج عدادإ
  الجامعة. من معتمدة شهادة ومنحهم المدربة العمالة من العمل سوق
 بدأت الكمية أن ببنها النوعية التربية كمية عميد - براهيمإ محمد /الدكتور أكد جانبه ومن
 تحت المالبس وتفصيل الحياكة مالأع عمي الفني التعميم من طالبة 21 وتأهيل تدريب في
 تدريس هيئة أعضاء 4 وبمشاركة ونسيج( البس)م المنزلي قتصاداإل قسم شرافإ

 أعمال عمي متدرب 21 بتدريب المبادرة ضمن أيضا   تشارك الكمية أن مضيفا   كمدربين،
 أن مشيرا   التعميم تكنولوجيا قسم شرافإ خالل من واالكسيل الوورد وبرامج السكرتارية

 لخدمة الكمية وكيل - براهيمإ ياسر /الدكتور اشراف تحت يأتي بالكمية المبادرة أعمال
 البيئة. وتنمية المجتمع

 في تشارك الكمية أن والمعمومات الحاسبات كمية عميد - زايد هاله /الدكتورة وقالت 
 صفحات وتصميم األلي الحاسب أعمال عمي متدرب 21 تدريب خالل من المبادرة
 الحاسب. أجهزة وصيانة االنترنت
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 بالكميه المبادرة تنفيذ بدء عمي ببنها هندسةال كمية عميد - سميمان عارف /الدكتور وأكد
 بواسطة التصنيع أعمال عمي الميكانيكية الفنية المدارس من طالب 44 بتدريب وذلك

 أن مشيرا   المحام،و  والسباكه الخراطه أعمال وكذا األلي والحاسب الحديثة التكنولوجيا
  المتدربين. لدي والحرفي المهني الجانب صقل ليإ يهدف التدريب

 في تشارك الكمية أن التطبيقية الفنون كمية عميد - القرنفيمي شمس /الدكتور صرح فيما
 والموضة المالبس برنامج عمي الفني التعميم طالب من عدد تدريب خالل من المبادرة
 الحمي. نتاجا  و  تصميم وبرنامج

 


