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 «مصر صىايعيت» مبادرة مه الثاويت المرحلت اطالقه خالل

 اساس يجابيتاإل والسلىكياث العمل سىق ومهاراث التعليم :بىها جامعت رئيس

 االوسان بىاء

 اطالق بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور شيد
 بحضور وذلك  «مصر صنايعية» مبادرة من الثانية المرحمة
 عمى المشرفين البيطار إيمان /والدكتورة البطش ىشام /الدكتور
 الكميات عمداء من وعدد البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 التربية وزارة وكيل - عجالن وطو المبادرة في المشاركة
 .بالقميوبية الفني التعميم عام ومدير والتعميم

 تنفيذ باستمرار النجاحات من سمسمة لتحقيق تسعي بنيا جامعة نأ السعيد /الدكتور وقال
 الحرفية المين عمي تدريبيم خالل من العمل لسوق الشباب وتييئة مصر صنايعية مبادرة

 المصري االنسان بناء ضرورة ليإ مشيراً  المين، بتمك النيوض عمي قادرة عممية بأساليب
 واألخالق بالسموكيات والتحمي العمل لسوق الالزمة الميارات واكسابو التعميم خالل من

 .االيجابية
 من تعد نياأ مؤكداً  «مصر صنايعية»الرئاسية لممبادرة األولى المرحمة بنجاح السعيد واشاد

 مضيفاً  القميوبية، وشباب طالب لخدمة كثيرة ومراحل مستقبل ليا والتى اليامة المبادرات
 .كامل بشكل المجتمعية المبادرات تمك تدعم بنيا جامعة نأ

 كميات، 8 بـ تنفيذىا يتم لممبادرة الثانية المرحمة أن البطش ىشام /الدكتور قال جانبو ومن
 والبالغ لممتدربين تدريبية ساعة 01 بواقع أسبوعين مدى عمى تدريبية برامج إعداد تم حيث

 ورئيس القميوبية ومحافظ العالي التعميم وزير رعاية تحت وذلك متدرب 941 عددىم
 /والمستشار المسممين الشبان جمعية برعاية أيضاً  تأتي المرحمة ىذه مشيراً  بنيا، جامعة
 .أبوالعينين حمدي
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 سوق احتياجات لمواجية الفنية الكوادر وتأىيل تدريب بيدف تأتي المبادرة ىذه نأ وأضاف
 مديرية مع بالتعاون وذلك الجامعة، من معتمدة شيادة ومنحيم المدربة العمالة من العمل
 .بالقميوبية والتعميم التربية

 «مصر صنايعية» الرئاسية المبادرة نأ والتعميم التربية وزارة وكيل - عجالن طو كدأ فيما
 المبادرة لتمك وضعيا تم التي األىداف تحقيق في نجحت بنيا بجامعة تدشينيا تم والتى
 في ونأمل الفني، التعميم طالب من األولى المرحمة خالل طالباً  061 تدريب تم حيث

 .القادمة مراحميا خالل المبادرة نجاح استمرار
 لسوق المتدربين وتأىيل المبادرة ىذه انجاح عمي لمقائمين والتقدير التحية عجالن ووجو
 السبق ليم بالقميوبية والتعميم التربية ومديرية بنيا وجامعة القميوبية محافظة أن مشيراً  العمل

 .الجميورية مستوي عمي المبادرة ىذه تنفيذ في


