
مركز تكنولوجيا الجلود
باالكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا والنقل والبحري



مركز تكنولوجيا الجلود هو مركز لتطوير وخدمة صناعة الجلودمركز تكنولوجيا الجلود هو مركز لتطوير وخدمة صناعة الجلود

االكاديميةاالكاديمية بجمهورية مصر العربية. تم تأسيس المركز من قبلبجمهورية مصر العربية. تم تأسيس المركز من قبل    

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري داخل المقر الرئيسيالعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري داخل المقر الرئيسي

بأبي قري، تحت مظلة مشروع إيراسموس+ بتمويلبأبي قري، تحت مظلة مشروع إيراسموس+ بتمويل باألسكندريةباألسكندرية    

مشرتك من االتحاد األوروبي تحت عنوان "االبتكار في صناعةمشرتك من االتحاد األوروبي تحت عنوان "االبتكار في صناعة

الجلود في األردن ومصر (إنوليا)".الجلود في األردن ومصر (إنوليا)".

تأسيس مراكز متخصصة لتقديم خدمات إختبارات الجودة للجلود وخدمات

تدريبة للعاملني بالصناعة باألضافة الي خدمة األستشارات لحل المشكالت

وتطوير الصناعة، وذلك لسد فجوة واضحة في قطاع الجلود في مصر

واألردن. وقد تم تأسيس  عدد 2 مركز متخصص بمصر أحداهما

باألكاديمية العربية ، واآلخر بجامعة جنوب الوادي. باألضافة لي عدد 2

مركز باألردن بجامعة األردن للعلوم والكنولوجيا ، واآلخر بجامعة البلقان. 

 وفي وقت الحق، سيكون لقطاعي الجلود األردنية والمصرية حليف قّيم

يساهم في تطويرالصناعة بالبلدين.

إنشاء رابط بني الجامعات والشركات في قطاع الجلود والذي من شأنه

 عن زيادة التعاون
ً
تعزيز االبتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية، فضال

بني جامعات االتحاد األوروبي واألردن ومصر وشركات الجلود.

لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 01ب صفحة 

:INNOLEA إنوليا

إنوليا هي احدى مشاريع برنامج إيراسموس+ وتم البدء بتنفيده بداية من 2017

وعلي مدار 3 سنوات وذلك لالستفادة من خربة شركاء االتحاد األوروبي في مجال

الخدمات المتخصصة لقطاع الجلود.  يهدف المشروع الي اآلتي:



تعزيز البحوث والمشاريع بني جامعات االتحاد األوروبي ومصر واألردن في

قطاع الجلود، من خالل إنشاء شبكة لالبتكار والتدريب البحيث، واليت

ستستمر في العمل  بعد انتهاء المشروع الحالي.

إنشاء منصة الكرتونية افرتاضية تهدف للتعاون بني مراكز الجلود المنشأة

ا ومراكز الجلود والشركات األوروبية والمدابغ والشركات المحلية
ً

حديث

وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  مثل واضعي السياسات ومراكز

البحوث ومجموعات المبادرة الذين يرغبون في إنشاء مراكز جلدية أخرى /

الجامعات المهتمة بإقامة مراكز الجلود. وستكمل هذه المنصة عملها حىت

بعد انتهاء المشروع.

لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 02ب صفحة 

:"AASTMT" األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي واحدة من الشركاء

في مشروع إنوليا وعليه تم إنشاء مركز تكنولوجيا الجلود المصرية بها، نظرا الي

تاريخها كمؤسسة تعليمية وبيت خربة في الوطن العربي . منذ تأسيسها في عام

1972، حققت االكاديمية العربية للعلوم

والتكنولوجيا والنقل البحري تقدما ملحوظا ومستمرا كمنظمة تعليمية ، وبيت

خربة وذراع تقين رفيع المستوى لجامعة الدول العربية.  رؤية االكاديمية العربية

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري األعرتاف بها كمركز عالمي للتمزي في مجال

التعليم البحري وفقا للمعايري الدولية للتعليم والبحث العلمي واالبتكار والتدريب.

وفي الوقت الذي تقوم فيه بتأدية مسؤولياتها في خدمة المجتمع من خالل

الخدمات التعليمية، التدريبة واألستشارية،  تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كدار

.
ً
 ودوليا

ً
متمزي عربي للتمزي والخيار األول للطالب إقليميا

، تمكنت االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
ً
على مدار أكرث من 47 عاما

والنقل البحري من مواكبة الوترية السريعة للتطور في مجاالت التعليم والتدريب

واالستشارات والبحث العلمي. وقد الزتمت األكاديمية باسرتاتيجيتها في تخريج

الكوادر العربية واإلفريقية المدربة والمؤهلة لتصبح قيادات المستقبل ورواد

األعمال في بلدها األم، واعتمدت في ذلك على بناء جسور من التعاون والعالقات

الوطيدة مع أرقى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، مما جعل من

تلك الكوادر المتمزية خري سفري لها.



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 03ب صفحة 

وعالوة على ذلك تعمل األكاديمية على ان تكون دائما رائدة في الحصول على

شهادة الجودة للتعليم والتدريب في دولة المقر (جمهورية مصر العربية). وقد

تطور دور األكاديمية من كونها منظمة إقليمية ليصبح لها ترتيب على المستوى

الدولي و ذلك من خالل الحصول على اعتمادات من الكيانات الدولية العليا في

مختلف التخصصات. و قد توسعت االكاديمية داخل وخارج مصر من خالل إنشاء

مقرات وفروع في اإلسكندرية والقاهرة وأسوان وبورسعيد والالذقية

(الجمهورية العربية السورية)، باإلضافة إلى فرعها الجديد في الشارقة (اإلمارات

العربية المتحدة). ليس ذلك فحسب, بل اتجهت إلى الغرب، حيث توسعت وكان

لها دور رائد في التنمية فافتتحت أحدث فروعها في مدينة العلمني الجديدة. وبهذا

أصبح لالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 8 فروع مختلفة بها

13 كلية باإلضافة إلى عدد من معاهد التعليم العالي ومراكز التدريب والوحدات

المتخصصة المختلفة.

:(CITL) كلية النقل الدولي والخدمات اللوجستيات

كلية النقل الدولي واللوجستيات هي إحدى الكليات باألكاديمية و اليت تمثل

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) كشريك

في مشروع (INNOLEA)  ومسؤولة عن تنفيذ جميع األنشطة ذات الصلة.  وقد

أنشأت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلية النقل الدولي

واللوجستيات منذ عام 1995 من أجل مواكبة االتجاهات في سوق األعمال

المحلية والعالمية.  وهي من الكليات المتمزية  في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا اليت تقدم درجة البكالوريوس في إدارة اللوجستيات والنقل

الدولي باللغتني العربية واإلنجلزيية. برامج الدراسة تم تطويرها مؤخرا بالتعاون

مع عدد من الجامعات في المملكة المتحدة لمواكبة آخر التطورات في مجال

النقل الدولي والخدمات اللوجستية. وهذه الربامج معتمدة من اتحاد الجامعات

العربية واالتحاد الدولي للجامعات. كما تم اعتماد الربامج من قبل المجلس

األعلى للجامعات المصرية ببكالوريوس درجة إدارة األعمال اليت تمنحها كليات

التجارة بالجامعات المصرية.



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 04ب صفحة 

(ISC) مجمع خدمة الصناعة

تم تأسيس مركز تكنولوجيا الجلود داخل االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحري بالفرع الرئيسي بأبي قري ويقوم مجمع خدمة الصناعة بإدارة مركز

تكنولوجيا الجلود.  تم إنشاء مجمع خدمة الصناعة (ISC) في عام 2004، تأكيدا

على الدور العربي واإلقليمي لالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

البحري لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة وتزويد القطاعات الصناعية

المختلفة باالستشارات ووتأهيل وتدريب الكوادر الفنية على أعلى مستوى. كما

يقوم المجمع من خالل قسم البحوث والتطوير بتبين التكنولوجيا العالمية

الحديثة وإستخدامها فى تنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية بأيدى مصرية

وبجودة تنافسية مما يساهم في تنمية المجتمعات العربية.

دورات التدريب:دورات التدريب:         .. 11

اسم الدورة: مقدمة لصناعة الجلوداسم الدورة: مقدمة لصناعة الجلود أ.أ.      

الغرض من الدورةالغرض من الدورة

عرض المراحل الرئيسية في دباغة الجلود من المعالجة إلى الدباغة من خالل

معرفة التقنيات المتاحة في الدباغة ألنواع الجلود المختلفة.

محتويات الدورةمحتويات الدورة

الصالل والجلود الخام- المسلخ وعمليات المعالجة

عمليات معالجة الجلود الرطبة من السلخ و حىت الدباغة

أفضل التقنيات المتاحة في الدباغة-عمليات معالجة الجلود من الدباغة و

حىت النهاية 

معالجة النفايات السائلة الناتجة عن تصنيع الجلود

اإلدارة البيئية للمخلفات الناتجة عن الدباغة



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 05ب صفحة 

المخرجاتالمخرجات

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المتدرب من:

التعرف على مواصفات الجلود الخام وأنواعها.

عرض المراحل المختلفة لمعالجة الجلود بدًءا من المعالجة وحىت الدباغة.

التعرف على عيوب الجلد.

عرض التقنيات المتاحة في الدباغة.

اسم الدورة: اإلدارة البيئية لصناعة الجلوداسم الدورة: اإلدارة البيئية لصناعة الجلود ب.ب.      

الغرض من الدورةالغرض من الدورة

التعرف على المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن مدابغ الجلود والتقنيات

البيئية في معالجة المخلفات السامة.

محتويات الدورةمحتويات الدورة

اإلدارة البيئية

متطلبات المياه األساسية لإلستخدام في عملية الدباغة

إدارة المواد الكيميائية والتخلص منها

معالجة مياه الصرف الصحي

معالجة النفايات السامة

المخرجاتالمخرجات

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المتدرب من:

التعرف على المواد الخطرة في صناعة الجلود.

تحديد أنواع النفايات وكيفية التخلص منها.

التعرف على تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات السامة.



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 06ب صفحة 

اسم الدورة: اإلختبارات الكيميائية للجلوداسم الدورة: اإلختبارات الكيميائية للجلود ج.ج.      

الغرض من الدورةالغرض من الدورة

فهم طرق االختبار الكيميائي المختلفة اليت يتم إجراؤها في المعامل المعتمدة

.ISO / IEC 17025  لفحص جودة الجلود وفًقا للمواصفة

محتويات الدورةمحتويات الدورة

ISO/IEC  التحكم فى الجودة فى المعامل المعتمدة طبقا للمواصفة

-17025

الخصائص الكيميائية والفزييائية - الخصائص الميكانيكية لتشكيالت

الجلود الرئيسية - التحليل الكيميائي للجلود

االختبارات الكيميائية و تطبيقاتها المختلفة االختبارات الكيميائية للمواد

المساعدة في تصنيع الجلود -  االختبارات الكيميائية للمواد

المخرجاتالمخرجات

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المتدرب من:

التعرف على أهمية مراقبة الجودة في المختربات المعتمدة.

تحديد الخصائص الكيميائية والفزييائية لعينات الجلود.

فهم إجراءات االختبارات الكيميائية المختلفة وتطبيقاتها.

اسم الدورة: اإلختبارات الفزييائية و الميكيانيكية للجلوداسم الدورة: اإلختبارات الفزييائية و الميكيانيكية للجلود د.د.      

الغرض من الدورةالغرض من الدورة

فهم وإجراء االختبارات الفزييائية والميكانيكية المختلفة اليت يتم

إجراءها في معامل اختبار الجلود وفًقا للمواصفات التالية :

:ISO
,3377-2:2016 ,3377-1:2011 ,2598:2016,2420:2017,3376:2011

,17699:2003 ,17694:2016 ,54021:2017 ,23910:2019 ,23910:2019

(E) 14268:2012 ,17229:2016 ,19074:2015



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 07ب صفحة 

محتويات الدورةمحتويات الدورة

طرق االختبار الفزييائية - الميكانيكية للجلود

تحضري قطع االختبار - قياس الكثافة الظاهرية - الكتلة لكل وحدة مساحة

تحديد امتصاص الجلد للماء- بخار الماء - نفاذية بخار الماء

قياس مقاومة الجلد للثىن باستخدام جهاز بالى فليكسوميرت

عمل اختبار شد- قياس مقاومة الجلد للمزق-قياس قوة القطع للجلد

المخرجاتالمخرجات

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المتدرب من:

التعرف على طرق ومعدات االختبار الفزييائية والميكانيكية المختلفة.

تحضري عينات اختبار مختلفة حسب المعايري.

التعرف على معدات االختبار المختلفة وتسجيل القراءات.

عرض إجراء اإلختبارات المختلفة مثل: الكثافة ، الكتلة لكل وحدة مساحة

امتصاص بخار الماء ، نفاذية بخار الماء ، نفاذية الماء ، مقاومة المرونة

وقياسات الشد.

اسم الدورة:أساليب البحث والتطوير في صناعة الجلوداسم الدورة:أساليب البحث والتطوير في صناعة الجلود ه.ه.      

الغرض من الدورةالغرض من الدورة

تطبيق أساليب البحث والتطوير في صناعة الجلود لتحقيق خدمات أفضل وتقليل

المخاطر من خالل تطبيق أدوات إدارة الخدمة وإدارة المخاطر.

محتويات الدورةمحتويات الدورة

أنشطة البحوث والتطوير فى صناعة الجلود

أنشطة االبتكار إدارة الخدمات

إدارة المخاطر

طرق تقليل المخاطر

المخرجاتالمخرجات

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المتدرب من:

دراسة أنواع األنشطة ذات الصلة باالبتكار - أنشطة البحث والتطوير.

تعرف على كيفية تحقيق االستدامة في إنتاج الجلود.

تطبيق أدوات إدارة الخدمة لتحقيق رضا العمالء بشكل أفضل.

دراسة كيفية الحد من المخاطر من خالل تحليل وتقييم المخاطر.



لجلود ا ا  وجي ول كن ت مركز 
بحري ل ا و قل  ن ل ا و ا  وجي ول تكن ل ا و وم  عل ل ل ة  ي عرب ل ا ة  مي دي الكا ا | 08ب صفحة 

دورات التدريب األداري:دورات التدريب األداري:         .. 22

اسم الدورة: إدارة المدابغاسم الدورة: إدارة المدابغ أ.أ.      

هدف الدورةهدف الدورة

 من التخطيط حىت المراقبة لتعزيز أداء المدابغ.
ً
التعريف باألنشطة اإلدارية بدءا

محتويات الدورةمحتويات الدورة

العملية اإلدارية

التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة

تحديد الرؤية والرسالة، األهداف 

اإلدارة االسرتاتيجية

اسم الدورة: : تسويق المنتجات الجلديةاسم الدورة: : تسويق المنتجات الجلدية ب.ب.      
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