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ي يقدمها المركز  .1
ي  نظرة عامة عىل الخدمات الت 

ي جامعة العلوم   االستشاري للجلوداألردن 
 
ف

 والتكنولوجيا األردنية  

ي االستشاري للجلود بالأنشأت الجامعة األردنية للعلوم 
ويد المجتمع المحىلي  دعم من برنامج ايراسموس بلس والتكنولوجيا المركز األردن 

لتر 

 واإلقليمي بالخدمات التالية: 

ية لمصانع عمل الفحو  •  الجلود  مشاغل / صات المختر

ية  • كات التجارية / المستوردين لمنتجات الجلود عمل الفحوصات المختر  للشر

ي مؤسسات   تدريبية باللغة تنظيم برامج   •
 
ها موظفو مركز الجلود ف ي حرص 

امج التر وع    العربية عىل أساس التر كاء األوروبيي   للمشر ي  الشر
 
ف

ي  مجاالت  ال
المتخصصة  التر المجاالت  من  والعديد  اإلبداع  وإدارة  وتسويقها  المنتجات  وتصميم  الجلود  وفحص  بدباغة  تتعلق 

 قطاع الجلود  .المتعلقة بالدباغة والفحص 

ي مختلف المجاالت الفنية واإلدارية   •
ي مركز الجلود لتقديم خدمات اإلرشاد واالستشارات ف 

التطوير المستمر وبناء قدرات العاملي   ف 

 المتخصصة المتعلقة بصناعة الجلود ومنتجاتها 

  قتصميم المنتجات الجلدية )األحذية والحقائب( لتعكس اتجاهات السو   أمثلة عىل المجاالت ذات األولوية •

 تطوير المنتجات واإلبداع واالبتكار الصناعي  •

 شهادات نظام إدارة الجودة الدولية وشهادات وعالمات المطابقة الدولية   •

 .األحذية الجلدية المتخصصة )أحذية األمان واألحذية الطبية وما إىل ذلك( •

  تحسي   اإلنتاجية وخفض التكاليف  •

 األولوية تنمية الصادرات ألسواق التصدير ذات  •

 معالجة مياه الرصف الصناعي لعمليات دباغة الجلود   •

ي مجال صناعة القوالب ونعال األحذية   •
ي مشاري    ع صناعية جديدة ف 

الجوانب الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار ف 

 .)ستحاول المساعدة قدر اإلمكان( 
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 العلوم والتكنولوجيا األردنية الدورات التدريبية المتوقع أن تقدمها جامعة  .2

 :الدورات والمحتوى المتوقع تقديمهفيما يىلي   

ي صناعة الجلود  2.1
 
 مقدمة ف

ة،  الجلود من أنواع الجلود  ألنواع الجلود وخطوات وعمليات تجهت     إيضاح: الهدف من هذه الدورة  ومراحل الدباغة المختلفة  الكبت 

 .حتر التشطيبمن مرحلة السلخ  

 :مخرجات الدورة        

 :عىل  يجب أن يكون الطالب / المتدرب قادر          

 .تحديد االختالف بي   أنواع الجلود •

 .تحديد مراحل تصنيع الجلود المختلفة •

 .كن عىل دراية بالمتوفر والفرق بي   تقنيات الدباغة القديمة / الجديدة  •

 :محتوى الدورة

 لجلود الخام واألساسيات ا  •

 مسلخ وعمليات المراحل   •

 )المرحلة النهائية(  تجهت   الجلود من الدباغة إىل التشطيب  •

ي  التقنيات المتاحة  •
 دباغة الجلود   والحديثة ف 

 

 معالجة مياه الرصف الصناعي لعمليات دباغة الجلود  2.2

 :الهدف من هذه الدورة      

ح تأثت  صناعة الدباغة عىل البيئة؛ تأثت           .وكيفية معالجتها  مياه الرصف الناتجة من عمليات الدباغة شر

 :مخرجات الدورة

: يتوقع من الطالب / المتدرب معرفة ما         يىلي

ي صناعة  •
 الجلود تحديد المواد الخطرة ف 

 سموحة الم  كمياتتحديد المواد الكيميائية وال  •

 تحديد تقنيات معالجة المياه والنفايات السامة القدرة عىل   •

 :محتوى الدورة  

ي لصناعة الدباغة •
 .التأثت  البيت 

 والكمية المسموحة  إدارة المواد الكيميائية   •

 لناتجة من الدباغة معالجة مياه الرصف ا  •
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ي االختبار ال  2.3
 
يان ي   في  

 
 والكيميان

 :الهدف من الدورة

يائية للجلمختلف االختبارات معرفة   .لجلود وفق معايت  األيزول ختبارات عمل بعض اال د وكيفية إجرائها مع و الفت  

 :مخرجات الدورة

 عىل
ً
 :يجب أن يكون الطالب / المتدرب قادرا

يائيالفحوصات تنفيذ  •  .د و لجلمنتجات ا ل  ةالفت  

 .دو لجللمنتجات ا الكيميائية تنفيذ الفحوصات  •

ي إجراء الفحوصات.  اتباع •
 
 معايت  االيزو ف

 :محتوى الدورة

يائية للجلود •  .طرق االختبار الفت  

 نفاذية بخار الماء   -امتصاص بخار الماء  •

 .اختبار مقاومة االنثناء  •

 قوة الشد  •

 الكيميائية للجلود  االختبار طرق  •

 

 االبتكار / البحث والتطوير  2.4

 الهدف من الدورة:  

ي صناعة 
جعل  الجلود والقطاعات ذات الصلة، وذلك لللتوعية بأهمية االبتكار وتطبيق منهجيات البحث الجديدة لحل مشاكل الدولة ف 

ي أداء إدارة المخاطر. 
 حول كيفية استخدام الخدمة المقدمة ف 

ً
 الطالب أكتر وعيا

 مخرجات الدورة: 

 عىل: 
ً
 يجب أن يكون الطالب / المتدرب قادرا

 تحديد أنشطة / تقنيات االبتكار األساسية المتعلقة بصناعة الجلود.  •

 أداء وتحديد إدارة المخاطر.   •

ي البحث عن االبتكار •
 تحديد الطرق المختلفة لتحقيق االستدامة ف 
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 التسويق وإدارة األعمال  2.5

 :الهدف من الدورة 

 . بهدف تعزيز السوق المحىلي وانشاء اسواق جديدة  األزياءومتابعة اخر صيحات الجلود بأهمية تصميم للتوعية  •

ي جميع أنحاء العالم •
 
 .اكتساب المعرفة حول مجموعات الجلود ف

 :مخرجات الدورة

 :يجب أن يكون الطالب قادرين عىل 

 بناء خطة اعمال •

 األسواقتحديد قادرين عىل  •

ي الجلودتحديد اتجاهات الموضة قادرين عىل  •
 
 .الحديثة ف

 :محتوى الدورة

 )من نظرة استثمارية(  سوق الجلود تحليل  •

 ( دعم،الخ، كيفية الحصول عىل )المؤسسات والبنوك والدعم   صناديق الخاصةال •

 تسويق منتجات الجلود   •
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ي يمكن إجراؤها   .3
يائية الت  ي المختير التابع للمركز االختبارات الكيميائية والفي  

 
 ف

 .تحديد سماكة الجلد  تحديد السماكة •

   تحديد قوة الشد ونسبة التمدد  •

 تحديد اختبارات قوة الشد واالستطالة •

 قوة التمزق )تمزق الحافة المزدوجة( تحديد  •

 ( واحدةالحافة التمزق تحديد قوة تمزق )  •

   قياسات مقاومة تمزق الغرز •

 حديد مقاومة االنثناء الجاف للجلدت •

   تحديد امتصاص بخار الماء •

 تحديد امتصاص بخار الماء للجلد  •

   تحديد نفاذية بخار الماء  •

 الماء للجلد وتوفت  طرق بديلة لتحضت  العينة  تحديد نفاذية بخار  •

 .اق المعمل وصباغة الجلود عىل نطاق معملدباغة الجلود عىل نط .معمل الدباغة والصباغة ألغراض البحث  •
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ي ال .4
 دمتها الجامعة قخدمات الت 

ي االستشاري للجلود )مختير اينوال(  العديد من الخدماتقدمت الجامعة 
 
 من خالل المركز األردن

  )تعريفية(. طالًبا واآلخر للصناعة  20دورتان تدريبيتان مختلفتان وجًها لوجه: أحدهما ل    •

ي مياه الرصف الصحي من المدابغ، بالتعاون األكاديمي والصناعي بي   الطالبم •
 
وع تخرج واحد من البكالوريوس ف كة ماهر الدباغ  )  شر شر

  ( .وقسم الهندسة الكيميائية / فقط

ي صناعة الجلود لطلبة الهندسة الكيميائية بواقع ليمي مساق تع  •
 
 ساعات معتمدة.  3 واحد ف

نت عىل صناعة الجلود خالل أنشطة تدريب واحد عتر   •  2020لعام  ALCHE اإلنتر

 

 اثناء التحضي  للمركز:  مجموعة من الصور 
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