
ماذا هو مشروع  االنوليا؟
إنوليا هو احدى مشاريع برنامج إيراسموس+ بتمويل مشرتك من المفوضية األوروبية وتم البدء بتنفيده بداية من 2017 وعلي مدار 3
سنوات وذلك لالستفادة من خربة شركاء االتحاد األوروبي في مجال الخدمات المتخصصة لقطاع الجلود وتأسيس مراكز متخصصة
لتقديم خدمات إختبارات الجودة للجلود وخدمات تدريبة للعاملني بالقطاع باإلضافة إلى خدمة األستشارات لحل المشكالت
وتطويرالدباغة والصناعة. وقد تم تأسيس  عدد 2 مركز متخصص بمصر احداهما باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

البحري، واآلخر بجامعة جنوب الوادي.

من خالل تقديم خدمات إختبارات الجودة للجلود وخدمات تدريبية للعاملني بالقطاع باإلضافة إلى خدمة اإلستشارات والدعم الفين لحل المشكالت وتطوير الدباغة
والصناعة وأيضا فرص تعاون دولي.

كيف يمكن لمراكز انوليا لالبتكار أن تساعدك؟

استخدام   أي  مسؤولية  لمفوضية  ا تتحمل  ،وال  فقط  لمؤلفين  ا ء  را آ تعكس  لتي  ا لمحتويات  ا عىل  مصادقة  يشكل  ال  لمنشور  ا هذا  إلنتاج  األوروبية  لمفوضية  ا دعم  "إن 
فيه." ردة  وا ل ا للمعلومات   
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مقدمة لصناعة الجلود 
اإلدارة البيئية لصناعة الجلود
االختبارات الكيميائية للجلود

االختبارات الفزييائية و الميكيانيكية للجلود
أساليب البحث والتطوير في صناعة الجلود

إدارة المدابغ 
تسويق المنتجات الجلدية

التمويل و ضبط الحسابات

مركز تكنولوجيا الجلود

العنوان: مجمع خدمة الصناعة، األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا و النقل البحري، اإلسكندرية

للتواصل:  د. أحمد شعري, ت: 201223400759
ahmed.shoier@aast.edu :الربيد اإللكرتوني
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yassin.shaalan@aast.edu :الربيد اإللكرتوني

أ.  الدورات التدريبية

ب.  اختبارات فزييائية وميكيانيكية للجلود
ج. دعم فين

د. خدمات استشارية للمدابغ وشركات تصنيع الجلود

األمتثال الكيميائي وسالمة المنتجات
فهم الجلود

االستدامة في سلسلة الموردين
تجهزي الجلود

الجوانب العملية والعلمية من صناعة الجلود
دباغة، صبغ واالنتهاء من الجلود الخاصة بالموردين

إزالة الشعر، دباغة، وإعادة الدباغة
إدارة المواد

تعلم كيفية القضاء على مشاكل تقنية الدباغة
فهم نقاط التحكم في صناعة الجلود

مركز اإلبتكار وتكنولوجيا الجلود

العنوان: كلية العلوم، جامعة جنوب الوادي، قنا
للتواصل: د/ محمود سيد عبد الصادق،
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أ.  الدورات التدريبية

ب.  اختبارات فزييائية وميكيانيكية للجلود
ج. دعم فين

د. خدمات استشارية للمدابغ وشركات تصنيع الجلود

من خالل إنشاء رابط لتشجيع التعاون بني الجامعات والشركات األوروبية والمصرية في قطاع الجلود والذي من شأنه تعزيز االبتكار وتصنيع منتجات ذات جودة
عالية.

ا في مصر ومراكز الجلود والشركات األوروبية والمدابغ والشركات المحلية
ً

من خالل إنشاء منصة الكرتونية افرتاضية تهدف للتعاون بني مراكز الجلود المنشأة حديث
وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  مثل واضعي السياسات ومراكز البحوث. وستكمل هذه المنصة عملها حىت بعد انتهاء المشروع.

قم بزيارة منصة التعاون ومنتدى المناقشة لمشروع إنوليا واغتنم الفرصة للتواصل مع خرباء الجلود المحليني
والدوليني في مصر واألردن وإيطاليا واليونان ورومانيا والربتغال وليتوانيا:


