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۲۰۱٥ مصر في الثقافية األكاديمية

 سلسلة التوالي، على الثالثة وللمرة جوته، معهد يقدم الثقافية األكاديمية برنامج إطار في
 المؤسسات من وغيرها المصرية الثقافة بوزارة والعامالت للعاملين االرتقائي التدريب من

 .الحكومية الثقافية
 

  البرنامج
 ساحات في وتُقام حد، أقصى على مشاركًا ۲۰ من مجموعة التدريبية الدورة في يشارك

 إدارة: اآلتية المجاالت إلى التدريب يتطرق. أيام عشرة مدى على القاهرة جوته معهد مقر
 .العرض وتقنيات الميزانية وتخطيط الدولي والتعاون واالتصاالت المشروعات

 
 واألطراف الثقافيين المدراء بين التواصل تعزيز تم المدربين لتدريب عمل ورشة إطار وفي

. األولى للمرة العام هذا اسُتحدِثَ ما وهو الحكومية، غير المؤسسات في الفاعلة الثقافية
 في الخاصة الثقافية المؤسسات في والعامالت العاملين تأهيل يُجرى نفسه الوقت في

 .   األوسط والشرق أفريقيا لشمال الثقافية األكاديمية برنامج إطار
 

 المكتسبة معارفهم نقل من المشاركين تمكين على المدربين تدريب عمل ورشة تعمل حيث
  .مضاعفة كجهات بدورهم وذلك مستقل، نحو على وزميالتهم زمالئهم إلى

 
 المشروع هدف
 في الحكومية الثقافية المؤسسات في والعامالت العاملين وتأهيل دعم إلى المشروع يهدف
 من بدًءا جوته معهد يقدم الغرض ولهذا. المصري الثقافي القطاع دعم إلى وبالتالي مصر،
 في الفاعلة الثقافية األطراف بين تجمع الشبكي والتواصل للتبادل منصة الحالي العام

 .الحكومي وغير الحكومي القطاعين
 

  الخلفيات
 الثقافة وزارة جانب من مناشدة إلى جذوره وتعود ۲۰۱۳ عام األولى للمرة البرنامج انطلق

 وزارة في وموظفة موظفًا ٥۰ من أكثر تأهيل في انطالقه منذ البرنامج نجح وقد. المصرية
 من الصدد هذا في المبادرة جاءت وقد. الحكومية الثقافية المؤسسات من وغيرها الثقافة

 على الثقافي القطاع تطوير بمواصلة اهتمامها من نبعًا وذلك نفسها الثقافة وزارة قبل
 .أيضًا الحكومي الصعيد

 
 إلى ألمان ومدربات مدربين جوته معهد يدعو مصر في الثقافية األكاديمية برنامج إطار في

 أكتوبر شهري خالل تُقام. الثقافية اإلدارة بمجال الصلة ذات المحتويات مختلف لنقل القاهرة
  .يومين مدى على منها كل فعاليات تستمر عمل ورش خمس ۲۰۱٥ عام من ونوفمبر

  
 

 .أحدى مشاريع معهد جوته بدعم وزارة الخارجية االلمانية مصر في الثقافية األكاديمية


