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ديثا نسبيـًا  حشكال داعية والثقافيةت الإلبالصناعاو  الفنون  مجال إدارةسوق العمل في قد أخذ 
لنهوض يلعب دورا ملحوظا في ا وصار على المستوى العالمي، منذ منتصف القرن العشريــــن

     .العشرينواحد و قرن الأي بداية ال  خالل آخر عقدين عظمىول اللدى الد  قتصاد اإلبداعي باال
  ومديرين القيم الفني  دور مثل خصصات بينية التوظيفية تتسم ب  ألدوار ةجديد  أهمية ظهرت  لقد 

هؤالء   عملي؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر الثقافي التسويقخبراء و  القاعات والمتاحف الفنية
الفعال   لتنفيذ مع ا ات بالمؤسسن من إحداث تطوير كـمــتـلصــل لي متــكل شبكــــبش اإلداريون 

       ، عمةالنا اهاقو ، و هابشعو  هاتمعا مجتض بو نهلل ةدولالتي تضعها كل  لسياسات الثقافيةل
في مثل هذه الوظائف فقد ياجات سوق العمل احتولسد  اإلقتصاد اإلبداعي.وما يؤدي للنهوض ب

 الفنون  دارةإراسة بإدراج د ، وهولندا فرنسا، بريطانيا ،إيطاليا مثل المتقدمةقامت الدول 
  والدراسات العليا. اليتعليم العواإلبداعية ضمن خططها لتطوير ال الثقافية الصناعات و 

ل ـــوق العمـة ســالـفصل عن حـــنــال ال تــا في أي مجـل محليـوق العمـاجات سـيـــتــة إحــدراس
الصناعات  و الفنون  رةمجال إدافي  سوق العمل المحلييمكن القول أن ف ،ا أو دولياـميـإقلي

المعايير اإلقليمية  لمواكبة  ،التطويرإلى بعض  أيضا جايحت في الوقت الحالي الإلبداعية والثقافية
بيئة عمل   خلقبذلك يكون و  .المحلي اإلقتصاد االبداعي بمعدل لنهوض افي مساهمة للالدولية و 

، ولتوسيع دائرة  تهم المتفاوتةمتزنة تتسع لخريجي البرامج الفنية المختلفة بمهاراتهم وبمستويا 
تجهيز مناهج ومقررات بينية   طريق ن ع  ؛دوليا وأ إقليميا سواء محليا،  منهم  المستفيدين

يئهم لسد مميزة ته رات الدارسين بمها تدعم  والدراسات العليا التعليم العالي حلالمر  ات صصتخال
 متطلبات سوق العمل الحديثة.

         ، وللحفاظ أيضا مؤثرات العولمةوناتها ضد رية بكل مكللحفاظ على الهوية المصف
لنهوض أيضا لو  ،األفكار اإلرهابية الهدامةفي مواجهة  ربيطن العالو في  الهويات المتعددةعلى 

من العقول  صاحبة التراث الغني والمتنوع وصاحبة العديد أممنا  قتصاد اإلبداعي لدىباال
 بإحتياجات سوق العمل في مجال والدراسات العليا يالتعليم العال يجب ربط التنويرية المبدعة،

كما يجب إستحداث ثقافة جديدة بين  . الثقافية بشكل مستمرو  اعيةبد اإل الصناعات و الفنون  إدارة
مل بشكل تعاوني مع بعضها البعض تحت لعل -العامة والخاصة  -المعنية  المؤسسات المحلية

         للسير  والبحث العلمي التعليم العاليو ة الثقاف تيوزار  مثل الحكوميةالمؤسسات  شرافا
في مجال  ألن سوق العمل المعاصر يةبين باللمجال . ويتصف هذا اعلى خطى موحدة للتطوير

إدارية،  من مجاالت  ،مركبة ذا خلفية خريجاالصناعات اإلبداعية والثقافية يتطلب الفنون و إدارة 
التقدم  الدارس التي يستهدف الثقافية ةالمؤسسنوع حية بنسب متفاوتة حسب ثقافية، إعالمية وسيا
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       وذلك  ..إلخ. مسرح أو ، شرن، دار مركز ثقافيمتحف،  قاعة عرض،مثل:  للعمل بها
 على سبيل المثال وليس الحصر.

    يجب أيضا األخذ في اإلعتبار األعداد الكبيرة فمن جهة أخرى، على الصعيد المحلي أما 
        المتعددة من الكليات واألكاديميات الفنية المختلفة لفنية ريوس او ل من خريجي برامج البكا

. واإلقليمي العمل المحلي يسوق إلىويا ين سننطلق والم واآلدائية صريةالبفي مجاالت الفنون 
لممارسة نوع   مإمكانيته لعدم و لديهم حسب التخصص، نسب المواهب والمهارات تفاوت لفنظرا 

بعيدة كل البعد عن مجال   في وظائف للعمل  ون يضطر الخريج ،استهبدر  واالفن الذي قام
تلك   لمتطلبات ملة المك ارات مجال مشابه ولكن ينقصه العديد من المه، أو في اتهمتخصص

ريوس  و بكالشهادة على خريج حاصل  لى حالةعند إلقاء الضوء ععلى سبيل المثال: فالوظيفة. 
جيد، عادة ما يسعى للعمل مقبول أو دير لوان بتقجامعة ح –التصوير بكلية الفنون الجميلة 

 عرفيةمت الهارا مال ض بعلديه ، فهو البصريةالمؤسسات الثقافية المعنية بالفنون  كموظف بأحد 
  مهنية أو عملية كافية لممارسة العمل الفني، وليس لديه بمهارات  ال يتمتع هالالزمة ولكن الفنية 

بمرحلة   هالتحاقعن طريق  ؛ فيتم تنمية مهاراته ظيفة أيضاتؤهله لمتطلبات الو  مهارات إدارية ةأي
  سد  شرية فيــوارد البــمالك ـلــتمن ستفادة اإل حتى يتم وذلك  .هيئه لذلكي امجنبر في  دبلوم

المستوى   ة، علىلثقافيالصناعات اإلبداعية واالفنون و  إدارة مجال فيل ــوق العمــس متطلبات 
 . لتوسيع دائرة المستفيدينقليمي والدولي المحلي أوال ثم على المستوى اإل

، على المستوى الدولية جالــمذا الــه في  ألكاديميةاج ــــرامــل البــكــــى شــــوء علــــاء الضــــإلقع ـــم
كن ــدة، ولــا في دول عديــات العليــدراسوال ريوسو مراحل البكال في جـــبــــرامـ ىــعل ــــورـــثــم العــتــ
يز على برامج الماجستير ذات الترتيب األعلى على مستوى  ــركــث تم التــقطة البحــدقيق نــتل

ين  من بين أعلى خمس في الترتيب الدولي    أربعة برامج لى أع ىلع  عالعالم، ومن ثم تم اإلطال
  2019في عام  << Eduniversal Group>>  *ل حسب ترتيب مجموعة إدونيفرسابرنامج 

الالزم إستحداثها في نموذج   المحاور(، لحصر (www.best-masters.comموقع  على
 :1، وهي بالترتيب  ةافيثقالو  إلبداعيةالبرنامج ماجستير إلدارة الفنون والصناعات 

 

في مجال  هي شركة عالمية رائدة في مجال المعلومات : Group  Eduniversalإدونيفرسال  مجموعة *
ا هو تزويد الطالب في جميع أنحاء العالم باألدوات وهدفه، 1994ت في فرنسا في عام سسيم العالي، تأعلالت

ا. تقييم وترتيب المؤسسات التعليمية دوليب ومعمل يق من خالل فريق الالزمة إليجاد أفضل فرص التعليم
ند المستفيدين ع  موارد البشريةالة في ترتيب الجامعات تستفيد المجموعة من خبرة ومعرفة ممثلي قولضمان الد 

 .في سوق العمل
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 The>>بمدرسة إس دي أيه بوتشوني لإلدارة في إيطاليا ن األول: ماجستير إدارة الفنو   .1
Master in Arts Management and Administration (MAMA) in SDA 

Bocconi School of Management>> .2 
وس للتاريخ، الثقافة اسمإر  يةكلب ماجستير اإلقتصاد الثقافي وريادة األعمال الثقافية الثاني:  .2

 Master Cultural Economics and Cultural>>في هولندا  واإلتصاالت 
Entrepreneurship in Erasmus School of History, Culture and 

>>Communication .3 
ة  دار بجامعة أثينة إل كلية إدارة األعمال مشترك بينبرنامج إدارة التراث ماجستير الثالث:  .3

 MA in Heritage Management>> .نت وجامعة ك قتصاد الواعمال األ
A collaborative program between Athens University of Business and 

>> University of Kent &(AUEB) School of Business  Economics. 4 
كلية  –لبرتغالية وليكية اة الكاثفي إتحاد لشبونة في الجامعماجستير الدراسات الثقافية  :الرابع .4

 Master in Cultural Studies in The Lisbon>> العلوم اإلنسانية في البرتغال
Consortium Universidade Catolica Portuguesa - Faculty of Human 

>>Sciences.  5 
مج  أوروبية، في حين تأتي برا لفي هذا الترتيب كلها دو لدول األولى المالحظ أن اومن 

  الصيــــن ثم تأتي عشر،  الرابعل من دول عظمى مثل كندا في الترتيب الماجستير في نفس المجا
الواليات المتحدة أخيرا تأتي و بالتتابع،  الثالث والعشرينو  والعشرينالثاني  ينفي الترتيبروسيا  ثم
 .العالم لى خمسين برنامج على مستوى عوذلك من أ ، عشرينالو  الثامن ب الترتيية في ألمريكا

تم   التي تم ذكرها 2019ذات الترتيب األعلى دوليا في عام  األربعة البرامج عد مراجعة ب
تحت  عموما  اإلبداعية والثقافية صناعات ال الفنون المتنوعة في تخصص إدارة  المحاور حصر 

 
1 https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-
industries-management.html , November 2019. 

2 http://www.sdabocconi.it/en/specialized-master-full-time-
executive/mama/program/structure#content, November 2019. 

3https://www.eur.nl/en/master/cultural-economics-and-entrepreneurship 
4 http://www2.aueb.gr/heritage/ , November 2019. 
5 https://lisbonconsortium.com/study-programmes/ , November 2019. 

https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management/ma-in-heritage-management-athens-university-of-business-and-economics-aueb-school-of-business-university-of-kent.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management/ma-in-heritage-management-athens-university-of-business-and-economics-aueb-school-of-business-university-of-kent.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management/ma-in-heritage-management-athens-university-of-business-and-economics-aueb-school-of-business-university-of-kent.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management/ma-in-heritage-management-athens-university-of-business-and-economics-aueb-school-of-business-university-of-kent.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management.html
http://www.sdabocconi.it/en/specialized-master-full-time-executive/mama/program/structure#content
http://www.sdabocconi.it/en/specialized-master-full-time-executive/mama/program/structure#content
https://www.eur.nl/en/master/cultural-economics-and-entrepreneurship
http://www2.aueb.gr/heritage/
https://lisbonconsortium.com/study-programmes/
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  أسسا أيضا  تشكلو  ،اديميينكبحثية بينية واسعة لأل محاور ي تشكل، والتذكرها النقاط التالي
سواء في مرحلة البكالريوس أو في مرحلة التي يمكن إضافتها البينية للعديد من المقررات 

 :الدراسات العليا

    المعاصرة اقتصاديات سوق األعمال الفنية: ثلاألقتصاد اإلبداعي، م السياسات الثقافية  -
 مسؤولةسات الثقافية ال ، والسياجاهاتهاتوا، والواحد والعشرين محليا ودوليا رينرن الـعشفي الق

 .هاــعن حركت
فهم ديناميكيات سوق الفن   :مثل ،اإلبداعية والثقافية صناعات ال في  استراتيجيات التسويق  -

تقديم فنان إلى سوق العمل الفني  كيفية  –الفني  القيمواجبات  -المعاصر محليا ودوليا 
 .لذلك وات المطلوبةواألد 

 والثقافية. بداعية سويق للصناعات اإلم في النشر والتدور السياحة واإلعال -
قاعات معارض  –مثل: مراكز ثقافية  ،مؤسسات الثقافية الهادفة والغير هادفة للربحإدارة ال -

  -قناة تلفزيونية ثقافية  –قناة إذاعية ثقافية  –ادات قاعات المز  –متاحف  –مسارح  –
 .األوركستراقية وفرق موسيالفرق ال –  ةفرق الفنون اآلدائي –  ة أو مجلة ثقافيةجريد 

 المواقع األثرية.إدارة التراث وا -
 في الصناعات اإلبداعية والثقافية. ووضع الخطط اإلستراتيجية الموارد البشرية إدارة  -
  المشاريع  ت خطواد وتقييم ورص تطويرل منهجية مثل: ال ،والثقافية الفنية إدارة المشروعات  -

 . اإلنجاز والنشر ،التخطيط، اإلنشاء، اإلنتاج ك
 . الموارد، الميزانية والمحاسبةفيما يتعلق ب  ية والثقافيةالفن المؤسسات  اإلدارة المالية في -
  أو كتابة طلب المنح : ، مثلوالثقافية الفنية والمبادرات التمويل المختلفة للمشروعات  سبل -

ت، الرعاية،  اجمع التبرع، والثقافية مشروعات الفنيةلاو  المؤسسات لدعم  قروض  أو تمويل
 . ثقافةوالالشراكات العامة والخاصة في الفنون شاركة المجتمعية، الم

بين  ربط الل: ، مثاإلبداعية والثقافيةصناعات الو  الفنون  إدارة مجال في العالقات العامةدور  -
  راءاهير وإستقصاء اآلوالتواصل مع الجم ت الفنية والثقافية ببعضها البعض المؤسسا

 للوقوف على نقاط القوى والضعف. والسبل الحديثة دام الوسائلبإستخ
، حفظها  عرضهاالفنية: التقييم الفني لألعمال الفنية وطرق  األعمال مجموعات إدارة  -

 .هاتسعير و  الفنية األعمال أصالة تقييم، مع تخزينهاو 
إطالق  - فيمؤتمر صح -فني)معرض / سوق  والثقافي الفني تنظيم وإدارة الحدث  -

 عنها(  للنشرو  لإلعالن واد المطلوبةوالم -مهرجان  - مجموعة متحفية
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اإلبداعية  صناعات الإدارة  في مجال العملسوق ل والقوانين المنظمة األخالقيةالمعايير  -
 –الجمارك  –الضرائب  –د اإلتفاقيات قو ع –الفنانين اجبات و و حقوق ) ، مثلوالثقافية

 . (النشر والطباعة حقوق  –حقوق الملكية الفكرية  -التصدير اإلستيراد و 
دارة الفنون والصناعات  إل أكاديمياألهداف العامة لنموذج برنامج  يمكن صياغة بالتالي

 الثقافية مثل اآلتي:  
لدول ماديا  النهوض بافي  الثقافيةو  اإلبداعية الصناعات  في اإلبداعي االقتصاد  أهمية  شرح .1

 ومعنويا. 
 وب.المعنوي على الشعأثيرها المادي و وتأبعاد السياسات الثقافية للدول  اجسنتوا معرفة .2
 . ت المختلفةياعلى المستو   والتطبيق النظرية بين االستراتيجي التخطيط تعلم .3
  افية الثق القطاعات  فيالمختلفة  الإلدارية لشغل المناصب  المطلوبة ةياإلدار  مهارات ال تعلم .4

 .مواإلعال ها مثل قطاعي السياحة من القطاعات الداعمة لوغيرها 
  وعالميا  محليا  اإلبداعية والثقافيةصناعات ال أسواقو  التسويق عن  الكافية ةالمعرف اكتساب  .5

 . بشكل عام والفنون البصرية بشكل خاص 
 . المتنوعة قافيةالث والمناسبات  لمهرجانات وا المعارض الحدث مثل  وإدارة تنظيم .6
 ةإدار  مجال  في ية انالميد  دراسات وال العمل وورش الندوات  في  العملية الخبرة اكتساب   .7

   .اإلبداعية والثقافيةصناعات الو  الفنون 
صناعات الالفنون و إدارة  مجال فيالمتعددة  الفروع بين لتواصلل اإلتصال مهارات  تعزيز  .8

 .والجمهور والمنتجين الفنانين: مثل ،اإلبداعية والثقافية
  فيةإلبداعية والثقاا صناعات الالفنون و إدارة  مجال في البحوث  إلجراء البحث  أدوات  علمت  .9

 .ستدامةاال ضمانل
       وما يدعمها  الفنية والثقافية  ات القطاعالبحث العلمي بإحتياجات سوق العمل من ربط  .10

 من قطاعي اإلعالم والسياحة.
سوق و بين الطالب للربط  ةوالخاص ةالعاموالثقافة عات الفنون عمل شراكات مع قطا   .11

يداني والبحث العلمي ورعاية  مثل التدريب المة ، بأنشطة مختلفةخالل أعوام الدراس العمل
 األحداث الثقافية.  

هادفة  غيرالو أ الهادفة للمنظمات  بالنسبة سواء الثقافية بالتنمية المشاريع الريادية  ربط  .12
 للربح.

 . لمؤسسات الثقافيةل األنشطة المختلفة من خالل الثقافي تعليمال نشر  .13
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صناعات الالفنون و دارة إ مجال في تخدمةمسال والثقافية يةالفن المفردات  تساب اك  .14
 لسوق  العالمية  ات كيالدينامي مع فعال بشكل للتواصل اإلنجليزية، باللغة اإلبداعية والثقافية

 .المعاصرالعمل 
 .اإلبداعية والثقافيةصناعات الإدارة  مجالب المتعلقة التشريعات أخالقيات المهنة و  تعلم  .15

 
 البحث: نتائج

صناعات  الالفنون و إدارة  مجال  فيسوق العمل ات متطلبمية تواكب ليرامج تعإلستحداث ب
       اإلطالع على أفضل البرامج األكاديمية دوليا  جب ـيكان محليا وإقليميا،  اإلبداعية والثقافية

تجهيز  د تحققها البرامج عنمحاور وأهداف أساسية على في هذا التخصص البيني للوقوف 
حث ــي تفه ،يــالعصر الحالفي  خاصةات ــطلبـــمتله لمجال ك اذلا أن وبملسوق العمل. الخريج 
، اإلعالم والثقافة، مجاالت الفنون  وهي بشكل أكاديمي معامختلفة تخصصات عاون ــعلى ت
 ادرتوافر الكو مركبة الموجودة بسبب عدم لاحلول للمشكالت  لوضع ،إدارة األعمالو  ةوالسياح
وم بتأهيل وتدريب تلك الكوادر المميزة يكون  قامج أكاديمية تبر فبتجهيز  .لحلها المؤهلة البينية

 للنهوض  ل ويساهمون في دوران عجلة اإلنتاجن يلبون متطلبات سوق العمهناك خريجين فعالي 
 عوب.المستوى الفكري والفني والثقافي وتعزيز القوى الناعمة للشوتنمية  قتصاد اإلبداعيباإل

سات العليا البيني الدرابتقديم فكرة برنامج  قد قامت الباحثة ف يسيةلك المحاور الرئبناء على تو 
  الجامعي  عاماللبحوث البينية في في كلية الدراسات العليا وا (اإلبداع وتطوير الصناعات الثقافية)

عامين  دة لمالعمل وبعد  .جامعة حلوانفي ليكون من ضمن البرامج الجديدة ، 2017-2018
      وانبجامعة حل أعضاء هيئة التدريسمن  ني التخصصات بي  مع فريقمن العمل المتواصل 

؛ آلداب ة الكلييرا قسم األعالم ب، وأخمن كليات الفنون الجميلة، التجارة وإدارة األعمال، السياحة
 تير، والدكتوراه. ، الماجسح مؤهالت الدبلوملمنتنوعة ومقرراته البينية الم البرنامج تصميمفقد تم 

ستقبال  حاليا في اليكون  ،2018عام للجامعات في ى المجلس األعل  منالبرنامج  اعتماد تم وقد 
 6. 2020-2019الحالي  لجامعياطالب في العام ال

 

 

 

6 http://hu-pfisr.com/creativity-and-cultural-development-industries-program/ , 
November 2019. 

http://hu-pfisr.com/creativity-and-cultural-development-industries-program/
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 أهم التوصيات: 

 .بين التخصصات الفنية العديدة مركبةوال سوق العمل المختلفة متطلبات الوقوف على  .1
 بينية لمرحلة البكالوريوس في الكليات ذات التخصص الواحدالمقررات بعض الاستحداث  .2

يكون  د التخرج، ومن األفضل أن فيها بع ل العمل محتمئة الخريج للوظائف المركبة التهيل
 .قررات هذه المهناك ساعات تدريب ميداني ب

في العصر تياجات سوق العمل احالتي تلبي البينية والبحوث لدراسات المرنة لثقافة ال رنش .3
 القومي.قتصاد الحالي والتي تساهم بشكل أساسي في النهوض باال

لكلية الدراسات والتقدم بها  بينية  عليادراسات  برامجأفكار ل تكوين فرق عمل الستحداث  .4
، علما بأن كلية  أكاديميا يلهاوتفع كرة لواقع ، لتحويل الفنجامعة حلوا -العليا البحوث البينية

  من من خالل فرق العمل تعمل خاصة بحيث لها طبيعة الدراسات العليا والبحوث البينية 
  ي فرق عملأيس لها ول ،الشريكة في البرامج الكليات المختلفة أعضاء هيئة التدريس من

 . راتهار للحفاظ على بينية البرامج ومقوذلك  خاصة بها داخلية

 ملخص البحث 

لألجيال ثقافي كإرث  بدورها تتركها يالتو  ،وجدان الشعوب  لفة منمختال الفنون و الثقافة  تنبع
        على مدى العصور. ثري لألمم عليها وتضيف إليها لتشكيل تاريخ التالية فتتربى ليها، التي ت

 ،تأثير العولمة اإزداد عليه فقد  ،سلبا ولكن ؛يفي الزمن الحال ختلفلة لم تتلك العالقة المتابد 
        فصار  .تي تتحكم به كبرى دول العالمالالدولي  اإلبداعي واإلقتصاد  ،افيةالثق ات والسياس

 األصيل افيـقــالث التراث واإلستفادة من الحفاظ على  األخرى  دولالباقي  علىالصعب  من
  اإلنتماءب الشعورصعوبة غرس  أسفر عنا مم ؛ةالقادم لألجيالويره في األعمال المعاصرة ــطــوت

          ، أصالة الثقافةحفاظ على ال لكل من: أصبح من المهم إيجاد سبل  د فق . ولذلكبشكل واضح
     ة هوية المصريال للحفاظ علىوذلك  ،داعياإلقتصاد اإلب وتنمية دعم وتطوير القوى الناعمة،

 فيساهم في ذلك .ليميعلى المستوى اإلق فاظ على الهوية العربيةللح و  على المستوى المحلي
خطط  و  سياسات ثقافية محليةوضع ل ،والثقافيةناعات اإلبداعية دارة الفنون والصإمجال 

عقدين   الدول الكبرى في آخر قامت فقد همية ذلك وأل. تيجية لضمان التنمية المستدامةإسترا
يفية  كوادر وظلتجهيز  ات العلياوالدراس يم العاليبإدراج دراسة ذلك المجال في سياساتها للتعل

العمل الجديدة. وبالتالي نحتاج على المستوى المحلي  ت سوق متطلبابينية مناسبة لبمهارات 
لتجهيز   العليالدراسات او  يلتعليم العالمراحل ال الدراسية برامج والمقررات لعديد من الد اإعدا

 .يوالدولاإلقليمي، و الخريجين المناسبين لسوق العمل المحلي، 
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  البرامجإضافتها إلى  المراد محورية ال  موضوعات الفي حصر  هذا البحث أهمية  تتشكل
 مجال إدارة في  للعمل التي تهيء الخريجينو  ،ت العلياوالدراسا مرحلة التعليم العالي الدراسية في

في هذا التخصص.   الكليات العالمية الرائدة على حذو، الثقافيةو  إلبداعيةاالفنون والصناعات 
المجاالت   نمية ونشر نية بتمعالت مجااللابين  بينيةلعمل دراسات يق للباحثين مما يمهد الطر 

الفنون   ؛ وهيالتنمية المستدامةو المحلي  بداعياإل اد قتصاللنهوض بال ،ةاإلبداعية والثقافي
 لموضوعات النواة لتلك وضع عن  نتجوقد  .سياحةوال ،اإلعالم ،إدارة األعمالالتجارة و  والثقافة،
            ، فية(لصناعات الثقا)اإلبداع وتطوير اج الدراسات العليا البيني برنامصميم ت  المحورية

    ، ث البينية بجامعة حلوانفي كلية الدراسات العليا والبحو ة وهو من ضمن البرامج الجديد 
 . 2018عام من المجلس األعلى للجامعات في  والذي تم اعتماده

الدراسات  –افية ية والثقلصناعات اإلبداعإدارة الفنون وا -المفتاحية: سوق العمل الكلمات 
 .العلياراسات د ال  –العالي  التعليم –  البينية
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Research Summary 

Different culture and arts embark from the peoples’ conscience, 
which in turn leave those as the cultural heritage for following 
generations, to be raised on them and adding to them to form a rich 
history of nations throughout the ages. This interrelationship has not 
changed at the present time; but negatively, it has gotten increased by 
the impact of globalization, cultural policies, and the international 
creative economy that is controlled by the major countries of the world. 
That is making it difficult for other countries to preserve and benefit 
from their authentic cultural heritage, moreover, the difficulty to develop 
it in contemporary works for the coming generations; and clearly, this 
has made it difficult to instill the sense of belonging. It is therefore 
important to find ways to: preserve the authenticity of culture, support 
and develop soft powers, and develop a creative economy, in order to 
preserve the Egyptians identity at the local level, and to preserve the 
Arab identity at the regional level.  The field of management of arts and 
the creative and cultural industries contributes to the development of 
local cultural policies and strategic plans to ensure sustainable 
development. And because of the importance of this, in the last two 
decades major countries have included the study of this area in their 
policies of higher education and graduate studies, to equip cadres of 
employment with appropriate interdisciplinary skills for the new labor 
market requirements. Thus, at the local level, we also need to prepare 
several programs and courses for higher education and graduate 
studies to prepare suitable graduates for the local, regional and 
international labor market. 

The importance of this research lies in the making of a list of axial 
topics to be added to the programs of study in higher education and 
graduate studies, which prepares graduates to work in the field of 
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management of arts and the creative and cultural industries, following 
the leading steps of the pioneer international colleges in this 
specialization. Consequently, this paves the way for researchers to 
make interdisciplinary studies in between the fields concerned with the 
development and the dissemination of creative and cultural fields, in 
order to promote the local creative economy and sustainable 
development; namely, arts and culture, trade and business 
administration, media, and tourism. The development of these topics 
resulted in the design of the interdisciplinary postgraduate program 
CCDI (Creativity and Cultural Development Industries), which is among 
the new programs at the PFISR (Postgraduate Faculty of 
Interdisciplinary Studies and Research) at Helwan University, which was 
accredited by the Supreme Council of Universities in the year 2018.  

Key words: labor market - management of arts and creative and 
cultural industries - interdisciplinary studies - higher education - 
graduate studies. 


