
 التوجه نحو نظام التدريب اإللكترونى بالقضاء المصرى االتحاد األوروبي يدعم
 

 2016 أغسطس 2القاهرة، 

 

أعضاء مركز  مع أعضاء المركز القومى للدراسات القضائية و همخبرات خبراء أوروبيون تبادل

في بمقر المركز القومى للدراسات القضائية  ُأقيمت ورشة عمل من خاللالمعلومات القضائى 

روني اإلليكت " وذلك لمناقشة نظام التعليمSMAJدعم تحديث إدارة العدالة مشروع " إطار

دعم تحديث مشروع "تعد ورشة العمل من أنشطة  إمكانية تطبيقه فى مصر. ووالتعليم عن بعد 

والذي  ن يوروييمال تسعةتقدر  نحةتحاد األوروبى بمممول من االال "(SMAJ) إدارة العدالة

سيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى خالل  إداراتها. و لى دعم وزارة العدل المصرية وإيهدف 

مستمر فى تقديم الدعم حتى مشروع الن أجدير بالذكر والشهر القادمة لتبادل الببرات. األ

 .2018 ديسمبر

عن  يتفصيل شرحبتقديم  إسبانياالوطنية للقضاء بفرنسا و رساالمد وامثلي اءالببر قام اثنين من

عضو  14ل. ثم تطرق ابعد المتبعة فى دولهم عنوالتعليم  اإلليكتروني إستراتيجيات التعليم

في  التنظيمية ووجهات النظر التربويةالتحديات التقنية واإلطار القانونى ولمناقشة المشاركين 

" فى تطبيق نظام التعليم SMAJدعم تحديث إدارة العدالة مشروع " وسيستمر. مجال القضاء

على  بناءا   هاظيمسيقوم بتن األنشطة والدورات التدريبية المتعددة التىمن خالل  عن بعد فى مصر

طلب المركز القومى للدراسات القضائية كما سيقوم المشروع بتوفير األجهزة التقنية والبرامج 

 الالزمة لتطبيق هذا النظام.

إفتتح معالى المستشار/ وتحت رعاية معالى المستشار وزير العدل المصرى،  عملالورشة ُأقيمت 

ثم شارك الحضور  النقاش المركز القومى للدراسات القضائيةومدير وزير العدل  نائبعمر حفيظ، 

فى تطبيقها فى التدريبات األساسية  ئبدالبعض المواضيع التى من الممكن  شرحبفاعلية فى 

قدم  حيث اهولندمن قد أدار النقاش خبير و والمستمرة عن طريق إستبدام آليات التعليم عن بعد.

تحاد األوروبى قد بدء . كما أشار الببير أن االتحاد األوروبىباالعملية عن تطوير نظم التعليم  أمثلة

 .2000عام  ذللتوجه نحو نظام التعليم عن بعد من

 

  :للمزيد من المعلومات
    LOZANO@eeas.europa.eu-Zahra.PINERO   زهرة بينارو لوزانو مديرة البرنامج:

   Rasha.serry@eeas.europa.euرشا سري  المسؤول اإلعالمى:
    www.eeas.europa.eu/delegations/egypt :الموقع

    www.facebook.com/EUDelegationegypt :الفيسبوك
 @EUinEgy تويتر:

   jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9 :يوتيوب

 
 :SMAJمشروع 

 nfarrag@smaj.euندى فراج مسئول اإلتصاالت: 
 0227946604تليفون: 

 info@smaj.euبريد إلكترونى: 

 

االتحاد األوروبي وفد   

رية مصر العربيةلدي جمهو  
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