
 

 

 

 
 

 
 انًصادر انتؼهًُُح انًفتىحح كًنهج تصاػذٌ فٍ دول جنىب انثحز انًتىطط

 
 
 

 ينتذي جايؼح انقاهزج 
 

و انًصادر انتؼهًُُح انًفتىحح ظتًزنتؼهُى انًذػى انحى إطتزاتُجُح ن  
 

6302نىفًثز  03  

انًنتذيتزنايج   

 
 

 انتىاصم 
10112320013/ 133333300أ.آيبت عبمر             

             10333133110/ 133333333أ. إيريه فهمي            

 E-mail: OERforum.ou.cu@gmail.com 

 

 

 انًقز

 الٌادي االجتواعً تكلٍح الهٌذسح

 جاهعح القاهزج

الجٍزج –األورهاى   

 

 

 

أحذ يشزوػاخ تزنايج  www.openmedproject.eu/( MedOpen(تنظًُه كجشء ين يشاركح جايؼح انقاهزج فٍ يشزوع هذا انًنتذي تى

تطىَز نانًفتىحح  إَزاطًىص+ و َهذف إنً وضغ إطار ػاو نخطح إطتزاتُجُح نتؼظُى اإلطتفادج ين يًارطاخ انتؼهُى انًفتىح و انًصادر انتؼهًُُح
 .انًقزراخ انجايؼُح

http://www.openmedproject.eu/
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0303  :00333  

 
 01.11:  0.31 ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــانت

 

 فتتاح و انتزحُةاإل

 رئيس جامعة القاهرةالسيد األستاذ الدكتىر  -

 أمين المجلس األعلى للجامعات األستاذ الدكتىرالسيد  -

 عميد كلية الهندسة و منسق المشروع بجامعة القاهرةالسيد األستاذ الدكتىر  -

 UNIMED ديرمالسيد األستاذ الدكتىر  -

 

01.11  :01.31 

 

 اإلطكنذرَحو انقاهزج جايؼتٍ ًفتىحان انتؼهُى تجزتح

 بجامعة القاهرة عميد كلية الهندسة و منسق المشروع –أ.د. السيد تاج الدين                      

 يصز انًفتىح انتؼهُى تجزتح

 للجامعات األعلى المجلس -أ.د. اسماعيل جمعة                     

 الجلسح األولى:

01.31  :00.11 

 

00.11  :00.31 

 03.11: 00.31 إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزاحح

 

 آلٍاخ ضواى جىدج التعلٍن الوفتىح و هصادر التعلن الوفتىحح

 االعتمبد و التعليم جىدة لضمبن القىمية الهيئةوبئب رئيس  –أ.د. راجية علي طه 

 

 و انًفتىحح انتؼهًُُح انًصادر اطتخذاو دػى فٍ نهجايؼاخ األػهً انًجهض و انؼانٍ انتؼهُى وسارج دور

 انًفتىح انتؼهُى يًارطاخ

 االلكتروني للتعلم القىمي المركزمدير –أ.د. رامي اسكندر                 

 
 فً الوشزوعاخ الذولٍحو القاهزج سكٌذرٌح هشاركاخ جاهعتً اإل

  مكتب تسىيق االبتكبر والمىح ووقل وبئب مدير إدارة المشروعبت و رئيس  –د. رشب الشىيطي           

 جبمعة اإلسكىدرية. – التكىىلىجيب

 الجلسح الثاًٍح:

03.11  :03.31 

 

03.31  :03.11 

 

 

03.11  :03.31 

 

 األجنذج اإلقهًُُح نذػى اطتخذاو انًصادر انتؼهًُُح انًفتىحح فٍ دول جنىب انثحز انًتىطط

 

 جلسح ًقاشٍح:

03.31  :00.11 

 00.11: 00.11 ّغــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء تزاحــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاس

 

 فً رفع كفاءج استخذام الوصادر التعلٍوٍح الوفتىحح   Open Medاستعزاض تجارب الذول الوشاركح فً 

 ايطبليب -UniMed كريستيىب ستيفبوللي                

 

 الجلسح الثالثح:

00.11  :00.31 

 أسالٍة الثحث و التعلٍن الوفتىحح لألكادٌوٍٍي الوصزٌٍي

 الجبمعة األمريكية ببلقبهرة -د. مهب ببلي               

01.31  :02.11 

إستخذام الوساقاخ الزقوٍح واسعح االًتشار فً هجتوع الوعزفح الٌاشًء: تسخٍز الفزص و الذروس 

 الوستفادج.

 كلية طب القصر العيىي –د. زيىب المعداوي             

00.11 :00.31 

 00.11: 00.31 التـــــــــــــــــــــــــــــىصٍاخ و الختــــــــــــــــــــــــــــــــــام

https://www.google.com/url?q=http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015-11-18-08-37-44/2015-12-13-07-21-08&sa=U&ved=0ahUKEwjOhpPeobzQAhWDsxQKHWn5BWYQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGrqM-D-hZMffqZCr-nfNlqsxbEwA
https://www.google.com/url?q=http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015-11-18-08-37-44/2015-12-13-07-21-08&sa=U&ved=0ahUKEwjOhpPeobzQAhWDsxQKHWn5BWYQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGrqM-D-hZMffqZCr-nfNlqsxbEwA
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 نبذة عن المشروع

أكخىبر  51 هي باالححاد األوروبً فً الفخرة Erasmus هى هشروع حعاوى دولً هوىل جسئًٍا هي برًاهج
 .5152أكخىبر  51وحخى  5151

و ٌهذف الوشروع إلى دعن اسخخذام الوصادر الخعلٍوٍت الوفخىحت و هوارساث الخعلٍن الوفخىح فً 
 دول جٌىب البحر الوخىسط و هٌها على وجه الخصىص هصر ، األردى ، الوغرب و فلسطٍي.

 

 شركاء المشروع
 )إٌطالٍا(UNIMED  اححاد الجاهعاث األوروهخىسطً -

 )إٌطالٍا(POLITO  جاهعت البىلٍخكٌٍك فً حىرٌٌى -

 )إسباًٍا( UNIR جاهعت الرٌىخا الذولٍت بوذرٌذ -

 )إسباًٍا(  US  جاهعت أشبٍلٍت -

 )الوولكتالوخحذة( COV  جاهعت كىفٌخري -

 )هصر(  CU   جاهعت القاهرة -

 )هصر(  ALEXU جاهعت األسكٌذرٌت -

 )الوغرب( UCA بوراكشجاهعت القاضى عٍاض  -

 )الوغرب(  UIZ   جاهعت ابٌسهر -

 )فلسطٍي( BZU  جاهعت بٍرزٌج -

 )فلسطٍي( ANNU جاهعت الٌجاح الىطٌٍت -

 )األردى( AARU إححاد الجاهعاث العربٍت -

 )األردى( GJU الجاهعت األلواًٍت األردًٍت -

 )األردى( PSUT جاهعت األهٍرة سوٍت للخكٌىلىجٍا -

  
 
 

 ين انًؼهىياخ َزجً سَارج انزاتطنًشَذ 

http://www.ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=1880&IsHomePage=0 
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