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انتخاب جامعة القدس المفتوحة عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للفضاء الرقمي

 

بيروت 29-11-2017 وفا- انتخبت الهيئة العامة للمنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط-Omed  ، e، مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة
لشؤون العالقات الدولية عماد الهودلي، عضوًا في مجلس إدارة المنظمة.

جاء ذلك خالل اجتماع ُعقد مؤخرًا في حرم جامعة الكسليك، في العاصمة اللبنانية بيروت.

 يذكر أن جامعة القدس المفتوحة تنتخب للمرة الثالثة على التوالي في مجلس إدارة المنظمة منذ تأسيسها عام 2011، علمًا أن انتخاب الهودلي عضوًا في هذه
المؤسسة يأتي استكماًال لعضوية الجامعة ممثًال برئيس الجامعة يونس عمرو، الذي جرى انتخابه بإجماع الناخبين في الدورة األولى عام 2011 في مدينة تولون بفرنسا.

وضم مجلس اإلدارة الجديد، الذي جدد الثقة بفرانسوا إين رئيسًا للمنظمة، ممثلين عن جامعات فرنسية، وتونسية، وجزائرية، ولبنانية، إلى جانب دولة فلسطين ممثلة
بجامعة القدس المفتوحة.

من جهة ثانية، مّثل الهودلي جامعة القدس المفتوحة في المؤتمر الدولي الذي ُنظم على هامش اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة بالشراكة مع جامعة الكسليك
اللبنانية، إضافة إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في الجامعة المستضيفة ممثلة باألب طالل هاشم نائب رئيس الجامعة، لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين

الجامعتين.
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