
16/12/2017 انتخاب جامعة القدس المفتوحة عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولیة للفضاء الرقمي | الھیئة العامة لالذاعة والتلفزیون

http://www.pbc.ps/News/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%8… 1/2

(/)(https://cs.pmo.gov.ps/Users/Login.aspx?Redirect=~%2fdefault.aspx)

االحتالل يعتقل شابا من جنين بالقرب من حاجز الجلمة العسكري (/D9%83%D8%B1%D9%8A%اخر االخبار

acebook.com/PalestineTv)(https://twitter.com/palestinetv95)

(https://plus.google.com/+PalestineTV)(https://www.youtube.com/c/PalestineTV) (https://nabd.com/palestinetv) (http://www.pbc.ps/rss_news)

(http://www.pbc.ps/sites/default/files/field/image/defaultnews_0.png) 

انتخاب جامعة القدس المفتوحة عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للفضاء الرقمي
Wed, 11/29/2017 - 14:18

بيروت 29-11-2017 وفا- انتخبت الهيئة العامة
للمنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح
من أجل المتوسط e-،Omed ، 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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