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القدس المفتوحة تشارك باجتماع للشبكة األكاديمية لدول البحر األسود ف

رام هللا- معا- اختتمت جامعة القدس المفتوحة مشاركتھا الفاعلة في اجتماع الجمعیة العامة الثاني للشبكة األكاديمیة لدول البحر

األسود وشرق المتوسط (BSEMAN) الذي عقد مؤخراً في جامعة "روستوف" الحكومیة في مدينة "روستوف أون دون" الروسیة.

ومثل الجامعة في االجتماع الذي عقد على مدار ثالثة أيام، نیابة عن رئیسھا أ. د. يونس عمرو، مساعد رئیس الجامعة لشؤون العالقات

العامة والدولیة واإلعالم د. م. عماد الھودلي.

وقدم د. م. الھودلي ورقة علمیة بعنوان "دور جامعة القدس المفتوحة كجامعة رائدة في التعلیم المفتوح في المنطقة ومساھمتھا في

النھوض بشبكة بسیمان"، وذلك خالل مؤتمر علمي نظمته جامعة روستوف الحكومیة على ھامش اجتماع الجمعیة العامة الثاني، إذ

استعرض د. م. الھودلي تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعلیم المدمج من خالل توظیف خبرتھا في مجال التكنولوجیا الحديثة

واستثمارھا لصالح األغراض التعلیمیة وتحفیز المبادرات اإلبداعیة في الجامعة.

وكان المؤتمر ناقش المبادرات التكنولوجیة للجامعات لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة بخاصة في المجالین االجتماعي

واالقتصادي.

كما قدم د. م. الھودلي محاضرة لطلبة تخصص االقتصاد في جامعة روستوف الحكومیة، مشیراً فیھا إلى أن فلسفة التعلیم المدمج التي

تبنتھا "القدس المفتوحة" تعد كإحدى الوسائل السلمیة لمقاومة االحتالل من خالل نشر التعلیم بأدوات تكنولوجیة عصرية.

وانُتخب د. م. الھودلي عضواً في لجنة تنسیق شبكة "بسیمان"، ممثالً عن "القدس المفتوحة" وفلسطین، كعضو ھیئة تحرير للصفحة

اإللكترونیة الخاصة بالشبكة.

وكان اجتماع الجمعیة العامة الثاني للشبكة األكاديمیة لدول البحر األسود وشرق المتوسط (BSEMAN) ناقش في جدول أعماله التقرير

التنفیذي للشبكة للعام المنصرم واعتماده، إضافة إلى الموافقة على انضمام أعضاء جدد للشبكة، كما ناقش الخطة التنفیذية للعام

المقبل بما فیھا التحضیر لعقد الجمعیة العامة الثالث المتوقع عقده في جامعة نیقوسیا في قبرص والبحث عن مصادر تمويل للشبكة من

خلل مشاريع (ايراسموس ) األوروبیة.

وحضر االجتماع عن فلسطین باإلضافة إلى "القدس المفتوحة" جامعة بیرزيت ممثلة برئیسھا د. عبد اللطیف أبو حجلة، فیما حضره عدد

من ممثلي جامعات (16) دولة عضواً في الشبكة، وھي: روسیا، ولبنان، وسوريا، واألردن، ومصر، وأرمینیا، وبلغاريا، والیونان، وإيطالیا،

وكازاخستان، وقبرص، وروسیا البیضاء، وأوكرانیا، وتركیا، والتشیك.
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وفي نھاية االجتماع قدم د. م. الھودلي، باسم رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، درعاً تقديرية لألستاذ الدكتور آدم البیكوف، رئیس جامعة

روستوف الحكومیة.

يذكر أن "القدس المفتوحة" انضمت رسمیاً إلى الشبكة المذكورة كعضو مؤسس، وذلك خالل مشاركتھا العام الماضي في أعمال المؤتمر

التأسیسي الخاص بالشبكة، الذي عقد في جامعة أرسطو الیونانیة.

وتھدف الشبكة إلى تعزيز التعاون األكاديمي بین جامعات دول البحر األسود وشرق المتوسط عبر تطوير مشاريع بحثیة مشتركة في

تخصصات علمیة متنوعة، وتأسیس شبكة من التواصل وقواعد بیانات خاصة بالمؤسسات المشاركة، وإصدار دوريات علمیة، وتنظیم ورش

عمل ومؤتمرات علمیة، فضالً عن تنظیم فعالیات تجمع األكاديمیین ومجتمعات األعمال في المنطقة، وتطوير التعاون األكاديمي على جمیع
مستويات التعلیم العالي، وكذلك في مجال التدريب المھني والدورات القصیرة، وإطالق مبادرات تجمع الشباب في المنطقة، اجتماعیاً

وأكاديمیاً ومھنیاً.


