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القدس المفتوحة تختتم مشاركتها باللقاءات األكاديمية الفرنسية الفلسطينية

القدس- معا- اختتمت جامعة القدس المفتوحة مشاركتھا في اللقاءات األكاديمیة الفرنسیة الفلسطینیة، التي نظمتھا الحكومة الفرنسیة

من خالل مؤسسة (Campus France) بالتعاون مع القنصلیة الفرنسیة العامة في القدس– الملحق الثقافي-قسم التعاون الجامعي.

ومثل القدس المفتوحة في ھذه اللقاءات التي عقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسیة باريس بمشاركة (15) خبیراً وأكاديمیاً فلسطینیاً

ممثلین عن مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، د. م. عماد الھودلي مساعد رئیس الجامعة

لشؤون العالقات العامة والدولیة واإلعالم.

وشارك في ھذه اللقاءات ممثلون عن المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة والحكومیة ذات االختصاص في التعلیم العالي والبحث العلمي،

بھدف تعزيز التعاون الفرنسي الفلسطیني وتنمیته في ھذا المجال.

وقدم د. م. الھودلي خالل الجلسات العلمیة، ورقة علمیة ألقى فیھا الضوء على فرص أدوات التعلیم والتعلم الرقمیة للوصول إلى

ديمقراطیة التعلیم العالي والتعلم مدى الحیاة، مستعرضاً تجربة "القدس المفتوحة" في ھذا المجال.

وعقد د. م. الھودلي لقاءات ثنائیة مع ممثلین عن جامعات فرنسیة أبرزھا: جامعة "جون موالن" في مدينة لیون، وجامعة "بیزونسون" في

محافظة الفرانتش كونتیه، وجامعة "رين"، وجامعة "لیل"، وجامعة "العلوم السیاسیة" في مدينة "اكس اون بروفونس".

كما استضافت منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم "الیونسكو" الوفد الفلسطیني؛ لتعزيز آفاق التعاون األكاديمي الفرنسي

الفلسطیني، مبدية استعداھا لتقديم الدعم الالزم إلنجاح ھذ التعاون.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولین الفلسطینیین، وعلى رأسھم د. إلیاس صنبر سفیر فلسطین الدائم في "الیونسكو"، والوفد المرافق له،

ومنھم نائبه السید منیر انسطاص، واآلنسة زھوة عرفات نجلة الرئیس الراحل ياسر عرفات.

من جھة أخرى، شارك د. م. الھودلي على مدار ثالثة أيام، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولیة للفضاء الرقمي المفتوح من أجل

المتوسط (e-OMED) كونه عضواً منتخباً في مجلس إدارة ھذه المنظمة، ممثالً عن جامعة القدس المفتوحة ونائباً لرئیس المنظمة

لشؤون اإلعالم، وبحثت االجتماعات توجھات المنظمة للمرحلة المقبلة، وتم استعراض صفحة المنظمة اإللكترونیة التي تعمل جامعة

القدس المفتوحة على تطويرھا.

كما اجتمع د. م. الھودلي ورئیس منظمة الفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط د. فرانسوا ھن، ونائب رئیس المنظمة لشؤون التطوير

د. جیالني لملومي رئیس جامعة تونس االفتراضیة األسبق، مع رئیسة المنظمة الحكومیة (FUN) المتخصصة في رقمنة التعلیم العالي

الفرنسي د. كاترين مونجونیه، وبحث االجتماع سبل التعاون بین المنظمتین من جھة، ومع جامعة القدس المفتوحة من جھة أخرى.

وعلى ھامش ھذه اللقاءات، قدم د. م. الھودلي محاضرة في مقر نادي (رويتري) الدولي الفرنسي، تطرق فیھا إلى دور جامعة القدس

المفتوحة في نشر التعلیم العالي في فلسطین والتغلب على المعیقات التي يفرضھا االحتالل اإلسرائیلي بحق الشعب الفلسطیني في

التعلیم.
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وعقب انتھاء المحاضرة، عقد د. م. الھودلي حواراً مع أعضاء نادي (رويتري) استعرض خالله تقنیات التعلیم والتعلم الحديثة المستخدمة

في جامعة القدس المفتوحة، التي تمكن قطاع الطلبة في فلسطین من الحصول على حقه في التعلیم والتعلم والتغلب على ممارسات

االحتالل اإلسرائیلي، وذلك عبر التواصل العلمي بصفته سبیالً للتطور والحرية.


