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لعملية "بني براك" بعمليتي
"السبع" و"الخضيرة"

فلسط�

هنية: عملية "تل أبيب" أعادت رسم
خارطة الوطن

فلسط�

قاهرة السعدي تستعيد ذكريات
رمضان في غياهب األسر بعد 10

أعوام من الحرية

فلسط�

االحتالل يواصل اعتقاالته في الداخل
المحتل

فلسط�

24 معتقًال من الضفة

فلسط�

مواجهات ومداهمات واعتقاالت
خالل اقتحام يعبد

اقتصاد فلسط�

أسعار العمالت اليوم األربعاء

فلسط�

أحوال الطقس اليوم األربعاء

فلسط�

"مترجم": هكذا نفذت عملية "بني
براك"

فلسط�

مسيرات في جنين ويعبد اعتزازًا
بمنفذ عملية "بني براك"

فلسط�

االحتالل يغلق حاجزي جبارة وشوفة
بطولكرم

فلسط�

الرئيس يدين عملية "بني براك"

فلسط�

شاهد|| ألبوم صور من عملية "بني
براك"

فلسط�

طوائف القدس المسيحية تحتج
على اقتحام مستوطنين عقاًرا

تمتلكه الكنيسة تمهيًدا إلخالئه

فلسط�

بينيت يهدد.. قرارات أمنية إسرائيلية
جديدة بعد عملية "بني براك"

فلسط�

ُمحدّث 2|| تواصل اعتداءات
المستوطنين في الضفة.. إصابٌة
غرب نابلس ودعٌس في القدس

فلسط�

من هو منفذ عملية "بني براك"

فلسط�

مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة
غدا الستكمال نقاش مشروع

قانون الموازنة للعام 2022 وإقراره

فلسط�

فصائل تشيد بعملية "بني براك"

فلسط�

وزير الداخلية يشارك بمراسم الصلح
العشائري في مخيم بالطة

فلسط�

محدث 7 || استشهاد منفذ واعتقال
آخر من جنين.. مقتل 5 إسرائيليين
في إطالق نار بمدينة بني براك

فلسط�

عقد اللقاء التأسيسي األول ألسرة
الشبكة الطبية التكافلية لألطفال

األيتام

فلسط�

الصحة تسعى لتحسين جودة
الخدمات الصحية المقدمة

للمواطنين

فلسط�

بؤرة استيطانية جديدة
للمستوطنين في المعرجات

فلسط�

مجلس العمل الفلسطيني في
أبوظبي يحتفل بالذكرى الخمسين

ت

“القدس المفتوحة” نائبًا تنفيذيًا
لرئيس المنظمة الدولية للفضاء

الرقمي المفتوح من أجل المتوسط

فلسطين

،”(e-Omed) – رام الله -“القدس” دوت كوم- عقد مجلس إدارة “املنظمة الدولية للفضاء الرقمي املفتوح من أجل املتوسط

اجتماعه األول � دورته الحالية (2022-2024) ع� تقنية “زووم”، بحضور ممثل جامعة القدس املفتوحة الدكتور املهندس

عماد الهود� مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم. وأقر الحضور باإلجماع ع� انتخاب ممثل

 لرئيس املنظمة لشؤون اإلعالم والتطوير، وتم توزيع املناصب اإلدارية األخرى
ً
 تنفيذيا

ً
جامعة القدس املفتوحة د. الهود�، نائبا

� مجلس إدارة املنظمة ع� عدد من ممث� الجامعات األعضاء.

 ع� دعم
ً
و� بداية االجتماع، نقل د. الهود� للمجتمع� تحيات رئيس الجامعة األستاذ الدكتور سم� النجدي، مؤكدا

 بالرئيسة الجديدة الدكتورة ُملكة بلقا� ممثلة جامعة تونس
ً
“القدس املفتوحة” لهذه املنظمة وأهدافها وتطلعاتها، ومرحبا

 للمنظمة املزيد من الرقي بالتعليم الرقمي واالنتشار ع� مستوى املتوسط.
ً
االف�اضية باملنظمة، متمنيا

 من التقدم
ً
وبدورها، هنأت د. بلقا�، أ. د. النجدي، ع� توليه منصب رئاسة جامعة القدس املفتوحة، متمنية له مزيدا

، حيث
ً
 من االزدهار، مؤكدة ع� دور “القدس املفتوحة” � تأسيس املنظمة قبل 11 عاما

ً
والنجاح ولـ”القدس املفتوحة” مزيدا

كانت وال تزال من األعضاء الفاعل� � عمل املنظمة ع� مدار أربع دورات ملجلس إدارة (e-Omed) منذ تأسيسها عام 2011م.

ويأ� اختيار “القدس املفتوحة” � إطار الخ�ة الطويلة التي اكتسبتها الجامعة وطواقمها � مجال التعليم املفتوح والتعليم

االف�ا�، والذي تج� خالل ف�ة كورونا؛ إذ تمكنت الجامعة من االستمرار بعمليتها التعليمية بكل يسر وسالسة،

مستثمرة � بنيتها التحتية التكنولوجية املتقدمة وكفاءة كادرها البشري األكاديمي واإلداري ع� حد سواء.

وقال د. الهود� إنه سيعمل ع� منصبه الجديد � (e-Omed) ع� تعزيز وتطوير املحتوى الرقمي ملؤسسات التعليم العا� �

دول حوض املتوسط، وجذب املزيد من الجامعات لالنضمام إ� املنظمة.

وأضاف إن االنضمام إ� (e-Omed) سيوفر فرصة كب�ة لتبادل الخ�ات � مجال البحث العلمي وتطوير املحتوى الرقمي،

وتبادل املقررات اإللك�ونية ب� جامعات دول حوض البحر املتوسط املشاركة لتقليل الفجوة الرقمية ب� شطري املتوسط

)، والذي يأ� � إطار توجه الجامعة � التعليم االف�ا� ليشمل تقديم خدمات تعليمية ألبناء الجاليات
ً
 وشماال

ً
(جنوبا

الفلسطينية والعربية � الخارج.

 ع� املحضر النها� للدورة السابقة بشقيه املا� واإلداري، وناقشوا تفاصيل عقد املؤتمر القادم
ً
وصادق املجتمعون أيضا

للمنظمة املزمع عقده � العاصمة اإليطالية روما � ربيع 2023، الذي سيقام بالتعاون مع منظمة (Unimed)، والذي

سيحمل عنوان: “التعليم االف�ا�… التقييم واالعتماد”، كما اعتمد املجتمعون إطالق النداء للتقدم ملشاريع املنظمة

السنوية، وتاريخ انعقاد مجلس اإلدارة القادم � الرابع والعشرين من حزيران املقبل.

A D V E R T I S E M E N T

         

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودو�فلسط�الرئيسية
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