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عقد مجلس إدارة المنظمة الدولیة للفضاء الرقمي المفتوح للبحر األبیض المتوسط   - (e-Omed) اجتماعه األول
لدورته الحالیة (2022-2024) عبر تقنیة “Zoom” ، بحضور ممثل Al- جامعة القدس المفتوحة ، دكتور عام

ودولي وإعالمي.



وفي بداية اللقاء وجه الدكتور الھودلي تحیات اللقاء من رئیس الجامعة البروفیسور سمیر النجدي مؤكدا دعم
“القدس المفتوحة” لھذه المنظمة وأھدافھا وتطلعاتھا ومرحبا بھا. الرئیسة الجديدة ، الدكتورة ملیكة بلقاضي ،
ممثلة الجامعة االفتراضیة بتونس في المنظمة ، متمنیة للمنظمة مزيًدا من التقدم في التعلیم الرقمي ونشره

على مستوى البحر األبیض المتوسط.

بدورھا ھنأت الدكتور بلقادي أ.د.النجدي ، على تولیه رئاسة جامعة القدس المفتوحة ، متمنیة له المزيد من
التقدم والنجاح واالزدھار لجامعة القدس المفتوحة ، مسلطة الضوء على الدور. من جامعة القدس المفتوحة
في تأسیس المنظمة منذ 11 عاًما ، حیث كانت وال تزال أحد األعضاء النشطین ألعمال المنظمة على أكثر من

أربع دورات لمجلس إدارة (e-Omed) منذ إنشائھا في عام 2011.

ركز جدول أعمال االجتماع األول لمجلس إدارة المنظمة في دورته الحالیة ، والذي يضم ممثلین عن الجامعات
الفرنسیة والتونسیة والجزائرية والمغربیة واللبنانیة باإلضافة إلى دولة فلسطین ، على توزيع المناصب على
أعضاء المجلس. ھیئة إدارية جديدة ، حیث وافق المشاركون باإلجماع على انتخاب ممثل جامعة القدس
المفتوحة الدكتور الھدلي نائب الرئیس التنفیذي للمؤسسة لشؤون اإلعالم والتنمیة ، ومناصب إدارية أخرى

في مجلس إدارة المنظمة. تم توزيع أعضاء مجلس اإلدارة على عدد من ممثلي الجامعات األعضاء.

ويأتي اختیار “القدس المفتوحة” ضمن الخبرة الطويلة التي اكتسبتھا الجامعة وطاقمھا في مجال التعلیم
المفتوح والتعلیم االفتراضي ، والتي تجلت خالل فترة كورونا ؛ تمكنت الجامعة من مواصلة عملیتھا التعلیمیة

بكل سھولة ويسر ، مستثمرًة في بنیتھا التحتیة التكنولوجیة الحديثة وكفاءة طاقمھا األكاديمي واإلداري.

قال الدكتور الھدلي إنه سیعمل من خالل منصبه الجديد في (e-Omed) على تعزيز وتطوير المحتوى الرقمي
لمؤسسات التعلیم العالي في دول البحر األبیض المتوسط   ، وجذب المزيد من الجامعات لالنضمام إلى

المنظمة.



وأضاف أن عضوية (e-Omed) ستوفر فرصة ممتازة لتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي وتطوير المحتوى
الرقمي ، وتبادل الدورات عبر اإلنترنت بین جامعات الدول المتوسطیة المشاركة. الطرفین. من البحر األبیض
المتوسط   (جنوبًا وشماًال) ، وھو جزء من توجه الجامعة في التعلیم االفتراضي لیشمل تقديم الخدمات

التعلیمیة لألطفال من الجالیات الفلسطینیة والعربیة في الخارج.

كما وافق االجتماع على المحضر الختامي للدورة السابقة المالیة واإلدارية ، وناقش تفاصیل عقد المؤتمر
المقبل للمنظمة الذي سیعقد في العاصمة اإليطالیة روما في ربیع عام 2023. بالتعاون مع (Unimed) والذي
سیكون بعنوان: “التعلیم االفتراضي … التقییم واالعتماد. كما وافق االجتماع على إطالق دعوة تقديم الطلبات

للمشاريع السنوية للمنظمة ، وكذلك موعد االجتماع المقبل لمجلس اإلدارة في 24 يونیو.
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