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 روتا تقٌم حفالً تكرٌمٌاً لتقدٌر الرعاة والشركاء

 والمتطوعٌن فً مؤتمر أي إٌرن 

 

 

بعد النجاح الكبٌر لمؤتمر أي إٌرن الدولً السنوي العشرٌن )الشبكة الدولٌة للتعلٌم 4 3112سبتمبر  11الدوحة، قطر، 

ٌن مساهمة المتطوعل تقدٌراً  حفالً تكرٌمٌاً الخٌر نحو آسٌا )روتا(  ، أقامت مؤسسة أٌادي11والموارد( وقمة الشباب الـ 

 نجاح الكبٌر للحدث.االفً والرعاة والموظفٌن والداعمٌن 

 

لرعاة وممثلٌن لالمتطوعٌن  مركز الطالبً بمؤسسة قطر بحضورسبتمبر فً ال 11أقٌمت لٌلة التكرٌم ٌوم الثالثاء فً 

 والشركاء.

 

أقٌم فً مركز قطر ، والذي 1331فً عام ه منذ انطالقا المؤتمر ضٌف هذفً الخلٌج التً تستقطر هً الدولة األولى و

ٌولٌو. وكان المجلس األعلى للتعلٌم الراعً الرسمً للمؤتمر بٌنما كانت شركة راس غاز  6إلى  1الوطنً للمؤتمرات من 

 الراعً الذهبً وشركة قطر للفٌنٌل الراعً البرونزي.

 

مدرس وطالب ومتخصص فً تكنولوجٌا المعلومات من  111الدولً هذا العام، حضر إلى قطر حوالً  فً مؤتمر أي إٌرن

بلداً، باإلضافة إلى عدد من ممثلً وسائل اإلعالم من جمٌع أنحاء العالم بهدف المشاركة والتعلم حول كٌفٌة  01اكثر من 

 استخدام التكنولوجٌا فً الصفوف الدراسٌة.

 

طوعٌن والرعاة والشركاء، قال السٌد عٌسى المناعً المدٌر التنفٌذي لروتا "بالنٌابة عن روتا، أود أن أعبر وتقدٌراً لجهود المت

عن خالص شكري للجهود اإلستثنائٌة التً بذلها الشركاء والداعمون والمتطوعون الذٌن عملوا بجّد لضمان تحقٌق النجاح 

 ٌع المتطوعٌن الذٌن شاركوا وأظهروا التزاماً كامالً فً الحدث".تقدٌري الكامل لجم وأعرب عنالكبٌر لمؤتمر أي إٌرن 

 

فً هذا الحدث  المهمةمنكم ٌفتخر بمساهمته وال شك بأن كل  ,وأضاف "لقد تحقق نجاح أي إٌرن بفضل مساعدتكم القٌمة، 

 الكبٌر. لقد تشرفنا بوجودكم معنا ونقدر عالٌاً مساهمتكم فً تحقٌق رسالتنا".

 



حٌث ن "تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً خدمة التعلٌم4 التواصل وبناء الجسور.." واهذا العام تحت عن المؤتمرأقٌم و

 كز على استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم للتواصل والتعلٌم وبناء عالم أفضل.ر

 

. وحضر المدرسون التعلٌمفً  ٌرالتصوً واستخدام تكنولوجٌا خرى منها البٌئة، التنوع الثقافأ عدٌدةالمؤتمر مواضٌع وناقش 

مختلفة لتطوٌر معارفهم ومهاراتهم ومشاركة خبراتهم وكذلك اكتشاف طرق العمل الورش عدد من والطالب جلسات تمهٌدٌة و

 نظرائهم حول العالم. والتواصل معمبتكرة جدٌدة فً كٌفٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت 

 

نا دائماً فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت لتطوٌر التعلٌم والتروٌج للتعاون الدولً المناعً "فً روتا، آم وأوضح

والمناظرات. لقد كان مؤتمر أي إٌرن منصة مثالٌة تتٌح لقطر عرض مبادراتها فً تكنولوجٌا التعلٌم والشراكات المدرسٌة 

 نحاء العالم".أن بٌن الشباب والمدرسٌن فً كافة د التعاولى اإلنترنت، وكذلك جهوإ المرتكزةوادوات التطوٌر المهنٌة 

 

مام تبادل األفكار بٌن أالتنا وفتح الباب سن هذا المؤتمر دعم رأثقة بوكلنا وأشار "نحن فخورون باستضافتنا لمؤتمر أي أٌرن، 

لوجٌا، وبالتالً تسهٌل إدخال المدرسٌن والطالب. لقد منحنا أي إٌرن فرصة نادرة لإلنتقال إلى اإلستخدام المبتكر للتكنو

 التكنولوجٌا العالمٌة إلى المعرفة المحلٌة".

شبكة الللتعاون من خالل  نإٌرن قطر فرصاً للطالب والمدرسٌ . توفر أيفً قطر روتا هً الممثل الرسمً لبرنامج أي إٌرن

وتا للمعرفة واإلستفادة من التنمٌة لدى المدرسٌن فرصة اإلنضمام إلى شبكة روتمعات أي إٌرن االخرى حول العالم. جمع م

 المهنٌة لتعزٌز مهاراتهم وتطبٌق مشارٌع هادفة عبر اإلنترنت تدعم وسائل تعلٌمهم.

مدرساً بٌنما شارك فً المشارٌع أكثر من  111وتم تدرٌب  مدرسة 30تواصل مع تم ال، 3112نامج فً منذ إطالق البرو

 عدٌدة تحفزسبات أي إٌرن قطر منا أوجد، 3112ة مؤتمر أي إٌرن السنوي "من خالل استضافوختم المناعً طالباً.  1113

 .ٌن بهدف تحقٌق نوعٌة تعلٌم أفضل"ٌر ومشاركة المعلومات لجمٌع أعضاء أي إٌرن وللمدرسكعلى التف

 -- انتهى --

 للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال:

 دنٌز ٌمٌن شوٌتً

 مدٌرة عالقات عامة 

GREYdoha 

 0097444283150 الهاتف4

 denise.yamine@greydoha.comالبرٌد االلكترون4ً 
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