
 

 األمريكيةتكساس ب لمتعميمالجنوب والجنوب الغربي مؤتمر  في يستعرض جهوده"وايز"      

 ةيتنمية المعرفالالفعالية تمقي الضوء عمى دور مبادرة "وايز" في التعميم العالمي و 

 

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"، إحدى مبادرات مؤسسة نظم  .2102 إبريل 2الدوحة، قطر، 

مؤتمر الجنوب والجنوب  عمى ىامشعدة جمسات أوائل ىذا الشير قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

 .األمريكية بمدينة أوستن في والية تكساس ،(SXSWeduالغربي لمتعميم )

فريق  منشارك أعضاء و  .عريضجميور أمام  الفرصة الستعراض جيودهمجتمع "وايز" لأتاحت الجمسات و 

التي عمل النقاشية وورش الحمقات عدد من الفي  ،تسريع التطويروايز لوممثمون عن مشاريع برنامج  ،"وايز"

دور رواد  وكذلكالميارات،  ة فيفجو تحديد الالتوظيف و  انعقدت بيدف إلقاء الضوء عمى مختمف جوانب

باعتبارىا  ،مبادرة "وايز" وقد نجحتم. والتعم   التعميماألعمال االجتماعيين، وأثر المؤسسات االجتماعية في 

الذي يركز و  ،المؤتمر الضخم حول التعميملممشاركين في منظور عالمي فريد بتقديم  ،دولية يةمنظمة تعميم

 عمى الواليات المتحدة.

مبتكرة التعميمية المشاريع ال مختارة من مجموعةٌ  تتمقى عبره ،ىو برنامج تنافسي تسريع التطويروايز لبرنامج 

استراتيجيات فعالة ودعم ممموس  بتقديم ضاء في مجتمع "وايز"أعيقوم خاللو و الدقيق لمدة عام، التوجيو 



وتمقي فرص لتبادل المعرفة ال متخصصة تتيحيربط البرنامج المشاريع بشبكة دولية كما لضمان تطورىا. 

نبذة عن  تسريع التطويرل وايز برنامج فيمشاريع  ةقادة ثالث عرضقد . و الميتمين مستثمرينالالدعم من 

 المؤتمر. خاللعمميم 

أحد المتحدثين كباختيارىا بجائزة وايز لمتعميم ،  الفائزةالدكتورة سكينة يعقوبي، كما شيد المؤتمر تكريم 

 ، استعرضت فييابعنوان "التعميم والتنمية والسالم في أفغانستان"ة الدكتورة يعقوبي كممألقت . و الرئيسيين

 الذين كانوا يرزحون تحت أرزاء الحرب والنزوح أثناء حكم طالبان. ،األفغان جيودىا لتعميم

الجنوب والجنوب الغربي لمتعميم، الذي يحث عمى االبتكار في التعميم من خالل استضافة نخبة شك ل مؤتمر و 

أمام جميور عريض  ةالعالمي جيودىاأمام مبادرة "وايز" لعرض إضافية فرصة ر والتربويين، من رواد الفك

الرامية  لمتربية والعموم وتنمية المجتمع وذلك في إطار دعم ميمة مؤسسة قطربصفتيا منظمة تعميمية دولية، 

 إلى إطالق قدرات اإلنسان من أجل بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة.

 *انتهى*

 mcoolidge@qf.org.qa من المعمومات، يرجى االتصال بنا عمى:لمزيد 

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  2112انطمق مؤتمر القمة العالمي  لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 

رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعد  وايز منصة دولية 



ايز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما ُيعتبر و 

األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز 

 اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول مؤسسة قطر لمتربية 

اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

د الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير الوال 0221تأس ست مؤسسة قطر سنة 

 وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 

ين الشباب من اكتساب الميارات إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمك

والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص 

ر وتعزيز  الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 

 .تمبية االحتياجات المباشرة لممجتمعالحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث و 

 لالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa 
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