
 

 

 

 إكس جموبال-"وايز" ينّظم حمقة نقاشية بالتعاون مع مجموعة إدتيك

 رّكزت الجمسة عمى أىمية تزويد الموّظفين بميارات مكان العمل

 

 ،مؤخًرا ،التعميم "وايز"نّظم مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في  .6102يو ليو  4الدوحة، قطر، 
إكس أوروبا -حمقتين نقاشيتين عمى ىامش قمة إدتيك ،إكس جموبال-بالتعاون مع مجموعة إدتيك

إكس أوروبا لجمع أعضاء -السنوية التي ُعقدت في العاصمة البريطانية لندن. وتسعى قمة إدتيك
ت نظرىم المختمفة في لتمكينيم من عرض ابتكاراتيم ووجيا ،مجتمع إدتيك من كل أنحاء العالم

 التعميم. مجال تكنولوجيا

بالتعاون مع  ، إحدى مبادرات مؤسسة قطر العالميةالتي نّظميا "وايز" تناولت الجمسة األولى
تحت عنوان "أىمية صقل الميارات وخمق فرص تنمية المواىب في تأىيل قوة  ،‘لينكد إن’موقع 

جيات العمل لتوظيف أفراد يتمتعون بميارات حاجة وذلك ل، "العمل في القرن الحادي والعشرين
إذ تواجو أنظمة التعميم  .تقنية وعممية في آن مًعا، بما فييا ميارات التواصل والتفكير الناقد

 الرسمية تحدي تأىيل وتدريب الطالب لشغل وظائف تتطمب مثل ىذه الميارات المزدوجة.

فمن  ،فجوة الميارات، ومع ذلكحل معضمة توأقّرت الجمسة بأن التكنولوجيا بمفردىا ال يمكن أن 
المستقبل عمى اكتساب الميارات الالزمة لسوق  موظفيشأن تعّمم التكنولوجيات الجديدة مساعدة 

وفي ىذا السياق ُيالَحظ ازدياد عدد الشراكات المبرمة بين الشركات التكنولوجية ، العمل
ورفد الشركات  ومناسب لممتعممين والمؤسسات التعميمية، التي نجحت في توفير محتوى مالئم

 المجّيزين جيًدا. الموظفينبعدد كاٍف من 

شارك في الحمقة النقاشية عدد من المتحدثين، بمن فييم تشارلز ىاردي، المستشار االستراتيجي 
ـ"جموورك"، وىو مشروع سعودي ِللموقع لينكد إن؛ وخالد الخضير، المؤسس والرئيس التنفيذي 

تمّكن من الوصول إلى مرحمة النيائيات المؤىمة لمحصول عمى جوائز و  ،السيداتيدعم توظيف 



 

 

 

؛ وباربرا تشاك، مدير قسم العمميات والتنمية في منظمة مكتبات بال حدود. وقد  6102وايز لعام 
ناقش المشاركون الدور الذي لعبتو نظم إدارة التعمم والدورات اإللكترونية المفتوحة في فتح باب 

مدى الحياة والتدريب أثناء العمل. كما استعرض المتحدثون خبراتيم حول مساىمة التأشير التعمم 
ثبات الكفاءات  ،وناقشوا دور البيانات الضخمة الرقمي في تطوير عممية قياس اإلنجازات وا 

يجاد روابط أقوى بين المواىب والتعمم في تمكين التعمم الشخصي.    وا 

ان "قصة المؤسسين"، واشتممت عمى عروض قصيرة قّدميا أربعة فحممت عنو  ،أما الجمسة الثانية
، والتي تتمقى الدعم حالًيا من برنامج وايز لتسريع إدتيكمن قادة الشركات الناشئة التابعة لمنظمة 

(، وجو بسفورد TeachPitchوىؤالء القادة ىم ألدو دي بيب من شركة "تيتش بيتش" ) ،التطوير
(، وديانا الدجاني من موقع إديوتكنوز، وليونورا Green Shootsمن شركة "غرين شوتس" )

داولي، المدير القطري لمؤسسة فاركي في غانا. ويوفر برنامج وايز لتسريع التطوير اإلرشاد 
والتوجيو لممشاريع الجديدة الواعدة التي حققت نتائج جيدة في التكنولوجيات التعميمية، كما 

 خالل تزويدىا بفرص التواصل الالزمة. يساعدىا عمى تطوير أنشطتيا من

ومن جيتو، عّمق السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لوايز، قائاًل: "يدعم مؤتمر وايز 
التعميمية المبتكرة، التي تساعد في بناء مستقبل أفضل  اريعوبرنامج وايز لتسريع التطوير المش

ا المضافة في مجال تكنولوجيا التعميم، ومن الناشئة عن قيمتي اريعىذه المش تبرىنقد لمجميع. و 
 ىنا فنحن ممتزمون تمامًا بمساعدتيا عمى ترسيخ وجودىا وتعزيز نطاق عمميا".

استعرض المتحدثون تجاربيم ومسيراتيم الشخصية المميمة في مجال ريادة المشاريع،  وفي الختام
 التي جاؤوا بيا في مجال التعميم.والرؤى الفريدة  ُمسّمطين الضوء عمى التحديات التي واجيتيم

 تعميق الصور

التي ُعقدت في  جموبالإكس -قمة إدتيك خاللجمسة "قصة المؤسسين"  :0صورة 
 .العاصمة البريطانية لندن

 



 

 

 

 انتهى

 نبذة عن برنامج وايز لتسريع التطوير

يستند برنامج وايز لتسريع التطوير إلى خبرات فريق من المشرفين والشركاء المؤىمين لتزويد 
 المشروعات الناشئة باستراتيجيات فعالة ودعم ممموس بما يضمن تنميتيا. 

ويتم اختيار خمسة مشروعات سنوًيا لالستفادة من برنامج إرشادّي يمتّد عمى مدار العام وييدف 
كما يقوم البرنامج بدور الوسيط الذي يصل المشروعات المختارة  ،المحددة لتمبية احتياجاتيا

بشبكة دولية غايتيا إيجاد الفرص لتبادل المعرفة والحصول عمى الدعم من الجيات المانحة 
 والمستثمرين.

 

 

 

 


