
 

  وتحدي وجهاث النظر السائدة لتغيير مستقبل التعليم الرائدة قطر مؤسست مبادرة سياق في

 لجنة تحكيم جائزة "وايز" لمتعميم تجتمع في الدوحة
 

 

وىي مبادرة من مؤسسة  ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" كّرم .5102سبتمبر  9الدوحة، 
عناية السيدة من بينيم  ،عالمّية مؤّلفة من أعضاء ممّيزينلجنة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

"وايز"  كانت المجنة قد كّمفت باختيار الفائز بجائزةو  .جوليا جيالرد، رئيسة الوزراء األسترالية السابقة
والتي ستعقد بين  ،وسيتّم اإلعالن عن اسم الفائز خالل قّمة وايز السنوية في الدوحة .5102لمتعميم لعام 

 .5102نوفمبر  2و 3

ّي يأخصائأمام ممّيزة  فرصة ،مساء الثالثاء ،"زسيزن التي أقيمت في فندق "فور ،مسيةىذه األ أتاحت
المرموقين  التحكيم لجنةتبادل الرؤى مع أعضاء رفيعة المستوى لالشخصيات ال وعدد منالمحميين  التعميم
 حول مجموعة من أبرز التحديات التي تواجو التعميم.  ادوليً 

، رئيس بمبادرٍة من صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر 5100ُأطمقت جائزة وايز لمتعميم في عام 
ممن  ،يتكون من ستة أشخاص كحد أقصى بإنجازات فرد أو فريق حتفاءلال مؤسسة قطر،مجمس إدارة 

الجوائز في مجال  أرفعقدموا إسيامات عالمّية متميزة في مجال التعميم. تعّد جائزة وايز لمتعميم من 
زيادة الوعي العالمي حول الدور المفصمّي الذي يمعبو التعميم في المجتمعات. كما إلى وتيدف  ،التعميم

تيدف إلى  كونياالتزام مؤسسة قطر بإنشاء اقتصاد قائم عمى المعرفة،   حّيا عمىتشّكل ىذه الجائزة دلياًل 
 .بناء مستقبل التعميم من خالل إطالق قدرات اإلنسان

عناية السيدة جوليا جيالرد، رئيسة القدوات المميمة التي تشكل لجنة تحكيم جائزة وايز لمتعميم وتشمل 
والدكتور ماداف شافان، رئيس منظمة براثام  ،العالمية لمتعميمالوزراء األسترالية السابقة ورئيسة الشراكة 

والبروفيسور تان أون سينج، مدير  ،وعناية الدكتورة ميشيل بيير لويس، رئيسة وزراء ىايتي السابقة ،باليند
 والسيدة أندروال فاسيميو، المفوضة األوروبية السابقة لشؤون التعميم ،المعيد الوطني لمتعميم في سنغافورة

 والثقافة وتعدد المغات والشباب بقبرص.



 

ومن بينيم السيد  ،المحميين والشخصيات الرفيعة المستوى أخصائيّي التعميموقد حضر األمسية عدد من 
الذي عّمق عمى أىمّية  "،وايز ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم

فنا أن ُتسّخر ىذه النخبة البارزة من أعالم الفكر وقتيا وخبراتيا من أجل "يشرّ : لجنة التحكيم قائاًل 
عن االنضمام إلينا في  مساعدتنا في تحديد رّواد التعميم في عصرنا الحالي واإلشادة بيم ودعميم، فضاًل 

بناء مستقبل يساعدنا في  اميمً  احوار الدائر حول قضايا التعميم، إذ ننظر لرؤاىم القيمة باعتبارىا عنصرً ال
ليام المعممين في دولة قطر وغيرىا من دول العالم والوفاء باالحتياجات المستقبمية".   التعميم وا 

كما حضر األمسية كّل من السيد مارسيو باربوزا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعميم فوق الجميع التابعة 
بجامعة قطر، وعدد من عمداء جامعة حمد بن  التربية، والدكتورة حصة صادق، عميد كمية لمؤسسة قطر

 ، فضاًل عن أعضاء فريق عمل "وايز".خميفة والجامعات الشريكة لمؤسسة قطر

 

 تعميق الصور

أعضاء فريق وايز )من اليسار إلى اليمين( السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي   الصورة االولى:
لبحوث، وايز؛ يقفان إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة لوايز؛ الدكتورة أسماء الفضّمة، رئيسة قسم ا

وايز لمتعميم: البروفيسور تان أون سينج، مدير المعيد الوطني لمتعميم في سنغافورة؛ عناية السيدة جوليا 
جيالرد، رئيسة الوزراء األسترالية السابقة ورئيسة الشراكة العالمية لمتعميم؛ السيدة أندروال فاسيميو، 

ألوروبية السابقة لشؤون التعميم والثقافة وتعدد المغات والشباب؛ والدكتور ماداف شافان، رئيس المفوضة ا
 منظمة براثام. 

 

 ***انتهى***

 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز": نبذة عن



 

أطمقت مؤسسة قطر، بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في 
. ويمثل مؤتمر "وايز" مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش 5112التعميم عام 

مستمرة، يعتبر "وايز" والعمل اليادف في مجال التعميم. ومن خالل قمتو السنوية ومجموعة مبادراتو ال
مرجًعا عالمًيا في منيجيات التعميم الحديثة، كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعميم وبناء مستقبل 

 5102نوفمبر  2إلى  3التعميم من خالل التعاون. ومن المزمع انعقاد مؤتمر "وايز" القادم في الفترة من 
 في العاصمة القطرية الدوحة.  

في العاصمة القطرية نوفمبر  2إلى  3في الفترة من  5102ُتعقد قمة مؤتمر "وايز" ومن المقرر أن 
   الدوحة.

  


