
 

 

 

 وجامعة قطر تستضيفان ورشة التعميم العالمي لريادة األعمال "وايز"منظمة 

 الضوء عمى دور منظمة وايز في التعميم العالمي وتطوير المعرفةسمطت 

   

إحدى  ،(منظمة مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في التعميم )وايز عقدت. 6161 مارس 61الدوحة، قطر، 

بعنوان عمل ورشة ، مؤخراً  ،المجتمع وتنميةالعموم و مؤسسة قطر لمتربية  أطمقتياالمبادرات الدولية التي 

  .مع جامعة قطر، وذلك بالتعاون "التعميم العالمي لريادة األعمال"

 ،الدكتور حسن الدرىم ، كل منل في جامعة قطرامركز ريادة األعمالعمل، التي أقيمت في  ورشة حضر

منظمة مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في لالرئيس التنفيذي  ،ستافروس يانوكا السيدو رئيس جامعة قطر، 

 الخاص واألكاديمي.  ينمن القطاعمشارك  ما يقارب مئة، باإلضافة إلى التعميم )وايز(

مديرة األبحاث في منظمة مؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في  ،الدكتورة أسماء الفضالةمن جانبيا، رحبت 

التي تركز  (وايز) استراتيجية تنظيم ىذه الورشة ينبثق من"إن في كممتيا  ذكرتبالمشاركين، و  ،التعميم )وايز(

 ". تطبيقيا عمى المستوى المحميو  المستوى، عالميةوتطويرىا لتصبح تعميمية ال اتسياسالعمى 

 مفاىيم تعزيزريادة األعمال عمى أىمية في تعميم الحول  (وايز)بحث  "شدد الفضالة، قائمة:رة أضافت الدكتو و 

 ".ميارات حياتية نافعة في ظروف وسياقات متعددةب ربطيا من خالللشباب، دى اريادة األعمال ل

 

 



 

 

منظمة مؤتمر القمة تقرير  الحمقة النقاشية حول ،مشرف ومدير البحوث في صمتك ،الدكتور نادر قباني أدار

عنوان "التعميم في ريادة تحت ، الذي صدر خالل النسخة األخيرة لممؤتمر العالمي لإلبتكار في التعميم )وايز(

فريق  أعدهء العالم" والذي ااألعمال: منظور عالمي لإلنتقال من الممارسة إلى سياسات التعميم في جميع أنح

جامعة و لمتعميم المستمر، يكية بالتعاون مع المؤسسة الفنمندية الواليات المتحدة األمر بمن كمية بابسون 

عميد كمية بابسون، ، إيسينمان الدكتورة إلين كل منالحمقة النقاشية  شارك فيو  .تسينغيوا وجامعة قطر

الدكتور محمود و بابسون، كمية المدير األكاديمي لريادة األعمال العالمية في  ،الدكتورة كانديدا برشو 

مدير شراكات التعميم  ،األستاذة ميرفي جانسونو مدير مركز ريادة األعمال في جامعة قطر، ، فالعاطعبد

 ستاذ دراسات المشاريع الريادية في كمية بابسون.أ ،"آمينا"، والدكتورة ىايدي نيك

فرصة التفاعل  لممشاركينتاحت أنقاشية جمسة تفاعمية مقدمة بإسموب "المقيى العالمي"، الحمقة ىذا وتبع ال

 يةمراحل التعميمالوتبادل الخبرات الفريدة، وكذلك اكتشاف طرق لدعم التفكير بطرق ريادة األعمال لجميع 

 .والعالمعمى مستوى قطر 

 

 ةتعميق الصور 
المشاركون يناقشون التعميم العالمي لريادة األعمال خالل ورشة عمل عقدتيا منظمة وايز وجامعة  :6صورة 

 . قطر
 -انتيى -

 



 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  9002انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية 

القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما يعتبر وايز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة 
األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز 

 التعاون. اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر
    mcoolidge@qf.org.qaلممزيد، يرجى التواصل مع إم كوليدج: 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
ت اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرا

 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 5221دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 .الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

لحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور استخالص ا
 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.qf.org.qa 
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