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 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميممقر وفد طالبي من سويسرا يزور 

 في دولة تقطر تقتااد المعرفياالفي التعميم العالمي وبناء " وايز"دور  يبرزممخص الطالب يستمعون ل

 

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار مؤخًرا بزيارة مقر  سويسراطالبي من  وفدٌ قام . 6172فبراير  71الدوحة، قطر 
 "وايز"مسؤولي من حيث استمعوا إلى إيجاز  ،وتنمية المجتمع والعموملمتربية  ؤسسة قطرمب ،"وايز" ،في التعميم

د ابناء االقتصقدرات اإلنسان و إطالق المتمثل في مؤسسة الفي دعم ىدف  الجيود التي تبذليا المبادرةعن 
 اإلدارةالذي يمثل كمية  ،الوفد الطالبيجاءت زيارة و . 6101 الوطنية مع رؤية قطربما يتماشى  ،المعرفي

لالطالع لدوحة الجولة التي قاموا بيا في مدينة افي إطار  ،التطبيقيةجامعة زىاو زيورخ لمعموم  والقانون في
 . العربيةقافة الثن المزيد ع استكشافو  ،قطردولة عمى نظم التعميم في 

لمحًة عن اإلدارة، رئيس قسم فمفول،  لياسإالسيد قدم ، تيم مقر وايزالترحيب بالطالب وشكرىم عمى زيار وبعد 
وتوجيو تحت رعاية  6112في عام قامت مؤسسة قطر بتأسيسيا منذ  ونمّوىا المضطردوايز مبادرة  نشأة

 داعمةسمّوىا أن  في ىذا السياق إلى وأشار. ، رئيس مجمس اإلدارةصرالشيخة موزا بنت نا سموصاحبة ال
لنجاح األفراد والمجتمعات في كل  اومفتاحً اإلنسان وتأىيمو، تمكين مصدًرا من أىم مصادر بوصفو متعميم ل

 أكثرحول لمنقاش وايز منصة  "توفر عن الدور الميم الذي تؤديو المبادرة بقولو:السيد فمفول  وتحدثمكان. 
السياقات مختمف  فيصحاب المصمحة و أللممعمومات  اا متناميً مصدرً وغدت  ،التي نواجيياالممّحة التحديات 
   ".‘التفكير والعمل’بمبدأي مبادرة ديناميكية ممتزمة  إننا ننظر إلى وايز باعتبارهالعالمية. 

الرئيسية يا ومبادراتوايز  برامجعن  المعموماتمزيد من ال" بتقديم وايز"فريق أعضاء عدٌد من قام بدورىم، 
الجديدة.  وايز أبحاثوسمسمة  ،وايز وجوائز ،وجائزة وايز لمتعميم ،نيالمتعممصوت برنامج وىي:  ،المتعددة

 صدرت خالل قمةالتي سمسمة من التقارير في أعقاب  ،التطويرقيد  تزالما  "، والتيوايز" أبحاث آخرتأتي و 
منيا موضوعات جوىرية ركزت عمى ، و المرموقةمعاىد الييئات و عدد من البالتعاون مع  وذلك ،6172وايز 

التعميم  صالحا  و  ،ودعم االبتكار والريادة في أنظمة التعميم العامة ،تعميم ريادة األعمالو  ،تنمية الطفولة المبكرة
 . التعميميةممارسات ال وأفضل ،في منطقة الخميج العربي
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 ينالمرافقالتدريس ىيئة أعضاء و الوفد الطالبي  معاألجوبة و من األسئمة  تفاعمية ةٌ جمس اإليجاز نتياءَ تمى او 
 . والتعاون معو وايز مجتمع انخراطيم في عن إمكانية األفكارفريق وايز والطالب أعضاء تبادل وقد ليم. 

 انتهى

 

 "وايز" مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم عننبذة 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا  6112مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام انطمق 
بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما 

ًعا دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز يعتبر وايز مرج
 اإلشراف عمى سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

    mcoolidge@qf.org.qaلممزيد، يرجى التواصل مع إم كوليدج: 

 

 إلطالق تقدرات اإلنسان –سسة تقطر مؤ 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى 

بمبادرٍة  7222ر سنة اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قط

 .الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد

تعميم يجذب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لم

 ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة.

اء كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنش

 .مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

http://www.qf.org.qa/

