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 الحاليميارات القرن  حولالبحثي  تقريرهصدور  بمناسبة
  بكين في عالملوسائل اإل مستديرة طاولة اجتماع فييشارك  "وايز"

 
في  ،امؤخرً ، "وايز" التعميم في لالبتكار العالمي   القمة مؤتمر شارك :6102 ويوني 26 ،قطر ،الدوحة

البحثي  "وايز"تقرير  إصداربمناسبة  ،كينبالعاصمة الصينية  في لعالماإل مستديرة لوسائلطاولة اجتماع 
ين لممعممين. كبالتعاون مع جامعة ب صدر، الذي القرن الحادي والعشرين الطالب في ميارات حول

 وكفاءاتالتعميم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير ميارات " :عنوانبالصادر تقرير ويصف ال
والمنظمات الدولية.  الدول حددتياالتي  يةولويات التعميماألمجمولعة واسعة من  الحادي والعشرين"القرن 
تمك  صقلبيدف  ةالية فع  أنظمة تعميمو تطوير شبكات  سبليقدم المشورة لصانعي السياسات حول كما 

 .والكفاءاتالميارات 
 

"وايز" في ، التعميم في لالبتكار العالمي   مؤتمر القمة البحوث في مديرالفضالة،  الدكتور أسماءمت مث  وقد 
 استقبمتو  ،فريق إلعداد التقريرمع  تاجتمع ، كماجتماعاالخالل كممة موجزة  ألقتىذه الفعالية، حيث 

مع  ،"وايز" تعريًفا بمؤتمر نكيبفي مجميور ل الدكتور أسماءمت . وقد  الصينيين اآلخرين باحثينالمن  العددً 
كما . المرتقب إطالقيا المستقبميةوالبرامج  إلى جانب المشرولعات ،أبحاث "وايز"تركيز لعمى سمسمة ال

 إنتاج بحوث  بيدف  ؛والخبراء في جميع أنحاء العالم الباحثينمع  وتعاون مواصمةل "وايز"سعي  أكدت لعمى
 .لعالملعمى مستوى االتعميم مجال األكثر أىمية في  الموضولعاتحول  جديدة  

 
لممعممين لعمى  نكيبجامعة فريق ل أتقدم بالتينئة"أود أن : أسماء الفضالةيا، قالت الدكتور قتعميسياق وفي 

 مختمف لعمى طالعالسعي لإل لعمى إذ يحفزنا التقرير ؛توقيت  مثالي  در في اصوال عاديالىذا التقرير غير 
 حاضًرا بيئاتال في مختمف طالبناجميع  إلييا التي يحتاجميارات بال ةتعمقالمعالمية النظر الوجيات 

 . "مستقبالً و 
 
ن المدارس ، أكثرفأكثر في التعقيد  آخذة المينية ات العملبيئ أضافت: "إنو  ة مسالعدة يمسؤولتتحمل وا 

القرن الحادي  وكفاءاتمن خالل تبني ميارات  ،مستقبميم لبناءالشباب لعمى االستعداد بشكل أفضل 
 ريادة األلعمال بين الشباب".ميارات  السعي لصقل إلى جانب ،والعشرين
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 ينكب لجامعة التابع ،التعميم في لالبتكار الصيني المعيد مدير البروفيسور ليو جيان، حصر  من جانبو، 
بين  الكفاءاتتعزيز ىذه  سبلم المشورة بشأن لتقرير "يقد  اىذا ن إ قائالً  ،لمتقرير الرئيسي ُمعِّدالو  لممعممين
 ."العالم لعمى مستوىإصالح التعميم مجال ا في ا جديدً يمثل اتجاىً  الذي ، األمرالشباب

 
في  ساىمكما ، طنيالو  لعمى الصعيد بحثي الجديدال "وايز"تقرير ب اكبيرً  اىتماًماجتماع االاسترلعى قد و 

في القيادة  ، وىي إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، "وايز" إبراز دور
وفتح آفاق  ،لممعممين ينكبوجامعة  "وايز"العالقات بين  زيعز تمساىمتو في  فضاًل لعن، الصينبالفكرية 
 المتميزة األخرى.الصينية مع المؤسسات  يةلعالقات تعاون لتأسيس

 

 تعميق الصور

 : الدكتور أسماء الفضالة، مدير البحوث بمؤتمر وايز، أثناء إلقاء كممتيا في بكين.0صورة 

 
–انتهى  -  

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"  

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت  6112أطمق مؤتمر القمة العالمي  لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
رلعاية صاحبة السمو  الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعد  وايز منصة دولية 

ايز مرجًعا دولًيا ألحدث متعددة القطالعات ىدفيا التفكير الخال ق والنقاش والعمل اليادف. كما يعتبر و 
وج وايز من خالل قمتو السنوية وسمسمة من البرامج المستمرة لتعزيز  األساليب في مجال التعميم. وير 

 االبتكار وبناء مستقبل التعميم لعبر التعاون. 

 qatar.org-www.wiseلمزيد من المعمومات حول مؤتمر وايز ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: 

 

http://www.wise-qatar.org/

