
   
 

 إكس جموبال-إدتيكبالتعاون مع مجموعة 

 تكنولوجيا التعميم لرواد ةعالمي قائمة شرفيةأول  تدشن"وايز" 

 التعميمفي لمبتكرين وتبرز جيود ا "صانعون ومؤثرون"القائمة تحمل اسم 

ة دولي مبادرة ووى، "وايز" ن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميمدشّ  :2012يونيو  7الدوحة، قطر، 

لممبتكرين الرّواد في عالمية شاممة  يةقائمة شرفأول لتعزيز االبتكار والتعاون في مجال التعميم، تسعى 

إكس جموبال، -إدتيكبالتعاون مع مجموعة ، "صانعون ومؤثرون"تحت مسّمى  ،مجال تكنولوجيا التعميم

أوروبا إكس -المجموعة المنظمة لممؤتمر الرائد في مجال تكنولوجيا التعميم إدتيك

(EdTechXEurope).  

بداعً  يةقائمة الشرفالتيدف و  ا في مجال تكنولوجيا لالحتفاء بخمسين من قادة الفكر األكثر ابتكاًرا وا 

أوروبا، واألمريكتين، ومنطقة الشرق األوسط ىي:  أربع مناطق جغرافيةضمت مرشحين من حيث  التعميم،

أساليب مبتكرة لمتعمم  ااستحدثو  نالذيلعام لتكريم الرّواد الالمعين ىذا اقائمة الوترمي  .ال أفريقيا، وآسياوشم

 معرفتيملى إمستندين  ،البناء، أو التصميم التفاعمي، باستخدام التقنيات الرقمية من خالل المعب، أو

    احتياجات أسواق العمل الحديثة.ب

األولية لألشخاص الواردين عمى  قائمةال بإعدادإكس جموبال -إدتيكجموعة من وايز وم اضطمع كل  وقد 

استشارية دولية  اختيار المرشحين الخمسين في القائمة النيائية لجنةٌ ب قامتثم  ،"صانعون ومؤثرون" قائمة

، وىي مؤسسة بيل وميميندا غيتس ،ا ينتمون لجيات رائدة في مجال تكنولوجيا التعميمعضوً  11مؤلفة من 

"، ومجموعة IBIS Capitalومجموعة آيبيز كابيتال ""، IDEO ل لمتعميم، وشركة إيديو "جو جومؤسسة 

http://edtechxeurope.com/


   
 

"، LinkedIn"، وشبكة لينكد إن "Learn Capitalكايزن لمتمويل الخاص، ومؤسسة ليرن كابيتال "

 " الدولية.TESوشركة تيز "تايمز لمتعميم العالي، ال وصحيفة

مى تقييم كافة األسماء المقترحة وفًقا لمعايير مثل الرؤية الفردية، واالبتكار وعممت المجنة االستشارية ع

صاعدة في مجال تكنولوجيا  وُعرٍّف "الصانعون" عمى أنيم نجومٌ  اإلبداعي، ومدى التأثير واإلسيام.

 " قادةً عتُِبر "المؤثرون؛ في حين االنجاح في المستقبلتحقيق التعميم، يبتكرون ويتخطون الحواجز من أجل 

إليام لمعالم أجمع من أجل إحداث تغيير إيجابي في مجال  م، يشّكمون مصدر  ن في مناطقييمعروف

  تكنولوجيا التعميم. 

عبر  ،، قال السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر وايز: "يسعى مؤتمر وايزوبيذه المناسبة

لتحقيق أثر إيجابي في النواحي االجتماعية  إلى دعم أفراد مبدعين يعممون بجدّ ، يةقائمة الشرفال

 " .واالقتصادية من خالل التعميم

ىذه  يةقائمة الشرفال دإكس أوروبا: "تعّ -إدتيكامين كولكيو، المؤسس المشارك في يقال السيد بن ،من جانبو

م، ولكن األولى من نوعيا لالحتفاء بالنجاحات التي تحققت عمى امتداد أربع مناطق جغرافية حول العال

، يزداد إيماننا بضرورة االحتفاء بالمبتكرين عالمًياالنمو الذي تشيده سوق تكنولوجيا التعميم  في ظل

  ".والرّواد بصرف النظر عن مواقعيم الجغرافية

تحقيق نفس اليدف المتمثل في تحسين عمى كافة أفراد المجتمع الدولي لتكنولوجيا التعميم  يعمل: "وأضاف

ىؤالء المرشحين التزاميم بتحقيق ىذا  جميعالوصول إليو عبر التكنولوجيا، وقد أثبت  التعميم وتيسير

 "   .اليدف

  -انتهى  -

 



   
 

 نبذة عن قائمة شرف "صانعون ومؤثرون" في مجال تكنولوجيا التعميم:

 اسًما من كل منطقة جغرافية 21باختيار  ،جموبال -بالتعاون مع فريق من إدتيك ،من وايز اضطمع فريقٌ 

. بشكل مبدئي لفئة "صانعون في مجال التعميم والتكنولوجيا" وفئة "مؤثرون في مجال التعميم والتكنولوجيا"

المذكورة الدور الذي اضطمعت بو المجنة االستشارية في وضع درجة لكل اسم مقترح وفًقا لممعايير  وتمّثل

عن في القائمة النيائية  امرشحً  ترتيب خمسينتصنيف ل صدر ،عمى الدرجات الممنوحة وبناءً  .فيما بعد

 فئة "صانعون" وفئة "مؤثرون". 

 ي: عمى النحو التالعن كل معيار. وكانت المعايير  4إلى  1درجات تتراوح من  تمنحو 

  :يمتمك المرشح رؤية عميقة وفريدة من نوعيا لدور التكنولوجيا في مجال التعميم. الرؤية الفردية 

 :بداعًيا لواحد من  التي أطمقيا المرشح حالً  (المبادرات) المبادرة مثلتُ  االبتكار اإلبداعي مبتكًرا وا 

، أو عكس ابتكاًرا في استخدامو لمتكنولوجيا، والتصميم، والمنيجية أو الممارسةتتحديات التعميم، و 

ا عن بقية المرشحين في المجاالت ويقدم المرشح أساليب جديدة لمتعمم تجعمو متميزً . منيم كالً 

    . ابيةالمش

 :ُيعدالتأثير الذي حققو المرشح في مجال تكنولوجيا التعميم  التأثير واإلسهام في مجال التعميم 

 .   أجمعإيجابية لدى المستفيدين من ابتكاره ولدى المجتمع  ، ترك بصمةً اقً وموثّ  اممموسً  اتأثيرً 

 

لقائمة الشرف "صانعون ومؤثرون" تألفت المجنة االستشارية التي اضطمعت بانتقاء أسماء المرشحين قد و 

 ىم:  ؤ من األعضاء التالية أسما

 



   
 

 نتاياألمريك

 " )الواليات المتحدة األمريكية(IDEOالسيدة ساندي سبايكر، المدير العام لمممارسة التعميمية، مؤسسة "

 ىيّبس، مسؤول برامج أول، مؤسسة بيل وميميندا غيتس )الواليات المتحدة األمريكية( السيد ىنري

 السيد لويس بينتو، شريك في العمميات العالمية، مؤسسة ليرن كابيتال )الواليات المتحدة األمريكية(

 

 أوروبا

السيدة ليز سبروت، رئيس قسم التعميم، مناطق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، مؤسسة جوجل لمتعميم 

 )المممكة المتحدة(

 (المممكة المتحدة) الدولية "TESمؤسسة "رقمي، قسم الال، اإلداريبيالن، المدير ريكو السيدة بريجيت 

   )فرنسا( جموبال-إدتيككموكيو، المؤسس المشارك،  امينيبنالسيد 

 كابيتال )المممكة المتحدة( "IBIS"شركة  ،السيد تشارلز ماكنتاير، الرئيس التنفيذي

 (ةالمممكة المتحدأشوكا )منظمة السيد روس ىول، مدير استراتيجية التعميم، 

شبكة ، مناطق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، رئيس قسم المشاركة في التعميمالسيد تشارلز ىاردي، 

 (المممكة المتحدة) "LinkedINلينكد إن "

 (المممكة المتحدةتايمز لمتعميم العالي )صحيفة ال السيد جون جيل، محرر،

 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

س التنفيذي، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"، مؤسسة قطر السيد ستافروس يانوكا، الرئي

 (قطر /)قبرص



   
 

السيد رافي رامان، نائب رئيس وناشر مشارك، مجمة أسبوع األعمال لمشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 )اإلمارات العربية المتحدة(

 

 آسيا

 الصين(" )UMDeduالدكتور شيونينغ ليو، الرئيس التنفيذي، شركة "

 )اليند( لمتمويل الخاصكايزن  مجموعةالسيد سانديب أنيجا، المدير العام، 

 ميتسوي وشركاه )اليابان(شركة ، نائب المدير، أونوجاوةالسيد تاكاشي 

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت  ،2002العام طمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في أُ 
ر وايز ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية متعددة القطاعات ىدفيا التفكير الخاّلق والنقاش والعمل اليادف. كما يعتب

ج وايز من خالل قمتو السنوية وسمسمة من البرامج المستمرة لتعزيز االبتكار وبناء مستقبل مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعميم. ويّرو 
 التعميم عبر التعاون. 

 

 إكس جموبال:-إدتيكنبذة حول مجموعة 

جيو الفكر نحو عبر سمسمة من الفعاليات السنوية التي ترمي لتو إكس جموبال عمى ربط المجتمع الدولي في مجال تكنولوجيا التعميم -إدتيكتعمل 

دتيك-إدتيكمن  الرؤى الحكيمة، واالستثمار في مجال تكنولوجيا التعميم، ويندرج تحتيا كل    ىا سنغافورة.  إكس آسيا ومقرّ -إكس أوروبا ومقرىا لندن، وا 

اد المؤثرون في المجال ممن ينتمون إكس جموبال منصة يمتقي فييا المستثمرون التنفيذيون، والمبتكرون، والروّ -إدتيكوتمثل المؤتمرات التي تنظميا 

 ومن خالل تقديم فرص واسعة لمتواصل، ييدف المؤتمران المذان يعقدان في كلٍّ  في شتى أرجاء العالم. تعمل في مجال تكنولوجيا التعميم لشركات

 ادة الفكر في قطاع تكنولوجيا التعميم.  من لندن وسنغافورة إلى الربط بين المؤسسات الرائدة، ومؤسسات التعميم العالي، وصانعي السياسات، وق


