
 

  

 الجائزة   لنيل ينلمرشحا بأسماءقائمة مختصرة  تقدم
 لجنة جائزة "وايز" للتعليم تجتمع في الدوحة

 
إعداد بهدف  ؛"وايز" للتعليم اجتماعها هذا األسبوع في الدوحةجائزة عقدت لجنة  :2017مايو  13 ،قطرالدوحة، 

عنه ُيعلن الذي س ،بالجائزة إلى لجنة تحكيم جائزة وايز الختيار الفائز ستُقدمالقائمة المختصرة ألسماء المرشحين التي 
 المزمع عقدها في شهر نوفمبر من العام الجاري. 2017خالل قمة وايز 

 
فرد أو فريق تقديًرا لإلسهامات المتميزة في مجال التعليم على أي مستوى. وتهدف الجائزة إلى ُتمنح جائزة "وايز" للتعليم و 

لهام لكل من مصدرُتعَُّد  حيث باتتإلى تعزيز مكانة التعليم،  من خالل  يكرسون حياتهم بغية تمكين اآلخرين تشجيع وا 
 التعليم.

 
لكافة األسماء المرشحة. وتتألف اللجنة من ستة خبراء دوليين بارزين في مجال  اً دقيق اً لجنة جائزة "وايز" تقييموأجرت 
ن دولة قطر، مالرئيس التنفيذي لمعهد التطوير التربوي  ،آل ثانيبنت أحمد بن سيف هم: سعادة الشيخة نوف و التعليم، 

الرئيس  ،، والدكتور أالن غودمانمن اليونان أثينا فياألمريكية المجتمع ، رئيس مدارس والدكتور ستيفانوس جياالماس
فيذي لبرنامج ، المدير التنمن الواليات المتحدة األمريكية، والدكتورة ماري جوي بيغوزي التنفيذي لمعهد التعليم العالمي

ة والتواصل الستراتيجيا، مدير أول من دولة قطر، والسيد آصف صالح"عّلم طفاًل" التابع لمبادرة "التعليم فوق الجميع" 
من  ي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة جيكمن بنغالديش، والسيد كالوديو ساساكي مؤسسة براكبلتمكين وا

  البرازيل.

يم الختيار إلى لجنة تحكيم جائزة "وايز" للتعلتَُقَدم وقد توافقت آراء اللجنة على وضع قائمة مختصرة بأسماء المرشحين س
  .2017عام لجائزة الالفائز ب

ة وايز للتعليم ، قائاًل: "ُيعد الفائزون بجائز "وايزمؤتمر "وفي هذا الصدد، عّلق السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي ل
مصدر إلهام لجميع من يكرسون أنفسهم لقطاع التعليم كأفضل استثمار يمكن للمجتمع أن يقوم به. وأنا أتشرف باستضافة 

 فهم عميق للقضايا التعليمية في إطارألنهم يتمتعون ب نظراً هنا في الدوحة،  2017أعضاء لجنة جائزة وايز للتعليم 
م ويعكس إنجازهم الجماعي أفضل القيلفوز بهذه الجائزة. للمرشحين بأسماء اقائمة مختصرة الجهود المبذولة إلعداد 
   فضاًل عن الريادة في مجال التعليم".  ،المتأصلة في هذه الجائزة



 

 

إلى  14رة من الفت خاللوتستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" هذا العام 
 ".لنتعلم، ونتعايش، ونعمل سويا  "تحت شعار: المقبل  نوفمبر 16

 حيثصلة؛ جلسات منفوعلى صعيد الفعاليات ذات الصلة، تولى اثنان من أعضاء لجنة جائزة "وايز" للتعليم قيادة عدة 
نقاش تناولت موضوع االستدامة المالية مع عدٍد من رواد  وقاد جلسة "محاضرة متخصصة" ألقى السيد كالوديو ساساكي

، المؤسس المشارك لشركة جيكي بمدينة ساو السيد ساساكي أطلعكما  .بالتعاون مع حاضنة قطر لألعمال، األعمال
والتأقلم  اإلخفاق لتقبللمعلمين والطالب، المشاركين على أن  دروس رقمية قديمالتي تستخدم برمجيات ابتكارية لت ،باولو

ارة تعمل مع عدة شركات مخت على انفرادالتقى ساساكي و  .المستمر مع احتياجات السوق كانت األساس في نجاح شركته
شركات وصفهم بعالجة التحديات المحلية والعالمية التي يواجهونها المتعلقة بم طرقلمناقشة مختلف ال ،في مجال التعليم

 .مجالهذا الناشئة في 

ومن جانب آخر، ألقى الدكتور ستيفانوس جياالماس محاضرة متخصصة بمشاركة مديري وقيادات المدارس المحلية من 
 لقيادة األكاديمية في القرن الحاديالمدارس الخاصة والمستقلة العاملة في دولة قطر، وكانت المحاضرة تحت عنوان: "ا

المشاركين على معرفة واكتساب الخبرات التعليمية الالزمة إلشراك الشباب في  ةساعدلمالجلسة  تمموقد صُ  والعشرين".
هم مصممين لعناصرها، وكذلك كمواطنين عالميين مستعدين لخدمة مجتمعاتهم في أوقات تالعملية التعليمية بصف

 والتغيير المستمر.االضطرابات 

  - انتهى -

 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز":

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس  2009انطلق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز" في العام 
متعددة القطاعات هدفها التفكير الخالق، والنقاش، والعمل الهادف. كما يعتبر "وايز" مرجًعا وُيعّد "وايز" منصة دولية  إدارة مؤسسة قطر.

وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل "وايز" اإلشراف على  دولًيا ألحدث األساليب في مجال التعليم.
 التمكين والتعاون. ل التعليم عبرسلسلة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقب


