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 للتعليم تجتمع في برلين" وايز"لجنة تحكيم جائزة 

 "2017ألمانيا  -قطر "العام الثقافي لقاءات في إطار 

قطر لدى  استضاف سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة .2017سبتمبر  18 ،الدوحة، قطر

ت الثقافي البيم في لتعلية تحكيم جائزة وايز لاالجتماع التشاوري النهائي للجن ،جمهورية ألمانيا االتحادية، مؤخًرا

 .  بفيال كاليه في العاصمة األلمانية برلين العربي

إقامته في شهر  المقرر ،2017وسيجري اإلعالن عن الفائز بجائزة وايز للتعليم خالل فعاليات مؤتمر وايز لعام 

اد أو منح لألفريالذي  م التقدير األول من نوعهعد هذه الجائزة وساوت  . نوفمبر القادم في العاصمة القطرية الدوحة

( لفائزوناأو )ز ويحصل الفائ. في أي مجال من مجاالت التعليم والمستدامةالفرق اعترافًا بإنجازاتهم البارزة 

لف أ 500درها لية قعلى الميدالية الذهبية التي تم تصميمها خصيًصا لجائزة وايز للتعليم، إضافة إلى مكافأة ما

 .  أمريكيدوالر 

لمانيا أ -قطر "ي لثقافتأتي المشاورات التي عقدتها لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم في إطار االحتفاالت بالعام او

. رياضةة وال، التي تضمنت مجموعة واسعة من برامج التبادل التي تركز على الفنون والتعليم والثقاف"2017

ت قد مناقشاص لعوإتاحة الفر ،ز العالقات الثنائية بين البلدينويتمثل الهدف من إطالق هذه المبادرة في تعزي

 .حول القضايا ذات األهمية المشتركة

من  ز وعددسعادة سفير دولة قطر وأعضاء لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم وأعضاء فريق واي تم تكريمكما 

واجهها ية التي يالتحديات العالمت تناول ،(البوندستاغ)بمقر البرلمان االتحادي  خالل مائدة مستديرةالضيوف 

  .امبورغدينة هوقد استضاف هذا اللقاء السيد يورغن كليمك، عضو البوندستاغ عن م. التعليم في الوقت الراهن

لتبادل رات اوتحدث بإيجاز عن مشاركته في مباد ،وخالل كلمته أمام البوندستاغ، رحب السيد كليمك بالضيوف

حتفاالت ار االفي إط يتجرنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ال سيما تلك التي الثقافي الجارية مع بلدان م

الذي  اجه بالده، والدوركما أشار إلى اهتمامه بالتحديات التعليمية التي تو". 2017ألمانيا  -قطر "بالعام الثقافي 

 .تقوم به ألمانيا في دعم قضايا التعليم على الصعيد العالمي

ا إلى ليم، مشيرً للتع ب فيها بلجنة تحكيم جائزة وايزشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني كلمة رح  كما ألقى سعادة ال

ن عى، فضالً لمستووالتي يجسدها تبادل العديد من الزيارات رفيعة ا ،العالقات القوية التي تربط قطر وألمانيا

 .جهود التبادل الثقافي الهادفة على مدار السنوات األخيرة

، "وايز"يم التعل تحدث السيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار فيمن جهته، و

يد لك قدم السكذ. ات، ومن بينها جائزة وايز للتعليم وغيرها من المبادر"وايز"عن مختلف األنشطة التي يقوم بها 

حديات والت ،اهنت الرل أولويات التعليم في الوقيانوكا أعضاء لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم، مطلقًا النقاش حو

لجماعية اشملت الهجرة  ،عدد كبير من الموضوعاتى لإوتطرقت مناقشات المائدة المستديرة . التي تواجهه

مدى  ؤالت بشأنت تساالقسرية من مناطق النزاع، وأسواق العمل المتقل ِّبة، والتغير التكنولوجي السريع، كما أثير

 . تعليم التقليديةمالءمة نظم ال
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م أن عظي إنه لشرف: "وفي معرض تعليقه على مشاورات لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم، قال السيد يانوكا

عون من هم يضفبأعضاء لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم في مدينة برلين لعقد هذه المشاورات المهمة،  أرح ب

 ائزة وايزلفائز بجالهم االضطالع بمهمة اختيار تيح ي ، ممامقومات فهٍم عميٍق بقضايا التعليمخالل عملهم معًا 

 رسيخها فيايز لتوتعكس روح التعاون والتوافق الجماعية التي تجمعهم أفضل القيم التي تسعى جائزة و. للتعليم

ن ؤالء الذيميع هجليم مصدًرا إللهام مجال القيادة في التعليم، ويمثل كل واحد من الفائزين بجائزة وايز للتع

 ". يكرسون حياتهم للتعليم باعتباره االستثمار األفضل ألي مجتمع في أفراده

يذي بمؤسسة الدكتور يورغ دراجر، عضو المجلس التنف من 2017تتألف لجنة تحكيم جائزة وايز للتعليم لعام 

 ة أموالثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شرك؛ والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل (ألمانيا)برتلسمان 

، مؤسس ولبيرت؛ والسيدة فيكي ك(الهند)؛ والدكتور مادهاف تشافان، رئيس مؤسسة براتام للتعليم (دولة قطر)

ة تحكيم تها لجنوقد ترأس السيد يانوكا جلسة المشاورات التي أجر(. كولومبيا)ومدير مؤسسة المدرسة الجديدة 

 .جائزة وايز للتعليم

 .جدير بالذكر أن الدكتور تشافان والسيدة كولبيرت قد حصال من قبل على جائزة وايز للتعليمو

 -انتهى  -

 

 "وايز"نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم 

مية المجتمع، وتحت وتن بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم 2009عام " وايز"تأسس مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم 

الق لتفكير الخدفها اهوي عد  وايز منصة دولية متعددة القطاعات  .قيادة رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

مجه مجموعة براواونية ومن خالل قمته التي تنعقد كل عامين ومبادراته البحثية التع .القائم على األدلة والنقاش والعمل الهادف

مة وايز في وف تنعقد ق. وسديثةمرجعًا عالميًا لمنهجيات التعليم الح( وايز)مستمرة، يمثل مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم ال

 نعمل معًا".وتحت عنوان: "بين التعايش واإلبداع: نتعلم كيف نحيا  2017نوفمبر  16إلى  14مدينة الدوحة في الفترة من 

 qatar.org-www.wiseالمعلومات عن مؤتمر وايز، يرجى زيارة الرابط التالي: لالطالع على المزيد من 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

م. نوع ومستدااد متصمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقت

تجمع ما  تكاريةوتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة اب

 بين التعليم، والبحوث والتطوير، والتنمية المجتمعية. 

فة آل ثاني الوالد الشيخ حمد بن خليبناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

قي عليمي الراطر التوصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة ق

، عالمية يئةة في بفرص التعلّم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافس

 والمساهمة في تنمية وطنهم.

ت الوطنية لتحدياكما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة ا

ن مؤسسة ، تمكّ قطريةافة الوالعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثق

 قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ي   لالطالع
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