
 

  

 
- 2017بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر يیعلنن عنن ددفعة   2018  
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أأعلنن مؤؤتمرر االقمة االعالمي لالبتكارر في االتعليیمم "وواايیزز"٬، االمباددررةة االعالميیة االرراائددةة في ددعمم  2017،٬أأكتووبرر  3 

ااالبتكارر وواالتعاوونن في مجالل االتعليیمم٬، عنن أأسماء االمشررووعاتت ااألرربعة االتي تمم ااختيیاررهھھھا لالستفاددةة منن بررنامج 
- 2017وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر لعامم   2018.  

 
- 2017االمختاررةة لالنضمامم لبررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر لعامم االمشررووعاتت   2018:  

 
منصة سحابيیة تقددمم ددووررااتت فرردديیة عبرر شبكة  ٬، االمملكة االمتحددةة:"”CamBioScience كامم بيیوو سايینسس

ااإلنتررنتت حوولل تقنيیاتت علوومم االحيیاةة للعامليینن ضمنن ااألووساطط ااألكادديیميیة ووفي هھھھذذهه االصناعة. ووتهھددفف االمباددررةة 
إإلى تلبيیة االمططالبب في مجاالتت االعلوومم وواالتكنوولووجيیا االتي تشهھدد تقددًما متساررًعا٬، فضالً عنن تلبيیة ااحتيیاجاتت 

تشهھدد ززيیاددةة غيیرر مسبووقة في االططلبب على إإجاددةة مجاالتت االعلوومم وواالتكنوولووجيیا شرريیحة منن االووظظائفف االتي 
وواالهھنددسة وواالرريیاضيیاتت.  

 
بررنامج تعليیمي يیهھددفف إإلى تططوويیرر االتفكيیرر االنقدديي  ٬، االمملكة االمتحددةة:"Doc Academy" أأكادديیميیة ددووكك

يیة باعتباررهھھھا محفزًزاا للتعلمم وواالمستقلل لددىى االشبابب. وويیقوومم االبررنامج على ااستغاللل نقاطط االقووةة في ااألفالمم االووثائق
ووإإططالقق االنقاشش٬، ووذذلكك منن خاللل تصميیمهھ االذذيي يیعنى بمساعددةة االمددررسيینن وواالططالبب على االتأملل في االعالمم 

وواالمجتمع وواالمكانن االذذيي يیعيیشوونن فيیهھ.  

منصة إإلكترروونيیة متاحة عبرر شبكة ااإلنتررنتت تهھددفف إإلى أأنن تكوونن بمثابة مستشارٍر  ٬، فررنسا:"Pixis" بيیكسيیسس
عالمم االمستقبلل منن خاللل ااستخدداامم تقنيیاتت االذذكاء ااالصططناعي ووعلوومم االبيیاناتت بغيیة إإحددااثث نقلة جامعيٍ في 

نووعيیة في االتووجيیهھ االمهھني. وويیساعدد بررنامج بيیكسيیسس االططالبب على ااستكشافف ووتحدديیدد االشهھاددااتت ااألكادديیميیة 
وواالووظظائفف االمناسبة بالنسبة لهھمم.  

ووااحددةة منن االمباددررااتت االتي أأططلقتهھا االجمعيیة االلبنانيیة للتعلمم االبدديیلل٬، ووتعتمدد  :لبنانن٬، ططبشووررةة في صنددووقق 
االمباددررةة على تووفيیرر خاددمم إإلكتررووني غيیرر متصلل بشبكة ااإلنتررنتت يیقددمم موواارردد تعليیميیة ررقميیة. تمم تصميیمم 

نن أأعدداادد محتووىى االمباددررةة بحيیثث يیتماشى مع االمنهھج االتعليیمي في لبنانن لسدد االفجووااتت في عمليیة االتعلمم وواالحدّد م
االططالبب االمتسرربيینن منن االتعليیمم في االمناططقق االلبنانيیة االمحرروومة ووكذذلكك بيینن مجتمعاتت االالجئيینن.  

يیقددمم بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر في كلل عامم االددعمم لتططوويیرر االمشررووعاتت االووااعددةة وواالمبتكررةة في مجالل  
في هھھھذذاا االمجالل. تقنيیاتت االتعليیمم٬، وواالتي تمتازز بقددررةة عاليیة على االتكيیُّفف وواالتأثيیرر ااإليیجابي  

 
ووسووفف تستفيیدد االمشررووعاتت ااألرربعة االمختاررةة منن بررنامٍج إإررشاددييٍ مددتهھ عامم٬، تمم تصميیمهھ بحيیثث يیلبي  

ااالحتيیاجاتت االمحددددةة لهھذذهه االمشررووعاتت.  
 



 

 

كذذلكك يیمثلل بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر حلقة ووصلل ترربطط االمشررووعاتت االتي يیجرريي ااختيیاررهھھھا مع شبكة  
لتباددلل االمعررفة وواالحصوولل على ددعمم منن االجهھاتت االمانحة وواالمستثمرريینن.ددووليیة منن شأنهھا إإتاحة فررصص   

 
���� ���  " صررحح االسيیدد ستافررووسس يیانووكا٬، االررئيیسس االتنفيیذذيي لمؤؤتمرر وواايیزز٬، قائالً: بهھذذهه االمناسبة٬،وو
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ووسيیتمم ددعووةة االمشررووعاتت االمختاررةة ااألرربعة للمشارركة في جلساتت عملل محددددةة ووسيیحظظوونن خاللهھا بفررصص 
فرريیددةة للتووااصلل مع مختلفف االجهھاتت االمعنيیة.  

 
يیحضرر ممثلوونن عنن كلل مشررووعع مؤؤتمرر قمة "وواايیزز" االمقبلل االمقرررر اانعقاددهه في االعاصمة االقططرريیة كما س 

٬، حيیثث سيیتمكنوونن منن مقابلة منن سبقق لهھمم ااالستفاددةة منن 2017نووفمبرر 16إإلى  14االددووحة خاللل االفتررةة منن  
بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر.    

 
- 2016شهھاددااتت منن ددفعة  االتططوويیرر:لبررنامج وواايیزز لتسرريیع  2017   

 Culturalصررحح االسيیدد بيیترر مووسافرريیادديیسس٬، االررئيیسس االتنفيیذذيي لمؤؤسسة كلتشرراالل إإنفيیووجنن ااالجتماعيیة ( 
Infusion) ٬، قائالً: "لقدد أأتاحتت لنا االمشارركة في بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر منصة لجذذبب ااالهھھھتمامم االددوولي

ووإإقامة شررااكاتت جدديیددةة".  
 
 

) Edukasyon.phاالتنفيیذذيي لمشررووعع إإدديیووكاسيیوونن بي إإتشش ( ووأأضافف االسيیدد هھھھنرريي مووتي موونووزز٬، االررئيیسس
قائالً "لقدد بررهھھھنن بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر على قددررتهھ على إإحددااثث نقلة نووعيیة كما هھھھوو االحالل مع مشررووعع 

٬، فقدد أأسهھمم االبررنامج في تعرريیفنا بالعدديیدد منن االقاددةة وواالمبتكرريینن (Edukasyon.phإإدديیووكاسيیوونن بي إإتشش (
شبكة منن رروواادد  وواالمستثمرريینن االمحتمليینن في مجالل االتعليیمم٬، ووااألهھھھمم منن ذذلكك كلهھ أأنهھ قدد أأتاحح لناوواالعمالء 

ااألعمالل االباررززيینن منن ذذوويي ااآلررااء االمشابهھة ممنن أأفاددوونا بشكلل كبيیرر. ووال يیسعنا أأنن نقددمم تووصيیة أأعظظمم منن 
هھھھذذهه."  

 
 

- -اانتهھى    
 

مسؤؤوولل االتووااصلل ااإلعالمي:  
media@wise.org.qa لالبتكارر في االتعليیمم "وواايیزز" االعالمياالسيیددةة مارريینا بررااددبرريي٬، مؤؤتمرر االقمة   



 

 

 
 

نبذذةة عنن مؤؤتمرر االقّمة االعالمّي لالبتكارر في االتعليیمم "وواايیزز":   
 

منن قبلل مؤؤسسة قططرر للترربيیة وواالعلوومم  2009تأسسس مؤؤتمرر االقمة االعالمي لالبتكارر في االتعليیمم "وواايیزز" عامم 
ووتنميیة االمجتمع٬، ووبررعايیة ررئيیسس مجلسس إإددااررتهھا صاحبة االسموو االشيیخة مووززاا بنتت ناصرر. وويُیعدّد وواايیزز منصة 

وويیعتبرر مؤؤتمرر  وواالعملل االهھاددفف.  ددووليیة متعددددةة االقططاعاتت هھھھددفهھا االتفكيیرر االخالقق االمبني على االبررهھھھانن وواالنقاشش
"وواايیزز" مررجًعا عالميًیا لمنهھجيیاتت االتعليیمم االحدديیثة منن خاللل قمتهھ االمنعقددةة كلل عاميینن٬، ووسلسلة االبحووثث 

وومنن االمقرررر أأنن تنعقدد قمة وواايیزز في مدديینة االددووحة في  االتعاوونيیة٬، وومجمووعة االبرراامج االمستمررةة االتي يینظظمهھا. 
تت عنوواانن: "بيینن االتعايیشش ووااإلبددااعع: نتعلمم كيیفف نحيیا وونعملل مًعا".٬، تح2017نووفمبرر  16إإلى  14االفتررةة منن   

.qatar.org-www.wise للمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل مؤؤتمرر "وواايیزز"٬، يیررجى ززيیاررةة:  

نبذذةة عنن بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر:   

تططوويیرر االمباددررااتت االمبتكررةة في مجالل االتعليیمم٬، وواالتي تمتازز  تمم تصميیمم بررنامج وواايیزز لتسرريیع االتططوويیرر االتابع لددعمم
بقددررةة عاليیة على االتكيیُّفف وواالتأثيیرر ااإليیجابي في هھھھذذاا االمجالل. ووتحظظى االمشررووعاتت االمختاررةة باالستفاددةة منن 
تووجيیهھ ووخبررةة مشررفيینن ووشرركاء مؤؤهھھھليینن يیقووموونن بتززوويیدد تلكك االمشررووعاتت باستررااتيیجيیاتت فّعالة ووددعمم ملمووسس 

تططوويیررهھھھا.منن أأجلل ضمانن   
 

وويیشهھدد كلل عامم ااختيیارر مجمووعة مشررووعاتت لالنضمامم للبررنامج على اامتدداادد عامٍم كاملٍل لالستفاددةة منن ااإلررشادد 
وواالتووجيیهھ االمتخصصص بهھددفف تلبيیة ااحتيیاجاتهھا االمحددددةة. ووباإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیساعدد بررنامج وواايیزز لتسرريیع 

صوولل على االددعمم منن قبلل مانحيینن االتططوويیرر االمشررووعاتت االمختاررةة على االتووااصلل مع شبكاتت ددووليیة وواالح
وومستثمرريینن محتمليینن ووخلقق فررصٍص لتباددلل االمعاررفف.  

 
accelerator-qatar.org/wise-https://www.wise لمعررفة االمززيیدد٬، يُیررجى ززيیاررةة االرراابطط االتالي:  

 

 

 

االتططوويیرر:نبذذةة عنن ررااعي بررنامج وواايیزز لتسرريیع   
 

بنكك سانتانددرر  
 

) أأحدد االبنووكك االرراائددةة في مجالل االخددماتت االمصررفيیة لألفرراادد Banco Santanderيیعدد بنكك سانتانددرر (
في إإسبانيیا٬، وويیمتلكك حصة سووقيیة معتبررةة في عشرر ددوولل ررئيیسة في  يووااألعمالل االتجارريیة٬، وويیقع مقررهه االررئيیس

سانتانددرر:٬، يیمدد االبنكك يیدد االددعمم إإلى قططاعع االتعليیمم . وومنن خاللل قططاعع االجامعاتت لدديي بنكك قاررةة أأمرريیكاووأأووررووبا 
االعالي في عددةة مجاالتت٬، منهھا االتعليیمم وواالبحثث وواالتعاوونن االددوولي وونقلل االمعررفة وواالتقنيیاتت وورريیاددةة ااألعمالل 
ووتحدديیثث االجامعاتت وواالِحررااكك ووااإلبددااعع االووططني وواالددوولي للططالبب ووغيیررهھھھا منن االمجاالتت ااألخررىى. جدديیرٌر بالذذكرر 

ااتفاقيیة تعاوونن مع جامعاتت وومررااكزز بحثيیة منن مختلفف  1,200لددىى بنكك سانتانددرر أأبررمم أأنن قططاعع االجامعاتت 
باعتباررهه االشرركة ااألكثرر ااستثمارًراا في مجالل  500 للأأنحاء االعالمم. وويیحتلل االبنكك قمة قائمة فووررتشنن غلووبا



 

 

االمسؤؤووليیة ااالجتماعيیة للشرركاتت فيیما يیتصلل بالتعليیمم.  
 
 


