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عامم ل وواايیز أأسماء االمشارريیع االمتأهھھھلة لنهھائيیاتت جواائز تعلنوواايیز مباددررةة 
2016  

االمؤثرةة على أأكثر  ااالبتكارريیة اتوجهھاتهھ بفضلا مشرووعً  15 لتأهھھھُّ 
االتعليیم  االرااهھھھنة إإلحاًحا في مجاللاالتحديیاتت   

 
– 2016مايیو  4 "وواايیز" االيیومم عن أأسماء االمشارريیع االخمسة عشر مؤتمر االقمة االعالمي لالبتكارر في االتعليیم  كشف 

. أأططلقت مؤسسة قطر جواائز وواايیز 2016مرحلة االنهھائيیاتت االمؤهھھھلة للحصولل على جواائز وواايیز للعامم  ووصلتاالتي 
في تحت ررعايیة ووتوجيیهھ صاحبة االسمو االشيیخة موززاا بنت ناصر٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة مؤسسة قطر٬،  2009عامم 

اا في االتعامل مع االتحديیاتت االرئيیسيیة االتي توااجهھ االتعليیم اا ووتأثيیرً وونشر أأكثر االتوجهھاتت اابتكاررً  إلبراازز مسعى منهھا
على مستوىى االعالم. االمعنيیيین إإلهھامم بهھدففناء شبكة من صناعع االتغيیيیر االعالمي٬، ووب  

عددًداا  2016لنهھائيیاتت جواائز وواايیز ٬، ووررّشحت لجنة االتحكيیم ااألووليیة خبرااء عالميیيین في مجالل االتعليیم االدوولي ضّمت
 ٬،االتعليیم جوددةةوو ٬،قضايیا ترتبط بتعزيیز فرصص االحصولل على االتعليیمل اابتكارريیة تقدمم حلوالً االتي شرووعاتت من االم

وومهھاررااتت رريیاددةة ااألعمالل. ووتتناوولل هھھھذهه االمشرووعاتت  ٬،ووططرقق تدرريیس االعلومم وواالتكنولوجيیا وواالهھندسة وواالريیاضيیاتت
االسيید كامل هھھھم  الأولية التحكيم لجنة أعضاءميیة مشتركة. وومجموعة كبيیرةة من االقضايیا االتي تشكل تحديیاتت عالمجتمعةً 

مديیر مديیر االبراامج ببرنامج االبنك االدوولي للتنميیة االبشريیة بالمغربب االعربي؛ وواالدكتوررةة ررااجيیكا بهھانداارريي٬، ٬، برااهھھھامم
-وواالدكتوررةة جويیس ددوونقتي ؛بالواليیاتت االمتحدةة لمعهھد االتعليیم االدوولي كادديیمي االتابعمركز بحوثث االتنقل ااأل بادديي٬، 

من غانا؛ وواالسيید عاددلل بوصيیلي٬، ررئيیس قسم  2009جائزةة وواايیز االمديیر االتنفيیذيي لمؤسسة ماما ززيیمبي وواالفائزةة ب
ووااألستاذذ  ٬،‘نحن نحب االقرااءةة’مؤسسة وومديیر س االحاضنة في حاضنة قطر لألعمالل؛ وواالدكتوررةة ررنا االدجاني٬، مؤسّ 

نائب  من ااألررددنن؛ وواالبرووفيیسوررةة ساررةة ددوو فريیتاسس٬، 2014االمساعد بالجامعة االهھاشميیة٬، وواالفائزةة بجائزةة وواايیز 
؛ وواالسيید شيیويیهھ تشيین جيیانغ٬، نائب مديیر االمملكة االمتحدةةمن  للتعلم وواالتدرريیس في جامعة مرددووخخ االوكيیلمستشارر 

ميیهھتا٬، عضو مجلس ااألمناء وواالمديیر االتنفيیذيي لصندووقق االتعليیم مدررسة تسيینغهھواا االدووليیة من االصيین؛ وواالسيیدةة شيیتالل 
االتابع لمجموعة ماهھھھيیندرراا؛ وواالسيیدةة آآنا بيینيیدوو٬، مديیر معهھد إإنسبيیراارريي بالبرااززيیل؛ وواالسيید غابريیيیل سانشيیز ززيیني٬، 

س ٬، مؤسّ س وواالمديیر االتنفيیذيي لمؤسسة كويیبا من االواليیاتت االمتحدةة ووااألررجنتيین؛ وواالدكتوررةة فلوررنس توبو لوبياالمؤسّ 
ووررئيیس مؤسسة ررووبيیساددتت بالكاميیروونن.  

قالت االدكتوررةة توبو لوبي: "إإنهھ لمن ددووااعي  ٬،في معرضض تعليیقهھا على تجربتهھا في االمشارركة بلجنة االتحكيیم ااألووليیة
مجتمعاتت بجميیع أأنحاء االاالسالمم وواالرفاهه وواالنمو في  تعزززاالشرفف وواالفخر أأنن تتاحح لي فرصة تقيیيیم مشرووعاتت مثريیة 
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من أأجل االوصولل إإلى عددد أأكبر من االمستفيیديین  ووتحديیثهھا جواائز وواايیز ططريیقة مثلى لتقيیيیم ااالسترااتيیجيیاتتاالعالم. إإنن 
ووتحسيین حيیاتهھم في جميیع أأنحاء االعالم."  

ا لمعايیيیر صاررمة٬، إإذذ يیجب أأنن تتجلى فيیهھا سماتت االتفكيیر جرىى ااختيیارر االمشارريیع االمتأهھھھلة لنهھائيیاتت جواائز وواايیز ووفقً 
٬، ووأأنن يیكونن لهھا أأثر إإيیجابي ملموسس على االمجتمعاتت االتي تخدمهھا٬، ووأأنن تكونن قابلة إلعاددةة االتطبيیق في ااالبتكارريي

٬، حيیث 2016االمشارريیع االستة االفائزةة في سبتمبر عن لجنة تحكيیم جواائز وواايیز هھھھذاا ووستعلن سيیاقاتت وومناططق أأخرىى. 
االجهھاتت  مع ووتكويین االعالقاتتروويیج االدعايیة وواالتفرصص ن ٬، فضالً عأألف ددووالرر أأمريیكي 20يینالل كل مشرووعع فائز 

.االمهھتمة  

http://www.wise-للمزيید من االمعلوماتت عن مؤتمر وواايیز ووجواائز وواايیز٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني: 
awards-qatar.org/wise  :أأوو ززيیاررةة صفحة جواائز وواايیز على االراابط االتالي-http://www.wise

2016-awards-qatar.org/wise  

- -اانتهھى  

 

مالحظاتت للمحررريین  

:2016االمشارريیع االمتأهھھھلة لنهھائيیاتت جواائز وواايیز   

−   /http://www.geekie.com.brجيیكي٬، االبرااززيیل  
− http://www.librarieswithoutborders.org/index.php/news-صندووقق ااألفكارر٬، فرنسا  

-for-kit-media-multi-portable-a-box-ideas-the-news/item/291-events/lwb-and
situations-humanitarian-emergency  

−   /http://en.educacionparacompartir.orgاالريیاضة للمشارركة٬، االمكسيیك  
−   http://robotcoding.io/page/index.htmlرريیا االجنوبيیة مدررسة االرووبوتت االذكي للبرمجة٬، كو 
−   /https://www.glowork.netجلووورركك٬، االسعودديیة  
−   /http://taraakshar.orgبرنامج تارراا أأكشارر لتعليیم االقرااءةة وواالكتابة٬، االهھند  
−   /http://lucesparaaprender.org/webسبانيیا ووأأمريیكا االالتيینيیة إإااألضوااء للتعلم٬،  
− /http://www.pfp4sa.orgاالشركاء لإلمكانيیة٬، جنوبب أأفريیقيیا    
−   /http://littleripples.orgاالموجاتت االصغيیرةة٬، االواليیاتت االمتحدةة ووتشادد  
−   /.orghttp://www.jumpmath كنداااالقفز على االريیاضيیاتت٬،  
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−   /http://www.youthfortechnology.orgأأكادديیميیة االشبابب للتكنولوجيیا٬، االواليیاتت االمتحدةة وونيیجيیريیا  
−   rra.org.py/http://www.sonidosdelatieسونيیدووسس دديي ال تيیيیراا٬، باررااغواايي  
−   /http://bigboxfactory.comكيیلو٬، االصيین  1صندووقق  
−   /http://www.prodeslebanon.orgاالتعليیم للنمو ووصناعة االقيیمة في لبنانن٬، لبنانن  
−   /http://genesisbl.org/index.php/enاالهھرسك من االعراائس إإلى االتمكيین٬، االبوسنة وو 

 

 

 

جواائز وواايیز:نبذةة عن   

ا لتكريیم ووتشجيیع ستة مشارريیع اابتكارريیة ناجحة تتناوولل االتحديیاتت االتعليیميیة االعالميیة. ووقد تلقت تُمنح جواائز وواايیز سنويیً 
ا مشرووعً  42. ووقد تم حتى االيیومم تكريیم بلًداا 151ططلب من أأكثر من  2800أأكثر من  2009مباددررةة وواايیز منذ االعامم 

ووإإسهھامهھا ااإليیجابي ووقابليیتهھا للتوسع اا لطابعهھا ااالبتكارريي من جميیع أأنحاء االعالم تنتمي إإلى قطاعاتت متنوعة نظرً 
.2016وواالموااءمة. هھھھذاا وويیُعلَن عن االمشارريیع االستة االفائزةة في سبتمبر   

 

:"وواايیز" لالبتكارر في االتعليیم االعالمية االقمنبذةة عن مؤتمر   

بمباددررةة من مؤسسة قطر ووتحت ررعايیة  2009في االعامم  "لالبتكارر في االتعليیم "وواايیز االعالمياانطلق مؤتمر االقمة 
صاحبة االسمو االشيیخة موززاا بنت ناصر٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة مؤسسة قطر. وويیُعّد وواايیز منصة ددووليیة متعدددةة 

وومجموعة االبراامج  االمعتمدةة االبحوثثسلسلة االقطاعاتت هھھھدفهھا االتفكيیر االخالقق وواالنقاشش وواالعمل االهھاددفف. وومن خاللل 
ع بتنظيیمهھا٬، تمّكن وواايیز من إإررساء موقعهھ االراائد كمرجع ددوولي ألحدثث ااألساليیب في مجالل االمستمرةة االتي يیضطل

اا عن االتزاامم مؤسسة قطر باالقتصادد االمعرفي٬، يیقومم وواايیز ببناء مستقبل االتعليیم عبر االتمكيین وواالتعاوونن.االتعليیم. ووتعبيیرً   

 

 

 

 

 


