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5102مشزوع قطزي ضمن المشزوعاخ الفائزج تجىائز وايز   
 

  اٌرؼ١ٍُ ح فٍِٟحّ  ىّشَ عد ِثادساخ ِثرىشج ذؼاٌط ذحذ٠اخذٚا٠ض ظٛائض 

 

، اٌّثادسج اٌؼا١ٌّح اٌشائذج "ٚا٠ض"أػٍٓ ِؤذّش اٌمّح اٌؼاٌّٟ ٌالترىاس فٟ اٌرؼ١ٍُ  :5102سثتمثز  02 الدوحح، قطز،

ؼاَ ٍاٌغرح اٌفائضج تعٛائض ٚا٠ض ٌ اٌّششٚػاخ، ػٓ اٌراتؼح ٌّؤعغح لطش فٟ دػُ االترىاس ٚاٌرؼاْٚ فٟ ِعاي اٌرؼ١ٍُ

ّٞ اٌث١شق 1025  . ِٚٓ ت١ٕٙا اٌّششٚع اٌمطش

اٌرحذ٠اخ  ِعاتٙحفٟ ح تؼغ اٌّّاسعاخ األوصش فاػ١ٍّ، ػٍٝ اخر١اس ٚذىش٠ُ  1002ؼاَ إٌِز لذ دأتد ظٛائض ٚا٠ض ٚ

اٌٙادفح إٌٝ  لطش ِؤعغح ِّٙح رحم١كٌ أعاع١ح سو١ضجٚذؼرثش ظٛائض ٚائض  اٌؼا١ٌّح اٌٍّّحح اٌرٟ ذٛاظٗ لطاع اٌرؼ١ٍُ.

 .ٍِٚرضَ ذمذِٟ ِعرّغ ٚذؼض٠ض اإلٔغاْ لذساخ إؽالق خالي ِٓٚرٌه  اٌّؼشفح ػٍٝ لائُ الرظاد ذط٠ٛش

اٌفائضج ِٓ لائّح  اٌّششٚػاختاخر١اس اٌرؼ١ٍُ، ا ِٓ اٌشخظ١اخ اٌشائذج فٟ ِعاي ٌعٕح ذحى١ُ ذؼُ ػذد   ٚاػطٍؼد

 األ١ِح، ِحٛٚ ترٛف١ش اٌرؼ١ٍُ ِشذثطح ذؼ١ّ١ٍح لؼا٠ا اٌفائضج اٌّشاس٠غ ٚذرٕاٚي ِرأ٘ال  ٌٍٕٙائ١اخ.ا ِششٚػ   25ذؼُ 

 .ٚاٌؼّاٌح اٌخاطح االحر١اظاخذؼ١ٍُ رٚٞ ٚ

 فٟ( CAM) اٌّرمذِح اٌّٛاد ِشوض فٟ ،ذم١ٍذٞ غ١ش ذؼ١ٍّٟ تشٔاِط ٘ٛٚ ،اٌث١شق اٌمطشٞ اٌّششٚع٠رّشوض 

٠ذػُ اٌّششٚع اإلتذاع ٚس٠ادج األػّاي ِٓ خالي إذاحح اٌفشطح ٌطالب اٌّشحٍح اٌصا٠ٛٔح ٌخٛع ٚ .لطش ظاِؼح

ٌعٙذ اٌزٞ ٠ثزٌٗ اغّاس األٔشطح اٌؼ١ٍّح اٌمائّح ػٍٝ اٌّّاسعح اٌؼ١ٍّح، ١ٌّٕٛ ٌذٜ ٘ؤالء اٌطالب إدسان ٚذمذ٠ش 

 ٌٕٙذعح ٚاٌش٠اػ١اخ.اٌؼٍّاء ١ٌٚفرح أِاُِٙ آفال ا ظذ٠ذج فٟ ١ِاد٠ٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚا

 

إّٔٗ ٌششف وث١ش أْ ٠فٛص تشٔاِط اٌث١شق تأحذ ظٛائض "ٚلذ لاٌد اٌذورٛسج ِٛسا ظاتش اٌصأٟ، ِّصٍح ِششٚع اٌث١شق: 

ّٞ ٠حظٝ ترمذ٠ش ظائضج ٚا٠ض اٌؼا١ٌّح. أذّّٕٝ أْ ٠غاُ٘ ٘زا اٌرمذ٠ش فٟ 1025ٚا٠ض  ي ِششٚع لطش ّٚ ، خاّطح ٚأّٔٗ أ

حذ٠صٗ ٌّٛاظٙٗ ِشاوً اٌرؼ١ٍُ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌؼاٌُ. ٌمذ ذثٕٝ تشٔاِط اٌث١شق  ذط٠ٛش ؽشقص٠ادٖ اٌٛػٟ تاٌحاظٗ اٌٝ 

ٚإلذاحح اٌفشطح ٌُٙ  ٚاٌش٠اػ١اخ إٌٙذعٗٚ اٌرىٌٕٛٛظ١اٚاٌؼٍَٛ   اعا١ٌة ِثرىشٖ ٌعزب اٌطٍثٗ إٌٝ ذخظظاخ

ذ٠ش اٌؼاٌّٟ ٌثشٔاِط اٌث١شق اٌٍّٟء تاٌعّاي ٚ اٌّرؼح. ٚإٟٔ ػٍٝ ػٍٝ ٠م١ٓ تأْ ٘زا اٌرم  ٌٍرؼشف ػٍٝ ػاٌُ اٌؼٍَٛ

فٟ ؽشائك اٌرذس٠ظ اٌّغرخذِٗ حا١ٌا،   عٛف ٠شعغ اٌمائ١ّٓ ػٍٝ اٌرذس٠ظ ػٍٝ ِشاظؼٗ ٚإػادٖ اٌرفى١ش

 ".ٚاٌش٠اػ١اخ إٌٙذعٗٚ اٌرىٌٕٛٛظ١اٚاٌؼٍَٛ  ذٍه اٌّرثؼٗ فٟ ذذس٠ظ  خاطٗ

 األخزينثذج عن المشزوعاخ الفائزج 

ا ٌٍرؼ١ٍُ ػاٌٟ اٌعٛدج تأعؼاس ِؼمٌٛح ِٓ خالي ذمذَ  فٟٙفٟ و١ٕ١ا  "أكاديمياخ تزيدج الدوليح" ا ِٛحذ  ّٔٛرظ 

 ذظ١ُّ ِٕا٘ط ِرطٛسج، ٚتٕاء اٌّذاسط، ٚذذس٠ة اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌّعرّغ اٌّحٍٟ.    
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ا  ِّ ٘ا فٟ ِظش ِماؽغ ف١ذ٠ٛ راخ ِحرٜٛ ذؼ١ٍّٟ ِرؼذد اٌّظادس ٠رٛافك ِغ إٌّا٘ط ِٓ ِمشّ  فرمّذَ "نفهم"ِثادسج أ

ِصً  ،اٌصغشاخ اٌرٟ ذٛاظٗ اٌرؼ١ٍُ وً ِٓ ِظش، ٚاٌغؼٛد٠ح، ٚاٌى٠ٛد، ٚاٌعضائش، ٚعٛس٠ا تٙذف عذّ اٌذساع١ح فٟ 

 اٌرؼ١ّ١ٍح األعاع١ح . ٝاٌثٕػؼف ٔمض اٌفشص اٌرؼ١ّ١ٍح، ٚظٛدج اٌرؼ١ٍُ، ٚ

 

 اٌشثابت١ٓ  س٠ادج األػّاي ذؼض٠ض شمافحفٟ أٚغٕذا تاٌششاوح ِغ اٌّذاسط تٙذف  "خثزج التعليم!"ذؼًّ ِثادسج ٚ

عٛق  ذرّاشٝ ِغ ِرطٍثاخ ِٓ ح١س اٌرىٍفح ٌر١ّٕح اٌّٙاساخ اٌرٟ ٚفّؼاي ِثرىش ذؼ١ٍّٟ ّٔٛرض ِٓ خالي ذظ١ُّ

  .اٌؼًّ

 

ِؼٍِٛاخ أعاع١ح ذرؼٍك تاٌظحح ٚاٌضساػح تٙذف ذصم١ف اٌّعرّؼاخ اٌرٟ ذؼأٟ "الكتاب الناطق" ٠ٚٛفش تشٔاِط 

إٌّاؽك اٌش٠ف١ح فٟ غأا ِٓ خالي ظٙاص وّث١ٛذش طٛذٟ تأعؼاس ح ٠ٚؼًّ أفشاد٘ا فٟ اٌضساػح فٟ ِٓ األ١ِّ

 ِؼمٌٛح.

 

ِعّٛػح  ِٓ خالي ذٛف١ش شٛسج فٟ ِعاي ذؼ١ٍُ اٌظُّ  ""كتة الفيديى لألطفال الصم  أِا فٟ األسظٕر١ٓ، فمذ أحذشد 

، ِظحٛتح لظظ١ح ػٍٝ شىً ِماؽغ ف١ذ٠ٛ ِمذِح تصالز ٚعائً ٌٍرٛاطً ٟ٘ ٌغح اإلشاسج اٌّؼرّذج فٟ األسظٕر١ٓ

االعرّراع تاٌمظض  ٝ ٌألؽفاي اٌظُّ ٌىٟ ٠رغّٕ  ٚرٌه ترغع١ً طٛذٟ، فؼال  ػٓ إٌض اٌّطثٛع ػٍٝ اٌشاشح،

  لاخ عّؼ١ح.   اع٠ٛ ا ِغ أٍُ٘ٙ ِّٓ ال٠ؼأْٛ إػ

 

اٌذورٛسج أعّاء اٌفؼاٌح، سئ١ظ لغُ لاٌد  ،  1025اٌفائض٠ٓ تعٛائض ٚا٠ض  أعّاء حٛي اإلػالْ ػٓٚفٟ ذؼ١ٍك ٌٙا 

إْ ٘زٖ اٌّششٚػاخ اٌفائضج ذثش٘ٓ ٌٕا أٔٗ ٠ّىٓ إحذاز ذغ١١ش ٍِّٛط ٚذحم١مٗ ػٍٝ أسع اٌثحٛز فٟ ٚا٠ض: "

ا فٟ اٌرؼ١ٍُ ٠ّىٓ أْ ٠ٍُٙ ا٢خش٠ٓ، ٠ّٚىٓ ذىشاسٖ فٟ ِٕاؽك أخشٜ ِٓ  اٌٛالغ؛ إر ذّصً ٘زٖ اٌّششٚػاخ ذ١ّض 

ك ػ١ٍُٙ اٌّششٚع فحغة، تً ٠ٕؼىظ رٌه ث٠ّمرظش أششٖ ػٍٝ إحذاز ذغ١١ش فٟ ح١اج اٌطالب ِّٓ ؽ  اٌؼاٌُ، فال 

 تأوٍّٙا ." اٌعّاػاخ ٚاٌّعرّؼاخػٍٝ األشش

 qatar.org-www.wiseٌىرشٟٚٔ: ٛائض ٚا٠ض، ٠شظٝ ص٠اسج اٌّٛلغ اإلٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ حٛي ِؤذّش ٚا٠ض ٚظ

 awards-qatar.org/wise-http://www.wiseأٚ 

 

 *** أرٙٝ*** 

 

 مالحظاخ للمحزرين

 "وايز" نثذج عن جىائز

http://www.wise-qatar.org/
http://www.wise-qatar.org/wise-awards
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ٍَ ذىّشَ فٟ ذز١ًٌ ذحذ٠اخ اٌرؼ١ٍُ اٌؼا١ٌّح.  ٔعحدذؼ١ّ١ٍح ِثرىشج  ِششٚػاخ غدٚذحرفٟ ت "ٚا٠ض" ظٛائض فٟ وً ػا

دٌٚح، ٔرط  240ِٓ أوصش ِٓ ٌٍّشاسوح  ذمذ٠ُ ؽٍة 1,000 ذٍمد ظٛائض "ٚا٠ض" ِا٠شتٛ ػٍٝ، 1002ؼاَ إٌِٚز 

تٗ  ذرغُاٌؼاٌُ، ٚرٌه ٌّا  ِٓ ِخرٍف أٔحاءفٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّعاالخ اٌّرٕٛػح حرٝ ا٢ْ  اِششٚػ   41ػٕٙا ذىش٠ُ 

 ذطث١مٙا ػٍٝ ِغر٠ٛاخ أٚعغ.ٚ ى١١فٙافؼال  ػٓ لات١ٍح ذ ،إ٠عات١ح ٚإعٙاِاخ ٞاترىاس ؽاتغِٓ  ذٍه اٌّششٚػاخ

 

 نثذج عن مؤتمز القمح العالمي  لالتتكار في التعليم "وايز" 

أطلقت مؤسسة قطر، بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم عام 

التفكير الخالق والنقاش والعمل الهادف في . ويمثل مؤتمر "وايز" مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح 9002

مجال التعليم. ومن خالل قمته السنوية ومجموعة مبادراته المستمرة، يعتبر "وايز" مرجًعا عالمًيا في منهجيات 

التعليم الحديثة، كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعليم وبناء مستقبل التعليم من خالل التعاون. ومن المزمع 

 في العاصمة القطرية الدوحة 9005نوفمبر  5إلى  3تمر "وايز" القادم في الفترة من انعقاد مؤ

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 .بأكممه والعالم قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد

 وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   5991 سنة قطر مؤسسة تأّسست

 .إدارتها مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة

 قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم

 والسموكيات المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم

 من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية

 التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضا   المؤسسة وتسهم .األساسية العممية المجاالت

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية
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 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة عمى لمحصول

http://www.qf.org.qa 
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