
الدكتىرة سكينت يعقىبي ألقتها كلوت هع وت العالوي لالبتكار في التعلين "وايز" يختتن أعواله هؤتور الق

 5102لعام الحائزة على جائزة وايز للتعلين 

 6102ُٚبٚش  01نغبٚخ  6102ٔاٚض  ٕائضرمذٚى طهجبد انزشؽٛح ند ٚفزح ثبة 

 

 - 5102نىفوبر  2الدوحت، قطر، 

انٕٛو انخًٛظ أػًبل يؤرًش انمًخ انؼبنًٙ نالثزكبس فٙ انزؼهٛى )ٔاٚض( ثغهغهخ يٍ اخززًذ ثؼذ ظٓش  

نذكزٕسح عكُٛخ ٚؼمٕثٙ انحبئضح ػهٗ خبئضح ٔاٚض نهزؼهٛى نؼبو نًُبلؾبد، يٍ ضًُٓب كهًخ انمزٓب أانحهمبد ٔا

6101. 

 

 انؾٛخخ يٕصا ثُذ َبصشلٛبدح صبحجخ انغًٕ رحذ  نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرًُٛخ انًدزًغ، يؤعغخ لطشأطهمذ 

ٚحزفٙ  ْٔٙ ثًثبثخ رمذٚش ػبنًٙ 6100خبئضح ٔاٚض نهزؼهٛى ػبو  يدهظ إداسح يؤعغخ لطش، سئٛظ

 ِدٔسٔرؼًم خبئضح ٔاٚض نهزؼهٛى ػهٗ رؼضٚض يكبَخ انزؼهٛى  ئعٓبيبد ػبنًّٛخ يزًٛضح فٙ يدبل انزؼهٛى.ث

جُبء ث نهزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرًُٛخ انًدزًغ انزضاو يؤعغخ لطش ٚؤكذ ثٛبٌانحبعى فٙ خًٛغ انًدزًؼبد، ْٕٔ 

   .يغزمجم انزؼهٛى يٍ خالل إطالق لذساد اإلَغبٌ

 

انز٘ ٕٚفش انزؼهٛى ٔانزذسٚت ٔخذيبد  نزؼهًٛٙ األفغبَٙيؤعظ انًؼٓذ ا ٙٚؼمٕثٙ ْ ح عكُٛخانذكزٕسٔ

حكى طبنجبٌ، ُذيب أغهمذ يذاسط انجُبد فٙ ظم . ػانشػبٚخ انصحٛخ نألفغبٌ، ٔخبصخ انُغبء ٔاألطفبل

ػؾشٍٚ لبيذ ثئداسرٓب ثؾكم عش٘. ٔػهٗ يذٖ ، ثٓب خبصخيذسعخ خذٚذح  ٚؼمٕثٙ ح عكُٛخانذكزٕس أعغذ

ب فٙ انًدزًغ رؼهٛى خٛذ نهفئبد األكثش ضؼف  رٕفٛش ٔيُظًزٓب ػهٗ ٚؼمٕثٙ  ح عكُٛخانذكزٕسػًهذ ب، ػبي  

 .األفغبَٙ

 

 انًذاسط َؤيٍ َحٍ"ٔفٙ كهًزٓب انزٙ انمزٓب فٙ اخززبو أػًبل انًؤرًش، لبنذ انذكزٕسح عكُٛخ ٚؼمٕثٙ : 

ثحثب ػٍ  انثبَٕٚخ ٔانًذسعخ اندبيؼخ يٍ إنُٛب ٚأرٌٕ ٔاٜالف - انخذيبد يٍ ٔغٛشْب انصحٛخ ٔانخذيبد

إَٓى . ٔانصحخ ٔانغالو ٔانغٛبعخ انذًٚمشاطٛخ ُْبن، ُٚبلؾٌٕ. ثُب ٚثمٌٕ ألَٓى ا؟ نًبرا. يدًؼُب فٙ فغحخ

رغزطٛغ يٍ  انزٙ انطشٚمخ ْٙ ْزِ. انُمذ٘ ٔانزفكٛش األفكبس ٔٚكزغجٌٕ انًٕاضٛغ إَٔاع ُٚبلؾٌٕ خًٛغ

 ٔاالثزكبس ٔاإلثذاع األفكبس رجبدل ًٚكُٓى فٛٓب يدبَٛخ فغحخ يُح األفشاد خالل يٍ: انًدزًؼبد رغٛٛش خالنٓب

 . ثحشٚخ

 

 

 6102ٔاٚض  ئضٕاند زشؽٛحانرمذٚى أٌ فزشح  يؤرًش انمًخ انؼبنًٙ نالثزكبس فٙ انزؼهٛى )ٔاٚض(  أػهٍ كًب 

 ، داػٛ ب أصحبة6102بٚش ُٚ 01يٍ ٕٚو  ثزٕلٛذ خشُٚزؼ انٕاحذح ثؼذ انظٓشانغبػخ  نغبٚخيفزٕحخ 

ٔ   ى.أَؾطزٓ ٔأْذاف طجٛؼخ َٔطبق رجشصنزمذٚى طهجبد  انزؼهًٛٛخ انًجزكشح انًؾبسٚغ ذ انذػٕح انٗ خٓكًب 

 .انًجزكشحرغدٛم انًؾبسٚغ انزؼهًٛٛخ 

 



ٔرمذٚش ٔرؾدٛغ  زحذٚذيُبعجخ ن ،6112ٔاٚض انغُٕٚخ نهزؼهٛى ٔانزٙ أطهمٓب انًؤرًش ػبو  ٕائضرؾكم خ

رؼًم ػهٗ رشٔٚح يًبسعبرٓب. كًب رجشص ٔ ،غاإلٚدبثٛخ فٙ انزؼهٛى ٔانًدزً انًجزكشح نًغبًْزٓبنًؾبسٚغ ا

كبفخ انًغزٕٚبد ٔانجٛئبد فٙ  ٛخكثش إثذاػب ٔفؼبنٛخ فٙ إٚدبد حهٕل نهزحذٚبد انزؼهًٛاألًجبدساد اندبئضح ان

صُبع  رٕاصم ثٍٛفٙ ثُبء ؽجكخ  انزؼهًٛٛخ انًجزكشحْزِ انًُبرج اثشاص  ػجشانزؼهًٛٛخ. إٌ يؤرًش ٔاٚض ٚغبْى 

ا ب يؾشٔػ   26ــ أ ػطٛذ خبئضح ٔاٚض ن، . ٔنغبٚخ انٕٛوانزغٛٛش فٙ انزؼهٛى نذػى انًؼشٔفٍٛانزغٛٛش  رمذٚش 

 نزأثٛشْب انفؼهٙ فٙ انزغٛٛش ٔيًبسعبرٓب انًجزكشح.

 يُٓب، انمضبٚب انخبصخ ثبنزؼهٛىًدًٕػخ ٔاعؼخ يٍ ٔاٚض ث ٕائضثدانفبئضح انغبثمخ انًؾبسٚغ  أعًٓذٔلذ 

 .ٔاعزخذاو انزكُٕنٕخٛب ٔفشؿ انزؼهى يذٖ انحٛبح انحصٕل ػهٗ انزؼهٛى اندٛذ

 

ٔلبيٕا ثؼشض  فٙ انمًخ انحبنٛخ، 6101نؼبو اٚض ٔ دٕائضثانفبئضح غزخ انًؾبسٚغ ػهٗ ان انمًٌٕٛٔلذ ؽبسن 

 .ًؾبسٚؼٓى انفبئضح خالل يؤرًش انمًخنحبضشٍٚ أيبو ان

 

 :ػهٗ االَزشَذ ػهٗ يٕلغ ٔاٚض 6102ٔاٚض  ًٚكٍ رمذٚى انطهجبد ٔانزشؽٛح ندٕائض
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 انزٙ ًٚثهٓب انًؤرًش ْٔٙ  مٛىانأفضم  انزؼهًٛٛخ انًجزكشحهًجبدساد ٔاٚض ن خٕائضٔخبئضح ٔاٚض نهزؼهٛى رؼكظ 

ثُبء يغزمجم انزؼهٛى يٍ خالل ؽشاكخ ّ ثٓذف ٔدػً ثّ ٔاالػزشافاالثزكبس ٔاإلَدبص فٙ انزؼهٛى  إثشاص

 .خاللخ

 

 

 )وايز(:  التعلين في لالبتكار العالوي القوت هؤتور حىل

ّٙ نالثزكبس فٙ انزؼهٛى "ٔاٚض" فٙ انؼبو اَ ثًجبدسح يٍ يؤعغخ لطش ٔرحذ  6112طهك يؤرًش انمًخ انؼبنً

ّٕ انؾٛخخ يٕصا ثُذ َبصش، سئٛظ يدهظ إداسح  يؤعغخ لطش. ٔٚ ؼّذ ٔاٚض يُصخ دٔنٛخ سػبٚخ صبحجخ انغً

ٛ ب ألحذس  ب دٔن يزؼذدح انمطبػبد ْذفٓب انزفكٛش انخالّق ٔانُمبػ ٔانؼًم انٓبدف. كًب ٚؼزجش ٔاٚض يشخؼ 

اَطالل ب يٍ انزضاو يؤعغخ لطش ثذػى سكبئض االلزصبد انًؼشفٙ، ٕٚاصم ٔاٚض األعبنٛت فٙ يدبل انزؼهٛى. ٔ

جُبء يغزمجم انزؼهٛى ػجش انزؼبٌٔ. ٔيٍ انًمشس أٌ انزٙ رشيٙ ننًغزًشح عهغهخ يٍ انجشايح ااإلؽشاف ػهٗ 

 َٕفًجش فٙ انؼبصًخ انمطشٚخ انذٔحخ. 1إنٗ  3خالل انفزشح يٍ  6101ُٚؼمذ يؤرًش انمًخ نؼبو 

 

                      إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

خبصخ غٛش سثحٛخ رذػى دٔنخ لطش فٙ يغٛشح رحٕل يؤعغخ لطش نهزشثٛخ ٔانؼهٕو ٔرًُٛخ انًدزًغ يؤعغخٌ 

الزصبدْب انًؼزًذ ػهٗ انكشثٌٕ إنٗ الزصبد يؼشفٙ يٍ خالل إطالق لذساد اإلَغبٌ، ثًب ٚؼٕد ثبنُفغ ػهٗ 

 دٔنخ لطش ٔانؼبنى ثأكًهّ.
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ّٕ األيٛش انٕانذ انؾٛخ حًذ ثٍ خهٛفخ آل ثبَٙ،  0221رأّعغذ يؤعغخ لطش عُخ  ثًجبدسٍح يٍ صبحت انغً

  رزٕنٗ صبحجخ انغًٕ انؾٛخخ يٕصا ثُذ َبصش سئبعخ يدهظ إداسرٓب.ٔ

رهزضو يؤعغخ لطش ثزحمٛك يًٓزٓب االعزشارٛدٛخ انؾبيهخ نهزؼهٛى، ٔانجحٕس ٔانؼهٕو، ٔرًُٛخ انًدزًغ يٍ 

خالل إَؾبء لطبع نهزؼهٛى ٚغزمطت أسلٗ اندبيؼبد انؼبنًٛخ إنٗ دٔنخ لطش نزًكٍٛ انؾجبة يٍ اكزغبة 

ٍّٙ ػهٗ انًؼشفخ. كًب رذػى االثزكبس ٔانزكُٕنٕخٛب ػٍ طشٚك انًٓبساد ٔ انغهٕكٛبد انضشٔسٚخ اللزصبٍد يجُ

ب فٙ إَؾبء يدزًغ  اعزخالؿ انحهٕل انًجزكشح يٍ انًدبالد انؼهًٛخ األعبعٛخ. ٔرغٓى انًؤعغخ أٚض 

س ٔرؼضٚض انحٛبح انثمبفٛخ ٔانحفبظ ػهٗ انزشاس ٔرهجٛخ االحزٛبخبد انًجبؽشح نهًد ّٕ  زًغ.يزط

نالطالع ػهٗ خًٛغ يجبدساد يؤعغخ لطش ٔيؾبسٚؼٓب، ٚشخٗ صٚبسح انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ: 

http://www.qf.org.qa. 
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