
 

 

 
 

 
 كتاب مؤتمر وايز الثالث: التعلم وفق التصور الجديد

 يناقش الكتاب الجديد الصادر عن مؤتمر وايز دور التكنولوجيا في عملّية التعّلم حول العالم.

 
 الدوحة، قطر في 1 أكتوبر 2014

االبتكار دعم مجال في الرائدة العالمية المبادرة وايز، التعليم، في لالبتكار العالمي القّمة مؤتمر                أعلن
المتصلة المجتمعات دور الجديد: التصور وفق التعلم الثالث، كتابه نشر عن التعليم، مجال في                والتعاون
مؤسس مارتن، براون غراهام تأليف من هذا الثالث وايز كتاب التعّلم. أساليب في تطور إحداث في                  رقمًيا
المصورة التقطها فقد التوضيحية الصور أّما ،Education Design Lab التعليم تصميم     مختبرات         
إحداث في رقمًيا المتصلة المجتمعات دور الكتاب ويستطلع تافاكوليان. نيوشا عّدة جوائز على               الحائزة

 تطّور في أساليب التعّلم.

على معقًبا "وايز"، التعليم في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر رئيس ثاني، آل علي بن عبداهللا الدكتور                  قال
األكثر الطرق عن العالم أنحاء مختلف من مختلفة نظر وجهات وايز كتب "تقّدم الثالث: وايز كتاب                  نشر
على الكتاب هذا سيساعد مختلفة. بيئاٍت وفي األصعدة كاّفة على الملّحة التعليمّية التحديات لمقاربة                ابتكاًرا

 نشر أحدث أفكار ونماذج االبتكار في التعليم."

وقطر ولبنان واألردن والهند وغانا والصين البرازيل وزارا العالم، حول وايز كتاب ومصور مؤلف                جال
ورواد المعلمين والتقيا والمشاريع المدارس زارا المتحدة. والواليات المتحدة العربية واإلمارات             وسنغفورة
يجب التي باألمور يتعلق ما في يواجهونها التي والتحديات اليوم المعلمين تجربة في الكتاب يخوض                 الفكر.
تقودنا كمقياس، التكنولوجيا مستخدمين رقمًيا. المتصلة المجتمعات في يعلموها أن يجب وكيف يعلموها               أن
تلعبه الذي والدور مجتمعاتنا شكل على المؤثرة األسباب استكشاف في فأكثر أكثر نتعمق ألن                الرحلة
التي الكبيرة المستقبلية للتحديات االستجابة من تتمكن لكي تتغّير أن يجب وكيف فيها التعليمّية                األنظمة

 تواجهها.

 



 

 

األنجح والسبل المتطورة التكنولوجيا فهم في البشري العنصر أهمّية على مارتن براون غراهام               يشدد
نعزز لكي التعليم في التكنولوجيا دور حول الجدال أعماق في بالغوص مهمتنا "تقضي ويقول:                الستخدامها

 فهمنا للموضوع فنتمكن من أن نحدد ما هي األمور الفعالة والمعوقات والنجاحات ذات الصلة."

شّرعت إذ كثيرة فرًصا يّسرت التكنولوجيا أن في شك من ما " قائلة، تافاكوليان نيوشا المصورة                  وتضيف
كّله الفضل يعود ال ولكن والموارد. المعلومات من ثروٍة من االستفادة فرصة لهم وأتاحت للعديدين                 األبواب
لي بالنسبة بالتأكيد. حولها القّصة تتمحور وال التعليم على طرأ الذي بالتغيير يتعلق ما في التكنولوجيا                  إلى

 كان األهّم أن ألتقط أيًضا صوًرا تعّبر عن قّوة التفاعل البشري."

بأنه الكتاب ويتميز والتعّلم. التعليم في االبداع عن بحٍث في العالم حول مغامرة في القراء الكتاب                  يأخذ
الصفحات تتخطى تفاعلية، بطريقة إضافّية معلومات ويؤمن الجوال، ألجهزة مجاني تطبيق مع              يترافق

 المطبوعة. وهو يتيح للمستخدمين االطالع على فيديو رقمّي حصرّي تفوق مّدته أربع ساعات.

 
 سبق أن نشر مؤتمر وايز كتابين اثنين:

 تعلم مهارات العمل: ابتكار جذري لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

 االبتكار في التعليم: دروس مستفادة من الرواد عبر العالم

التالي: االلكتروني الموقع زيارة الرجاء الثالث وايز وكتاب وايز مؤتمر عن المعلومات من               للمزيد
www.wiseqatar.org 

التالي الرابط على أمازون موقع من الجديد التصور وفق التعلم كتاب: طلب أيًضا               يمكنكم
http://amzn.to/1saDXYh 

 

 انتهى

 مالحظات للمحررين

 حول مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم (وايز):

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wise-qatar.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVDgdmS4IpWg47DqU8M8qsFGOXAQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wise-qatar.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVDgdmS4IpWg47DqU8M8qsFGOXAQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wise-qatar.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVDgdmS4IpWg47DqU8M8qsFGOXAQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Famzn.to%2F1saDXYh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8rZhhWSIOOWYibyPW6Xxkyu5mhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Famzn.to%2F1saDXYh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8rZhhWSIOOWYibyPW6Xxkyu5mhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Famzn.to%2F1saDXYh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8rZhhWSIOOWYibyPW6Xxkyu5mhw


 

 

للتربية قطر مؤسسة قبل من 2009 عام في (وايز) التعليم في لالبتكار العالمي القمة مؤتمر تأسيس                  تم
ويمثل ناصر. بنت موزا الشيخة السمو صاحبة إدارتها مجلس رئيس رعاية تحت المجتمع وتنمية                والعلوم
بناء أجل من الهادف والعمل والنقاش الخالق التفكير تتيح القطاعات متعددة دولية مبادرة (وايز)                مؤتمر
مؤتمر يعتبر المستمرة، مبادراته ومجموعة السنوية قمته خالل ومن االبتكار. خالل من التعليم               مستقبل
فعاليات تقام وسوف الحديثة. التعليم لمنهجيات عالميًا مرجعًا (وايز) التعليم في لالبتكار العالمي               القمة
العاصمة في نوفمبر 6 إلى 4 من الفترة في 2014 لعام (وايز) التعليم في لالبتكار العالمي القمة                   مؤتمر

 القطرية الدوحة.

 
 كتب وايز

كتابين وايز مؤتمر أصدر التعليم. في الممارسات وأفضل النقدي التفكير وتحفز وتنشر وايز" "كتب                تدعم
ويسافر والعشرين. الحادي للقرن والمجتمعات األفراد تجهيز في التعليم تواجه التي التحديات              يستكشفان
تأثير وتوضح القضايا هذه تعالج التي المبتكرة الحلول لتحديد العالم وايز“حول “كتاب ومصورو               مؤلفو

 المشاريع والممارسات التي تحدث فرقًا حقيقيًا على  أرض الواقع.

 
 عن الكاتب غراهام براون مارتن

األفكار نشر على يعمل بما أبحاث مركز وهو حدود"، بال "التعلم برنامج مؤسس هو مارتن براون                  غراهام
بال "التعلم برنامج يستضيف تحّولية. طبيعة ذات تحسينات إلى تؤدي التي والتعليم التعلم لممارسة                الجديدة
وصناع والمبتكرين للمفكرين دراساته وينشر دولية، ومؤتمرات االجتماعي للتواصل منصات            حدود"
عدٍد على البرنامج يشرف كما والترفيه. والتكنولوجيا التعليم قطاعات في العالميين والممارسين              السياسات
غراهام تمتع حدود"، بال "التعلم برنامج قبل بها. واالحتفاء االبتكارية المواهب لتحديد المبادرات               من
المشاريع من عدًدا بنى أن بعد الترفيهية، والبرمجيات التعليمية التقانة صناعات تربط مهنية               بسيرة
وفيرجن الكترونيكس فيليبس مثل أكبر لشركات بيعت التي والتكنولوجي االبداعي المستى على              المبتكرة
مجال في األعمال في وريادته عمله إلى وإضافة النامية. البلدان من عدد في غراهام عمل كما                  انترأكتيف.
تانك وسولت الرين ماك ومالكوم فول ذا لصالح موسيقية فيديو أفالم أيًضا غراهام أدار                التكنولوجيا،
Buggy G) ريبهيد جي بوغي الفنان مع صمم كما غيرها، بين من لندن في ساوند                 وفيوتشر
في غراهام وظهر .(Lost in Space) الفضاء في مفقود الروائي للفيلم السفينة حاسوب (Riphead               
أساينمنت وذا وليبيراسيون التايمز لمجلة التعليمي الملحق مثل اإلعالم ووسائل المنشورات من كبير               عدد

 



 

 

لدى والتايمز. تودي ومانيجمنت والغارديان سي بي بي في المال وبرنامج وترانسكالتشراليزم              وتريس
 غراهام أربعة أوالد، وهو يعيش في شمال شرق لندن في المملكة المتحدة.

 
 عن المصورة نيوشا تافاكوليان

عمر في اإليرانية الصحافة في محترفة بوصفها العمل (1981 طهران (مواليد تافاكوليان نيوشا         بدأت        
حينها كان ما اليومية، النسائية زان صحيفة في متفرغة مصورة لتعمل بشدة وصارعت عشرة.               السادسة  
الثامنة عمر وفي محترفات. صحفيات مصورات يعملن نساء خمس سوى هناك يكن لم إذ مستحيل،                شبه  
الشغب أعمال غطوا الذين أساًسا، الذكور المصورين، من مجموعة بين مصورة أصغر كانت              عشرة  
وطوال .1979 عام اإلسالمية الثورة منذ االضطرابات أشد اعتبرت التي 1999 عام في  الطالبية                
وهي الوقت، ذلك في إصالحية صحيفة أهم في األولى الصفحة أخبار تغطي صورها كانت               أسبوع  
أخبار غطت حيث العالمي المستوى على العمل بدأت والعشرين، الحادية عمر وفي "نشاة".              صحيفة  
والسعودية وسورية ولبنان العراق في االجتماعية الوثائقية والقصص الطبيعية والكوارث           الحروب  
ونيوزويك تايم مجلة مثل عالمية وصحف مجالت في القصص هذه نشر تم وقد واليمن.               والباكستان  
ونيويورك هاندلزبالد سي آر وإن ولوموند شبيغل ودير تايمز والنيويورك وكولورز ولوفيغارو             وستيرن  
صورها إحدى وغطت جيوغرافيك، ناشيونال مجلة معها تعاقدت والعشرين، السادسة عمر وفي             تايمز.  
راويه مجموعة أنشأت تقريًبا، الوقت ذلك وفي األوروبي. 2008 آب/أغسطس عدد         أغلفة      
(RAWIYAH). التي العامة االنتخابات لتغطية تايمز نيويورك مجلة معها تعاقدت ،2009 عام  في               
وبعد أصعب. إيران في المصورين عمل جعل ما البلد، في واالضطرابات الشغب أعمال من الكثير                شهدت  
والتصوير أساًسا الوثائقية األعمال إلى الصحفي التصوير من عملها طريقة تغيير إلى اضطرت              ذلك،  
الخامس"، "العمود بعنوان األول، كتابها صدر ،2012 عام في النساء. بقضايا خاص اهتمام مع       الفني           
جلجامش دار عن (Gilgamesh). السنوات خالل عملها عرض وقد الحج. إلى رحلتها من   وتأّلف                
عملها، أيًضا اشترى الذي وألبرت فيكتوريا ومتحف البريطاني، المتحف مثل متاحف في الماضية              القليلة  
للفنون، أنجلس لوس مقاطعة متحف في عملها سيعرض العاجل، القريب وفي للفنون. تشيلسي              ومتحف  
 .الذي يملك أيًضا عدًدا من أعمالها، ومتحف بوسطن للفنون الجميلة الذي أعارته عملها مؤقًتا
 
 
 
 
 

 


