
	  
	  

عاصمة نوفمبر في اال 6إإلى  4 من 2014 "وواايیز" مؤتمر االقمة االعالمي لالبتكارر في االتعليیم
دووحةاالقطريیة اال  

 

- ٬،االدووحة٬، قطر 30- 2014أأكتوبر   

 في نوفمبر 6وو 4 بيین ما االفترةة في 2014 "وواايیز" االتعليیم في لالبتكارر االعالمي االقمة مؤتمر يینعقد
– تعلّم" عنواانن تحت االدووحة٬، االقطريیة االعاصمة – تخيیّل   ".االتعليیم في ااإلبدااعع أأجل من :اابتِكر 

وواالمماررسيین في االحقل االتعليیمي االمفكريین مبتكر من  1,500أأكثر من هھھھذاا االعامم مؤتمر ع جميیوو
ووااحدةة ووممثلي االحكوماتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة وورروواادد ااألعمالل وورروواادد االعمل ااالجتماعي في 

في االعالم. ةتعليیميیّ االفعاليیاتت االأأكبر من   

بحث يی بل ووتزدداادد أأهھھھميیتهھ باضطراادد٬، في االقرنن االحادديي وواالعشريین٬، االمهھاررةة ااألهھھھمّ  ااإلبدااععوولـّما كانن 
تعزيیز قدررةة إإذذ إإنن . في ااإلبدااعع ووااالبتكارر ااستثمارر قدررااتت االطالبب وواالمعلميین سبلهھھھذاا االعامم  مؤتمر

بنفسهھم في ما يیتعلق بحل تقويیة ثقتهھم وو ٬،االخالققوواالتفكيیر  ٬،االمتعلميین على تطويیر موااهھھھبهھم
نهھم من تصميیم حلولل مبتكرةة لحيیاتهھم وومجتمعاتهھم.مكّ إإنما يی٬، االمشاكل  

 االعالمي االقمة مؤتمر ثاني٬، ررئيیس آآلل علي بن هللا عبد االدكتورر االشيیخ سعاددةة قاللووبهھذهه االمناسبة٬، 
 االمتساررعة االتحديیاتت لموااجهھةنجد مواارردد جديیدةة  : "يیتوجب عليینا أأنن"وواايیز" االتعليیم في لالبتكارر

االتي  بدااععاالتعليیميیة حولل االعالم٬، ووال يیمكننا االنجاحح إإالّ إإذذاا عّولنا على منابع ااإل االنظم االتي تصاددفف
."عصوررعبر اال ني االبشرب لطالما شكلت االداافع لتطورر  

إإلى قطاعع االتعليیم٬،  كيیفيیة إإددخالل االمزيید من ااإلبدااعع هھھھو 2014 ووفيیما سيیكونن محورر تركيیز مؤتمر
 ةة٬،االمبكرفي مرحلة االطفولة وواالمبتكرةة للتعليیم  االشموليیةاالمقاررباتت حولل ستتباحث االوفودد االمشارركة 

٬، فضًال عن شهھاددااتت االجامعيیة االرسميیةن االصرفف االنظر عاالمهھاررااتت باالسبل االكفيیلة باكتسابب وو
مستقبل االتقيیيیم. مناقشة  

 للتعليیم. وواايیزتوززيیع جائزةة  يووهھھھ االفعاليیاتت أأبرززأأحد ستشهھد  للمؤتمر االجلسة ااالفتتاحيیةيیُذكر أأنن 
إإلى شخٍص أأوو  فريیق لتعليیم وواايیز لجائزةة  "وواايیز"٬، يیمنح مؤتمر هھھھذاا االعامم في ددووررتهھ االراابعةوو

ددووالرٍر  أأميیركي. 500,000تبلغ قيیمتهھا ووفي قطاعع االتعليیم٬،  ميیزةةتاالم تقديیًراا لمساهھھھمتهھ  

لالططالعع على االبرنامج  قمة هھھھذاا االعامم.االمتحدثيین االعالميیيّین في  عددد منأأيیًضا يیشارركك ووسوفف 
http://www.wise-االرجاء ززيیاررةة االراابط االتالي:  ٬،االتفاعلي االمفصل في ما يیتعلق بالمتحدثيین

program-summit-wise-qatar.org/program/2014  

ووووسائل االتوااصل ااالجتماعي:ااإللكترووني  "وواايیز"تسرنا مشارركتكم بالمناقشاتت على موقع   

wise-qatar.orgشاهھھھدوواا االبث االمباشر للجلساتت عبر موقع  .1  
) WISE_Tweets@ااططرحواا أأسئلتكم ووشارركواا بالمناقشة مباشرةةً عبر موقع تويیتر ( .2
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الميیة على االراابط االتالي تابعواا آآخر ااألخبارر وواالصورر في صفحة االوسائط ااإلع .3
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