
	
	

	

  
ي التعليم مؤتمر  رشيح  "وايز" القمة العاملي لالبتكار    2015جائزة وايز للتعليم لعام ليعلن عن فتح باب ال

  
رشيح مفتوح ح   2015مارس  31باب ال

 
 

راير  2قطر،  ،الدوحة  2015ف
 

ي التعليم "القمة يعلن مؤتمر  ن لجائزة وايز للتعليم لعام اعن  "وايزالعالم لالبتكار  نطالق مرحلة اختيار املرشح
وسام شرف عالم يحتفي باإلنجاز الفردي أو  أوَل الخامس، ال دخلت عامها و  ،تعّد جائزة وايز للتعليمو  .2015

ي  دف املسهامات لإل  تقديًراالجما ي مجال التعليم. و ة  لة التم ى رفع مكانة التعليم من خالل منحه م جائزة إ
ى غرار مرموقة    ، والسالم، واالقتصاد.اآلدابخصص لها جوائز عاملية مثل املجاالت ال تُ  ع

  
ى وت ى تقدير الطرائق التعليميةجائزة وايز للتعليم س ي ب واملسارات املهنية الحافلة، واملتبصرة ةامللهم إ مجال اإلنجازات 

  .محددتعليم  مستوى أو مجال أو قطاعضمن  ، سواء كانتالتعليم

ي هذا اإلطار،  ي ذلك املدارس  "وايز"يرحب مؤتمر و رشيحات ال يقدمها األفراد أو املؤسسات، بما  بجميع ال
   .واملنظمات الدولية والشركات الخاصة، من كل بقاع العالم

 
رشيح طلبات يجب تقديم  ر ال ى اإل  "وايز"موقع مؤتمر  ع رنت ع ي موعد أقصاه  www.wiseprizeforeducation.orgن

رشيح،. 2015مارس  31 ي مجال ال وبعد إغالق باب ال ن  راء العاملي رشيحات ستقوم لجنة من الخ تعليم بمراجعة ال
ن املقدمة ي ح ائي سيتم اال ،  لجنة تحكيم رفيعة املستوى من الشخصيات البارزة برئاسة سعادة  من قبلختيار ال

ي آل ثاني، رئيس مؤتمر    . "وايز"الشيخ الدكتور عبد هللا بن ع

رشيحبمناسبة فتح باب و  ي آل ثاني قائاًل: علّ  لجائزة وايز للتعليم، ال إن " ق سعادة الشيخ الدكتور عبد هللا بن ع
امهم،  هم أفراد مثلوا دافًعا ملهًما قوًيا ملا فيه مصلحة بجائزة وايز للتعليمالفائزين  م وال التعليم بفضل شغفهم وطاق

ي ذلك؛ إذ ى  وهم ليسوا بمفردهم  ي بناء مجتمعات قوّية ومزدهرة ع ى أهمية التعليم  رك ع ى ال تحرص جائزة وايز ع
ى ي هذا اإلطار إ . وأتطلع       ."٢٠١٥تحديد الفائز(ة) بجائزة وايز للتعليم للعام  الصعيد العالم

دوالر  500,000 ا قدرهالفائز بجائزة وايز للتعليم، والذي سينال ميدالية ذهبية ومبلغً اسم اإلعالن عن يجدر بالذكر أن 
ي التعليم خالل مؤتمر القمة العالمسيتم ، أمريكي ر التجّمعات"وايز" لالبتكار  ي مجال  ةالعامليّ  ، أحد أك لرّواد االبتكار 



	

	

رة من  ي الف ى 3التعليم، واملزمع عقده  ر  5 إ  ي العاصمة القطرية الدوحة.  2015نوفم
 

  مالحظات للمحررين
  

ن قدوةً و  مصدًرا لإللهام يشكّلون  هم أفرادٌ إن الفائزين بجوائز وايز للتعليم   لِبَنةً بوصفه بناء مستقبل التعليم ب للمهتم
ر أمنً لأساسّية    ة.ا واستداًم ا وازدهارً عالم أك

  
ي اململكة املتحدة،  2014كانت جائزة وايز للتعليم لعام  من نصيب السيدة آن كوتون، مؤسس ورئيس منظمة كامفيد 

ربية والعلوم  صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر  تفضلت بتقديم الجائزةإذ  لل
ي إطالق نموذج لتعليم الفتيات نال استحساًنا عاملًيا  الجهود الدولية منظمة كامفيد تصدرت فقد. وتنمية املجتمع

ي أرجاء إفريقيا.  وأثمر  ي املجتمعات املهمشة  ن الفتيات    فرًصا أرحب أمام مالي
  

ا  2013جائزة وايز للتعليم لعام  أما رتفنال رت و من كولومبيا.  السيدة فيكي كولب املشارك ؤسس املي السيدة كولب
دف محور العملية التعليمية الطالب لجعل الذي يرميو " "املدرسة الجديدة ي إطالق النموذج التعليم املسم ، كما 

ى إعداد ي املناطق الريفية  إ ن  ن املتمرس     التعليم.  لتعميق أثر مجموعات من املعلم
  

ي عام  املؤسس املشارك  الدكتور شافان هوو وايز للتعليم.  الدكتور مادهاف شافان من الهند جائزةَ  استحق 2012و
ن  ر التعليم األساس ملالي ى لتوف ي الهند تس ر حكومية للتعليم  ر منظمة غ والرئيس التنفيذي ملنظمة براثام، أك

ن. و  ي تقديم األطفال املحروم شملت تعليم مبادئ الحاسوب، والتدريب ة تعليمية متنوعبرامج قد نجحت املنظمة 
ن. ن للخطر واألطفال العامل ، وبرامج خاصة لألطفال املعرض   امل

  
ى  2011وُمنحت جائزة وايز للتعليم لعام  ر فاضل حسن عابد من بنغالديشإ مؤسس منظمة براك، واحدة  هو و  ،الس

ر  من ر املنظمات  أك ي العالم ال تع بتوف ر الحكومية  ي تعليم  . وقد ساهمت منظمة براك بشكل مباشرالتعليم غ
ن امل ي بنغالديشالي ي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية عدةي و من الطالب   .بلدان أخرى 
  

رنت: ى اإلن ى زيارة موقعنا ع   ملزيد من املعلومات حول مؤتمر وايز وجائزة وايز للتعليم، ير
www.wiseprizeforeducation.org 

  
ي التعليم "وايز"  مؤتمر القمة العاملّي  نبذة عن   لالبتكار 

ا عام  ي التعليم. وقد شرعت  2009أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مبادر بعقد مؤتمر سنوي لالبتكار 
ربية والعلوم وتنمية املجتمع  ي التعليممؤسسة قطر ال ن.  - بتنيظم "القمة العاملية للالبتكار  وايز" منذ ذلك الح

ر تتيح القطاعات متعددة دولية مبادرة  مؤتمر(وايز) ويمثل ا مستقبل بناء أجل من الهادف والعمل والنقاش الخالق التفك



	
	

	

ر (وايز) مرجعا عامليا ملنهجيات االبتكار خالل من لتعليم . ومن خالل قّمته السنوّية ومجموعة مبادراته املستمّرة، يعت
رة من   2015 لعام التعليم(وايز) ي لالبتكار العالم القمة مؤتمر فعاليات تقام وسوفالتعليم الحديثة,  ى  3خالل الف  5إ

ي العاصمة القطرية الدوحة. ر   نوفم
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

روني: ،ملزيد من املعلومات ريد اإللك ى ال ى مراسلتنا ع  media@wise.org.qa ير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


