
جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التعليم

دعوة إلى تقديم الترشيحات 

الموعد النهائي لتقديم الترشيحات: 18 شباط/فبراير 2022

 موضوع الجائزة لعام 2021: استخدام التكنولوجيا من أجل توفير نُُظم تعلُّم شاملة 
وقادرة على الصمود في وجه األزمات

تُمنَح هذه الجائزة، التي تأسست في عام 2005 والتي تمّولها مملكة البحرين، سنوًيا، لمشروعين 
مبتكَرْين يستخدمان التقنيات الرقمية لتعزيز التعليم والتعلم واألداء التعليمي العام. ويحصل كلٌّ من 

الشمروَع ْيا نلفائَزنْي على25,000  ودالر أميركي. 
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ستكافئ جائزة عام 2021 المشاريَع التي وضعت 
وطّبقت نُُظم وبرامج تعلُّم عاّمة قائمة على التكنولوجيا 

تضمن استمرارية التعلّم وجودته للجميع بفعالية. 
ينبغي أن تضمن المشاريع خصوصية بيانات الطالب 
والمعلمين ومقّدمي الرعاية ورفاههم، وأن تنظر في 

اعتماد استراتيجيات صديقة للبيئة للحد من ما تنطوي 
عليه الحلول التكنولوجية من آثار سلبية من حيث 

االتصال باالنترنت واستخدام األجهزة االلكترونية في 
مجال التعليم. 

الجهات التي يمكن ترشيحها
تشمل الجهات المؤهلة لنيل الجائزة األفراد والمؤسسات 

والمنظمات غير الحكومية وهيئات أخرى. 

ينبغي أن يستوفي المشروع المعايير التالية: 

معايير األهلية 
  أن يكون تنفيذ المشروع جارًيا منذ سنة 

على األقل؛
  أاّل يكون المشروع تابًعا لليونسكو وأال يتلقى 

أي تمويل من اليونسكو؛
  أن تكون األدوات التكنولوجية المستخدمة 

في إطار المشروع مفتوحة ومجانية.

معايير االختيار
  أن يكون المشروع مرتبًطا بموضوع الجائزة 

لهذا العام؛ 
  أن يكون مبتكًرا وميسور التكلفة وشامال للجميع؛ 

  أن يقّدم أدلة على تأثيره؛ 
  أن يكون قاباًل للتكرار والتوّسع؛

  أن يعزز اإلنصاف والشمول.

جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة: دورة عام 2021
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كيفية تقديم الترشيحات

  إنشاء حساب خاص على الموقع التالي: 
www.unesco.org/ict-ed-prize/register

  ملء استمارة الترشيح على الرابط 
 www.unesco.org/ict-ed-prize  :التالي

  ينبغي تقديم جميع الترشيحات باللغة 
اإلنجليزية أو الفرنسية في موعد أقصاه 

18 شباط/فبراير 2022 )في منتصف 
الليل بتوقيت باريس(.

الجهات التي يجوز لها تقديم ترشيحات

  يجوز لحكومات الدول األعضاء في 
اليونسكو، عبر لجانها الوطنية، وكذلك 
للمنضمات غير الحكومية التي تربطها 

باليونسكو شراكة رسمية، أن تقّدم 3 
ترشيحات كحد أقصى.

  ال تُقبَل الترشيحات الذاتية.

للمزيد من المعلومات
@UNESCO   @UNESCOICTs    #ICTPrize

@ICTs in Education

ictprize@unesco.org

http://on.unesco.org/aboutictprize




