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التعليمية  لتوفير    Wizenoze  شركة  ىتسع الموارد  او أفضل  التقنيات التعلم  و   لتعليمأدوات  أحدث    باستخدام 
المساهمة الفاعلة    على  ر التعليم وقدرتهي بتأث  واإليمانلشغف  في ذلك اويحركنا  ،  واألساليب التعليمية  واألفكار

 . واألمم والمجتمعات األفراد  مستوى  على  الفعال والتقدم والتطوير اإليجابي التحول في 

بحاجة إلى االستفادة بشكل أفضل    نحنالرقمي،    المزيد من المحتوى التعليميالى انشاء   حاجة  نؤمن بعدم وجود
وسهل.    محتوى يلبي متطلبات التعليم بشكل مبتكر  تجميع     من خالل  حاليا  الموجودةالوفيرة  المعلومات    من

توفير   لذلك في  فريدةنحن متخصصون  بينج ت  ةومبتكر  خدمات  مع    التعليمية  واألساليباألفكار    أفضل  مع 
  ، وذلكالمتعلمين    و   المعلمينو   ةتمكين المؤسسات التعليمي تدعم  ومتكاملة  فريدة    منصةفي    التكنولوجيا الحديثة

الرابع الصناعية  الثورة  تقنيات  أحدث  االصطناعي  ةباستخدام  الذكاء  الضخمو   مثل  والحوسبة    ة البيانات 
في إطار   وذلك   ،المنظومة التعليمية  أطرافلمختلف  أقصى درجات االستفادة    تحقيق، مما يساهم في  السحابية

يتيح  ومميزة، تجربة    متكامل  االبتكار  يساهممما    فريدة  وتشجيع  التعليم  مخرجات  جودة  رفع    واإلبداع   في 
 التعليم والبحث العلمي. االرتقاء بقدرات ومهارات و 
 

 التعاون مع مختلفخالل   من  للمتعلمين   ومناسبدقيق  محتوىتقديم من  والمعلمات  المعلمينتمكين  نهدف الى 

  لة مكين الطالب من الوصول بسهو الى ت كما نهدف    .التعليم الذكية  تقنيات  دور النشر الرائدة في العالم ومبتكري
واحتياجاتهم  مصمم خصيًصا لمناهجهم وأعمارهم وتحصيلهم التعليمي ومهاراتهم اللغوية    مناسبإلى محتوى 

 .  التعليمية
 

الماضية من خالل منصتنا الفريدة  السبع    السنوات  على مدىتقديم أفضل الخدمات التعليمية   أثبتنا قدرتنا على
ثالثة ماليين  يربو على  ما  ئنا  بلغ عدد عمال ، حيث  المتعلمين   والمتكاملة لدعم المؤسسات التعليمية والمعلمين و 

)بريطانيا،   على مستوى العالم  عدة دولمنتشرين في  و هيئات تدريس ومؤسسات تعليمية    طالبمستخدم بين  
   . )مصرو  االمارات العربية المتحدة، الهند،  

 
  م لالبتكار المستخدو فوربس  Googleالحصول على عدة جوائز عالمية من قبل  ويشرفناجاز  نبهذا اال  نفتخر

 الرقمية.   في منصتنا
 

التعليمي   قيادة تطويرالمحتوى  النجاح ونستمر في  المبتكرة لتحسين  عالميا  الرقمي  يستمر  من خالل انظمتنا 
نطمح إلى توفير تجربة رائعة لكافة المستخدمين لدعم رحلتهم في التعليم   .لألجيال القادمة  والحياةجودة التعليم 

 . يوالتعلم والبحث العلم 
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