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"وايز"الخاصة ببرهامج صوت املتعلمين التابع لـ  4102-4102دورة الدوحة ألاولى ملوسم  اختتام   

 ورش عمل خىٌ مىضىع مهاراث اللُادة والخىاصل، و مىضىع الخعلُمدراسُت خاصت بوخدة 

 

مً املخعلمحن الضباب مً حمُع أهداء  42ع والذي حم ،"واًش" الخابع لـ  5102- 5102بزهامج صىث املخعلمحن ًخخخم 

حن، مخعلمحن العالم، بما فيهم سخت  هذه الدورة  سعذالدوخت. مدًىت دورة مىثفت مدتها عضزة أًام في  خضزوا كطٍز

 عً  ،الحدًثت في مجاٌ الخعلُم ق والطز لتزوٍد املخعلمحن باملفاهُم ألاساسُت 
ا

ا فضًل ُا ا راك با بهم جدٍر  خبراء يًدأعلى جدٍر

على مىضىع الخعلُم ومهاراث اللُادة والخىاصل لدعم مً خًلٌ جزهحزها الدورة جزمي في مهاراث اللُادة والخىاصل. و 

ع في عدد مً املالبدث والخطىٍز  غمار  وهم ًخىضىن  املخعلمحن خًلٌ البرهامج الذي ًمخد بخىزة في مجاٌ الخعلُم املضاَر

 لعام وامل.

        

واسخىضاف ألاسالُب املبخىزة ملعالجت جلً  ،ت في مجاٌ الخعلُمبدراست اللضاًا امللح   املخعلمىن كام  خًلٌ دورة الدوخت

ع الخعاون الجماعي التي حفي  وصزعىا اللضاًا.  مبخىزة للخددًاث في  هدف ئًجاد خلىٌ حعلُمُتستالخخطُط ملضاَر

التي جخم عبر إلاهترهذ، سِضارن املخعلمىن في  املخىىعتألاوضطت وئلى حاهب كطاعاث الصحت والبِئت والخلىُت والفىىن. 

د  ع املخخارة في كمت "واًش" . وسخ  5102ًىهُى  05ئلى  0 مً الفترة خًلٌالدورة الثاهُت املشمع علدها في مدٍر عزض املضاَر

ت في  امللزر اوعلادها 5102  .5102هىفمبر  2 ئلى 4مً  خًلٌ الفترةالدوخت العاصمت اللطٍز

          

 "واًش" بمبادرة مً مإجمز اللمت العاملُت لًلبخيار في الخعلُم 5101عام  اهطلم  الذهز أن بزهامج صىث املخعلمحن حدًز ب

  ُ ٌ ىلاصاث الت جىظُف الزؤي والطاكاث إلابداعُت للضباب في بي كضاًا الخعلُم الهامت والخددًاث التي  التي جخمدىر خى

ا 52و   01والذًً جتراوح أعمارهم بحن  ،5102- 5102 مىسمن في وسِسخفُد املخعلمى جىاحه املجخمعاث املخخلفت.   عاما

مثلىن  م "واًش" واملخخصحن العاملُحن في مجاٌ الخعلُم 52ٍو فيهم أساجذة مً حامعت  ًبم ،دولت مجخمعت، مً خبراث فٍز

  ُ ضار هىا ئلى أن و ت "بابسىن". "ًُل" وول "باهيى ساهخاهدًز" مً خًلٌ "كسم بىً بدعم ًدظى بزهامج "صىث املخعلمحن" َ 

     .الخابع له الجامعاث خىٌ العالم" لضإون ساهخاهدًز

 

 

 مؤثمز القمة العاملية لالبتكار في التعليم "وايز"  هبذة عن

بمبادرة مً مإسست كطز وجدذ رعاًت صاخبت  5112مإجمز اللمت العاملُت لًلبخيار في الخعلُم "واًش" في العام  أطلم

عد  واًش السمى  ال دولُت مخعددة اللطاعاث هدفها  مىصتضُخت مىسا بيذ هاصز، رئِس مجلس ئدارة مإسست كطز. وَ 



ق والىلاش والعمل الهادف.
 
ا ألخدر ألاسالُب في مجاٌ الخعلُم. الخفىحر الخًل ُا ا دول وج واًش مً ٍو  هما ٌعخبر واًش مزحعا ز 

 ومً امللزر أنٍش الابخيار وبىاء مسخلبل الخعلُم عبر الخعاون. خًلٌ كمخه السىىٍت وسلسلت مً البرامج املسخمزة لخعش 

ت الدوخت. 2ئلى  4خًلٌ الفترة مً  5102ًىعلد مإجمز اللمت لعام   هىفمبر في العاصمت اللطٍز

 

 لشؤون الجامعات حول العالم    قسم ساهتاهديز هبذة عن

 00011بأهثر مً  الخابع له، معاث خىٌ العالممً خًلٌ كسم ساهخاهدًز لضإون الجا ،ًلتزم بىً باهيى ساهخاهدًز

، أضحى كسم ساهخاهدًز لضإون الجامعاث 0221اجفاكُت حعاون مع حامعاث ومزاهش بدىر خىٌ العالم. ومىذ عام 

ع حامعُت مخىىعت. مدىر العمل الاحخماعي للبىً باسدثماراث جفىق كُمتها امللُار ًىرو لدعم مبادراث م خخلفت ومضاَر

د مً املعلىماث طًلع علىلًل  ارة املىكع إلالىترووي  ،املٍش  .www.santander.com/universidadesًزجى ٍس

 

 

 مالحظة للمحزرين:

ًزجى الخىاصل في خاٌ رغبخم في جىظُم ملابلت مع أخد املضارهحن في بزهامج صىث املخعلمحن لهذا العام أو العام الفائذ، 
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