
 
 

 

 6102ًىاًز  3

 6102-6102 للعام "صوت املتعلمين"برهامج لألاولى  الدورة الداخلية ٌستضيفمؤثمز "واًز" 

 ورش عمل حول مهارات الليادة والاثصالشاًبا وفتاة سيستفيدون من  33

 

الخابع ملؤجمش اللمت العالمي لالبخياس في الخعلُم  "صىث املخعلمين"بشهامج  ٌعخضُف 3 للعام الثالث على الخىالي،6102ًىاًز  3الدوحة، كطز، 

 اؼابً  33بالعاصمت اللعٍشت الذوخت، خُث ججخمع وىهبت مً املخعلمين جخألف مً  ،في مشهض كعش الىظني للمؤجمشاث دوسجه الذاخلُت"واًض" 

ًٍين، لالهخشاط في وسؼت عمل مىثفت جمخذ على مذاس عؽشة أًام وجدىاٌو مىضىع اللُادة في الخعلُم.وفخاة، بُنهم زالزت كعًش

، الزًً اهعللىا في هزه املعيرة مع اوعلاد كمت واًض في هىفمبر املاض ي، 5106-5105للعام  "صىث املخعلمين"وظىف ٌؽاسن ظالب مجمىعت 

خمثل الهذف مً اوعلاد . 5106ًىاًش  05إلى  4سئِعِخين خالٌ الفترة مً  دوسجينألاولى مً  الذاخلُت الذوسةفي  في إهعاب  الذوسجينٍو

ا لبعض املفاهُم ألاظاظُت والاججاهاث الىاؼئت في مجاٌ الخعلُم، إلى جاهب إزشاء معشفتهم ب  ُ ا جأظِع الخدذًاث اللضاًا ًواملخعلمين فهم 

ًالعاملُت امللحت في املجاٌ هفعه.

ا مع سظالت مؤظعت كعش ٌعذ واًض أخ ذ املبادساث العاملُت التي أظللتها مؤظعت كعش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، وجيسجم سظالخه جمام 

ععى واًض مً خالٌ دعمالشامُت إلى  الخمىُيُت للؽباب إلى إجاخت الفشصت  ةدًسباامل هزه جهىد دولت كعش في الخدٌى إلى الاكخصاد املعشفي. َو
 ًٌ ؽاسوىا في الىلاػ الذائش أمامهم وي  ًمجابهت الخدذي املخمثل في ملاسبت الخعلُم بمىظىس جذًذ.خٌى عمعىا العالم صىتهم َو

البرهامج الذولي لضمالء جامعت ًُل ظلعلت مً وسػ العمل الذًىامُىُت خٌى مهاساث اللُادة ظىف ٌعلذ اخخصاصُىن مً  ،ظاسهزا لًاوفي 

ترهض مدخىي وسػ العمل والاجصاٌ.  ت بغُت دعم املؽاسهين  ،على مىضىعاث الخعلُم واللُادة والاجصاٌٍو في جهىدهم البدثُت والخعىٍٍش

 الذوسة الذاخلُتومً املضمع اوعلاد فترة البرهامج املمخذ على مذاس عام.  ظىاٌخىشة مً املؽشوعاث املب التي ظدىصب على ظائفت مخىىعت

ذ. "صىث املخعلمين"الثاهُت مً بشهامج  ًفي ؼهش ًىهُى بالعاصمت لاظباهُت مذٍس

ذ عً مً بين ما  5106-5105وكع الاخخُاس على مجمىعت املخعلمين في وسخت البرهامج للعام  ظلب اهضمام جشي جلذًمها مً ؼتى  0311 ًٍض

دوساث جعىساث ختى باث ًضم أزش دائم على املؽاسهين فُه بالىظش إلى ما ؼهذه مً  "صىث املخعلمين"أهداء العالم. وكذ وان لبرهامج 

 "صىث املخعلمين"وفشص العمل على مؽشوعاث جماعُت. وجخجلى واخذة مً كصص هجاح بشهامج ، وأوؽعت إلىتروهُت عبر لاهترهذ، داخلُت

 ولُت –ًبمؽاسهت أسبعت ظالب مً جامعت جىسجخاوًن 5104-5103الزي جشي جعىٍشه خالٌ وسخت البرهامج للعام  "مؽشوع أوسٍىذا"في 

عدىذ  ،في كعشالؽؤون الذولُت  عاهُت. َو ِسْن البًر ض فشص  "مؽشوع أوسٍىذا"وظالب واخذ مً جامعت و  على مفهىم الخعاون هأخذ ظبل حعٍض

خعاون بؽيل مباؼش مع املجمىعاث العياهُت املعتهذفت مً أجل جأظِغ مذاسط باجباع ههج معخذام جذعمه  الحصٌى على الخعلُم، ٍو

ًاملجخمعاث املدلُت.

هأخذ مبادساث مؤجمش واًض الشامُت إلى إفعاح املجاٌ أمام الؽباب للمؽاسهت بىجهاث  5101في العام  "صىث املخعلمين"جأظغ بشهامج 

. جتراوح أعماس مجمىعت معالجت اللضاًا والخدذًاث العاملُت امللحت في مجاٌ الخعلُمهظشهم وظاكاتهم لابذاعُت في الىلاؼاث الذائشة خٌى 

ا  55و 01املخعلمين لهزا العام بين  مثلىن مع  ا، ٍو م واًض واخخصاصيي  52عام  دولت، وظىف ًدللىن اظخفادة ملمىظت مً خبراث فٍش



دصل بشهامج  اثالخعلُم الذولُين، ومً بُنهم أعضاء هُئ مً  على الذعم "صىث املخعلمين"الخذَسغ مً جامعت ًُل وولُت بابعىن. ٍو

ىت ًلبىً.ل الخابع الذولي جامعاثال كعاعمً خالٌ  "بىً ظاهخاهذس" املؤظعت املالُت الؽٍش

 -اهخهى-

 هبذة عن مؤثمز اللّمة العاملّي لالبتكار في التعليم "واًز" 

ً

الؽُخت مىصا  العمًىؤظعت كعش وجدذ سعاًت صاخبت بمبادسة مً م 5112اهعلم مؤجمش اللمت العالمّي لالبخياس في الخعلُم "واًض" في العام 

عّذ واًض مىصت دولُت مخعذ ق والىلاػ والعمل الهادف. دة اللعاعاث هذفها الخفىير الخاًلبيذ هاصش، سئِغ مجلغ إداسة مؤظعت كعش. وَ 

ا مً التزام مؤظعت كعش بذعم سوائض الاكخصاد املعشفي
 
ا ألخذر ألاظالُب في مجاٌ الخعلُم. واهعالك  ُ ا دول ، ًىاصل واًض هما ٌعخبر واًض مشجع 

ًلاؼشاف على ظلعلت مً البرامج املعخمشة التي جشمي لبىاء معخلبل الخعلُم عبر الخعاون.

ً

 ساهتاهدرلدي بىك  الدولي جامعاتلا كطاعهبذة عن 

ذ عً في إظاس م ًذعم  ،والعذًذ مً الجامعاث واملشاهض البدثُت في ؼتى أهداء العالم بىً ظاهخاهذًساجفاكُت حعاوهُت ججمع بين  0011ا ًٍض

على جمىٍل أوؽعت هزا اللعاع  0226وكذ اهصب جشهيز البىً مىز العام جامعاث. كعاعه الذولي لل أوؽعت خالٌمً البىً هزه املؤظعاث 

ذ مً  في ظُاق معؤولُخه الاجخماعُت؛ إر عمذ إلى اظدثماس ما ًشبى على ملُاس ًىسو في العذًذ مً املبادساث واملؽشوعاث الجامعُت. للمٍض

اسة املىكع لالىترووي3  www.santander.com/universidadesًاملعلىماث، ًشجى ٍص

 إلطالق كدرات إلاوسان –هبذة عن مؤسسة كطز 

ً

مؤظعت خاصت غير سبدُت جذعم دولت كعش في معيرة جدٌى اكخصادها املعخمذ على الىشبىن إلى مؤظعت كعش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع 

جأظعذ مؤظعت كعش عام  اكخصاد كائم على املعشفت مً خالٌ إظالق كذساث لاوعان، بما ٌعىد بالىفع على دولت كعش والعالم بأهمله.

ٍمت مً صاخب العمى ألامير الىالذ الؽُخ خمذ بً خلُفت آٌ زاوي، وجخىلى صاخبت العمى الؽُخت مىصا بيذ هاصش سئاظت بمبادسة هًش 0225

ًمجلغ إداستها.

جلتزم مؤظعت كعش بخدلُم مهمتها الاظتراجُجُت الؽاملت للخعلُم، والبدىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خالٌ إوؽاء كعاع للخعلُم 

ت الكخصاد مبني على املعشفت. ٌعخلعب أسقى الجام عاث العاملُت إلى دولت كعش لخمىين الؽباب مً اهدعاب املهاساث والعلىهُاث الضشوٍس

ا في بىاء مجخم م اظخخالص الحلٌى املبخىشة مً املجاالث العلمُت ألاظاظُت. وحعهم املؤظعت أًض  ع هما جذعم الابخياس والخىىىلىجُا عً ظٍش

ض الحُاة الثل ًافُت والحفاظ على الترار وجلبُت الاخخُاجاث املباؼشة للمجخمع. مخعىس وحعٍض

ً

اسة املىكع لالىترووي3  ً  http://www.qf.org.qaللخعشف على جمُع مبادساث مؤظعت كعش ومؽشوعاتها، ًشجى ٍص
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