
 

 التابع لوايزثالثة شباب قطريين ينضمون إلى برنامج صوت المتعممين 

، وىي مبادرة "وايز"أعمن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم . 5102سبتمبر  8الدوحة، قطر، 
عن المجموعة الجديدة من الشباب المتميز  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، دولية أطمقتيا

. وقد اختير ىؤالء الشباب الذين يبمغ 5102-5102الذي سيشارك في برنامج صوت المتعممين لعام 
متنوعة بغية االنضمام إلى وتخصصات  ، من خمفياتقطريين ، ومنيم ثالثة شباباً مشارك 33عددىم 

 .في مجال التعميم قضايا الممحةال حولعالمي  والمشاركة في حوار ،تعممين الدوليمجتمع صوت الم

من  ،ويدعم مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم جيود مؤسسة قطر الرامية إلطالق قدرات اإلنسان
، بما في ىذا المجال ، وتشجيع الفكر اإلبداعيخالل توفير منصة دولية لمناقشة مناىج التعميم الحديثة

  وبناء اقتصاد المعرفة.  5131يساىم في تحقيق أىداف رؤية قطر الوطنية 

 "إنني سعيد جداً : ليذا العامالذي اختير ليكون أحد متعممي وايز  ،إبراىيم الياشمي من قطروقال 
مين المتعمىذا البرنامج ميّم ألنو يمنح  أن وأظن ،مين التابع لوايزالمتعملمشاركتي في برنامج صوت 

منصة إليصال صوتيم والمشاركة بآرائيم حول القضايا التعميمية. وقد بادرت قطر إلى تطوير نظاميا 
س لمشاركتي في برنامج صوت متحم، فأنا قطرياً  الخاص بطرق شتى. لذلك، وبصفتي مواطناً  التعميمي

ع إلى خوض التجارب واكتساب أتطمة. إنني العمميىذه إذ سيمنحني فرصة المساىمة في  ،مينالمتعم
 المعارف المتنوعة عبر ىذا البرنامج".

 ،التعميمفي بصوت الشباب إلى مستوى تحدي إعادة النظر  وايزالتابع ل يرتقي برنامج صوت المتعممين
عمى بناء  وىو يركزوفي عالم التعميم. ريادية في مجال تخصصيم  يزودىم بما يمزم لالضطالع بأدوارو 

 عن مياراتيم في مجال التواصل وريادة األعمال والقيادة.  فضالً  ،معارفيم التعميمية

وتبدأ ىذه المجموعة الجديدة رحمتيا مع برنامج صوت المتعممين في مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في 
، يشارك ذلك ىباإلضافة إلقطر.  -في الدوحة  5102نوفمبر  2-3 الذي ُيعقد في الفترة ،التعميم

ورش عمل تتسم ن االدورتتقدميما ىيئة تدريس تتمتع بخبرات واسعة. وتتضمن المتعممون في دورتين 
يقوم أحد أىم مكونات البرنامج األساسية عمى  .المختمفةبالنيج العممي ومجموعة متنوعة من األنشطة 

تيدف إلى معالجة التحديات  تعميميةتقسيم المتعممين إلى فرق عمل من أجل ابتكار وتصميم مشاريع 
  الممحة في مجال التعميم.

 النهاية



 

 نبذة عن برنامج صوت المتعممين

من أجل االستفادة من أفكار الشباب وطاقاتيم الخالقة  5101تأسس برنامج "صوت المتعممين" في العام 
البرنامج حالًيا من أكثر من ويتألف ىذا  في معالجة القضايا والتحديات العالمية الممحة في مجال التعميم.

وتخصصات  وينحدر ىؤالء المتعممون من خمفيات   بما فييا دولة قطر. ،مختمفة من دول   متعمم   011
 مجتمع "وايز".داخل منظوًرا فريًدا مجموعين ويشكمون  التعميمتجاه الشغف  قاسمونمختمفة، غير أنيم يت

 القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز" معمومات عن مؤتمر

أطمقت مؤسسة قطر، بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في 
. ويمثل مؤتمر "وايز" مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش 5112التعميم عام 

ومن خالل قمتو السنوية ومجموعة مبادراتو المستمرة، يعتبر "وايز"  والعمل اليادف في مجال التعميم.
مرجًعا عالمًيا في منيجيات التعميم الحديثة، كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعميم وبناء مستقبل 

 5102نوفمبر  2إلى  3التعميم من خالل التعاون. ومن المزمع انعقاد مؤتمر "وايز" القادم في الفترة من 
 العاصمة القطرية الدوحة.   في

 


