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  4102يونيو  15

 صوت المتعممين"برنامج " سفير قطر في مدريد يستقبل مشاركي
استقبل سفير دولة قطر في مدريد، سعادة السفير عبد الرزاق عبد الجميل آل عبد الغني، المشاركين في 

. ويأتي ٣١٢٥ يونيو ٢٣ يوم الخميس الموافق أقيم عمى شرفيم في حفل عشاء برنامج "صوت المتعممين"
في  لتعاون مع بانكو سانتانديرفي ختام فعاليات الدورة الداخمية الثانية التي انعقدت با العشاءىذا 

فريدة ليذه  يونيو. وقد شكل العشاء فرصة ٢٤ إلى ٣مدريد في الفترة ما بين  العاصمة اإلسبانية
تحدث مع سعادة السفير عن مشاريعيم التعميمية من قادة المستقبل لمشاركة أفكارىم وال المجموعة المتميزة
وفي اإلطار نفسو قام سعادة السفير بتكريم البعثة وتينئتيم عمى نجاح الدورة الداخمية  .وأىدافيم المستقبمية

  الثانية لمبرنامج.

في الدورة الداخمية الثانية عمى مدى اسبوعين تحت إشراف خبراء ومختصين  ن" قد شاركواوكان "المتعممو 
، القيادة وميارات االتصال عمىوتراوح مضمون الدورة بين تمارين عممية . رسانتاندي بنك وبالشراكة مع

 المشاريع والتفكير المبدع.باإلضافة إلى ورش عمل حيوية في تطوير 

دة النظر في مسألة بشأن إعا المشاركينبرنامج "صوت المتعممين" إلى توصيل صوت وآراء ويسعى 
 التعميم. يقوم البرنامج عمى مبدإ تيم لتولي أدوار قيادية في مجاالت عمميم وخاصة في عالمالتعميم، وتييئ

الين، ومستثمرين جماعيين مشاركة الطالب في خمق بيئتيم التعميمية الخاصة مما يجعميم مشاركين فع
 التعميم. مجالأصحاب مصمحة في بصفتيم 

يركز البرنامج عمى بناء قدرات الطالب الريادية والقيادية وتطوير مياراتيم في االتصال. وباإلضافة كما 
إلى حضورىم مؤتمر وايز السنوي في الدوحة ـ قطر، ينخرط "المتعممون" في ورشات عمل تطبيقية وفي 

في بعض المؤتمرات  مشاركتيمإلى جانب ، االنترنت وأعمال تتمحور حول المشاريع التعميميةدورات عمى 
 التعميمية الدولية الكبرى.

وتقوم المجموعة الحالية اء العالم. دولة من مختمف أنح ٣٤من  متعمم ٤٢من  ٣١٢٤/٣١٢٥تتألف دفعة عام و 
تطوير منيج "، و "ج أطفال الحرب في أوغندادملمركز لمفن والثقافة "بتطوير مشاريع مختمفة ومتنوعة مثل 
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يتمحور حول استخدام آالت الطباعة ثالثية األبعاد كأدوات لتشجيع طالب المرحمة الثانوية في مواد العموم 
 ."(MAETSوالتكنولوجيا واليندسة والفنون والرياضيات )أو ما يعرف بـ 

 

 في التعميم )وايز(:  القمة العالمي لإلبتكارحول مؤتمر 
من قبل مؤسسة قطر لمتربية والعموم  ٣١١٢بتكار في التعميم )وايز( في عام إلتم تأسيس مؤتمر القمة العالمي ل

وتنمية المجتمع تحت رعاية رئيستيا صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. ويمثل مؤتمر )وايز( مبادرة دولية 
متعددة القطاعات تتيح التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. ومن خالل قمتو السنوية ومجموعة برامجو 

العالمي لالبتكار في التعميم )وايز( آفاق االبتكار ويسيم في بناء مستقبل التعميم من المستمرة، يعزز مؤتمر القمة 
 ٥في الفترة من  ٣١٢٥خالل التعاون. وسوف تقام فعاليات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم )وايز( لعام 

 وفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.ن ٦إلى 


