
 
 
 

 برنامج "صوت المتعممين" التابع لمبادرة "وايز" يختتم دورته الداخمية األولى 

 البرنامج يعكس التزام مؤسسة قطر ببناء االقتصاد المعرفي

من برنامج  6192-6192انطالق نسخة عام الماضي شيد األسبوع : 6192يناير  91الدوحة، قطر، 
إحدى مبادرات مؤسسة قطر لمتربية "صوت المتعممين" التابع لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز"، 

قطريين، في دورة داخمية  3متعمًما من جميع أنحاء العالم بينيم  33والذي جمع والعموم وتنمية المجتمع، 
 مكثفة امتدت عمى مدار عشرة أيام في مركز قطر الوطني لممؤتمرات بمدينة الدوحة. 

َسعت الدورة إلمداد المتعممين بفيم تأسيسي لممفاىيم الجوىرية والتوجيات المتجددة في مجال التعميم، كما 
بيدف يًبا احترافًيا في مجال القيادة وميارات التواصل. وقد تّم التركيز عمى التعميم والقيادة والتواصل قدمت تدر 

دعم المشاركين في إطار البحوث التي يقومون بيا والجيود التي يبذلونيا لتطوير مجموعة متنوعة من مشاريع 
سق أىداف برنامج "صوت المتعممين" مع رسالة وتت التعميم المبتكرة عمى مدار البرنامج الذي يمتد لعام كامل.

 مؤسسة قطر الرامية لنشر وتعزيز التعميم، وتمكين الشباب، من أجل بناء اقتصاد المعرفة. 

قام المتعممون أثناء جولة الدوحة بدراسة القضايا الممّحة في مجال التعميم، واستكشاف توجيات مبتكرة لتناول 
التخطيط لمشاريع جماعية تعاونية غايتيا الخروج بحمول تعميمية مبتكرة  ىذه القضايا. وبدأ المتعممون في

لى جانب النشاطات العديدة التي أقيمت  لمفرص المتاحة في مجاالت الصحة والتعميم والتكنولوجيا والفنون. وا 
 31رة من عبر اإلنترنت، يشارك المتعممون في دورة داخمية ثانية تعقد في العاصمة اإلسبانية مدريد في الفت

، حيث ينخرطون في ورش عمل حول ريادة األعمال االجتماعية وتطوير 6192يونيو  91مايو إلى 
المشاريع. وستحظى المشاريع المختارة بفرصٍة لتقديم عروضيا إلى جميور يتكون من مستثمرين ومانحين 

 وشركاء محتممين في فصل الخريف.

مبادرات "وايز" الرامية إلى إفساح المجال أمام  كإحدى 6191تأسس برنامج "صوت المتعممين" في العام 
الشباب لممشاركة بوجيات نظرىم وطاقاتيم اإلبداعية في النقاشات الدائرة لمعالجة القضايا والتحديات الممّحة 

 6192-6192التي تواجو العديد من المجتمعات في مجال التعميم. وتتراوح أعمار مجموعة المتعممين لمعام 
بمًدا، وسوف يحققون فوائد ممموسة من خبرات فريق "وايز" وأخصائيي  61عاًما، ويمثمون مًعا  62و 91بين 



 
 
 

التعميم الدوليين، ومن بينيم أعضاء ىيئات التدريس من جامعة ييل وكمية بابسون. ُيذكر أن  برنامج "صوت 
خالل قطاع الجامعات الدولي المتعممين" يحصل عمى الدعم من المؤسسة المالية الشريكة "بنك سانتاندر" من 

 التابع لو.

 تعميق الصورة 

مشاركون في برنامج "صوت المتعممين" التابع لمبادرة "وايز" في صورة تذكارية مع السيد  الصورة االولى:
ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لممبادرة، برفقة فريق "وايز" ومديري الدورة الداخمية األولى التي عقدت 

 مؤخًرا بمركز قطر الدولي لممؤتمرات.  

 

 انتهى

 

 لالبتكار في التعميم "وايز"نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي 

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية  6111انطمق مؤتمر القمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وُيعّد وايز منصة دولية متعددة 

والعمل اليادف. كما ُيعتبر وايز مرجًعا دولًيا ألحدث األساليب في القطاعات ىدفيا التفكير الخالق والنقاش 
مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز اإلشراف عمى 

 سمسمة من البرامج المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاون.

 

 لي لدي بنك سانتاندرنبذة عن قطاع الجامعات الدو 

اتفاقية تعاونية تجمع بين بنك سانتاندر والعديد من الجامعات والمراكز البحثية  9911في إطار ما يزيد عن 
في شتى أنحاء العالم، يدعم البنك ىذه المؤسسات من خالل أنشطة قطاعو الدولي لمجامعات. وقد انصّب 



 
 
 

عمى تمويل أنشطة ىذا القطاع في سياق مسؤوليتو االجتماعية؛ إذ عمد إلى  9112تركيز البنك منذ العام 
استثمار ما يربو عمى مميار يورو في العديد من المبادرات والمشروعات الجامعية. لممزيد من المعمومات، 

  www.santander.com/universidades يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

                      إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

هؤسسح قطر للررتيح والعلىم وذٌويح الوجروع هؤسسحٌ خاصح غير رتحيح ذذعن دولح قطر في هسيرج ذحىل 

 ق قذراخ انإًساى  توا ععىد تالٌعع على اقرصادها الوعروذ على الكرتىى إلى اقرصاد هعرفي هي خالل إطال

 دولح قطر والعالن تأكوله.

توثادرٍج هي صاحة السوّى األهير الىالذ الشيخ حوذ تي خليعح آل ثاًي   5991ذأّسسد هؤسسح قطر سٌح 

  وذرىلى صاحثح السوى الشيخح هىزا تٌد ًاصر رئاسح هجلس إدارذها.

يح الشاهلح للرعلين  والثحىز والعلىم  وذٌويح الوجروع هي خالل ذلرسم هؤسسح قطر ترحقيق ههورها االسرراذيج

إًشاء قطاع للرعلين عسرقطة أرقى الجاهعاخ العالويح إلى دولح قطر لروكيي الشثاب هي اكرساب الوهاراخ 

والسلىكياخ الضرورعح القرصاٍد هثٌيٍّ على الوعرفح. كوا ذذعن االتركار والركٌىلىجيا عي طرعق اسرخالص 

ل الوثركرج هي الوجاالخ العلويح األساسيح. وذسهن الوؤسسح أعًضا في إًشاء هجروع هرطّىر وذعسعس الحياج الحلى

 الثقافيح والحعاظ على الرراز وذلثيح االحرياجاخ الوثاشرج للوجروع.

لالطالع على جويع هثادراخ هؤسسح قطر وهشارععها  عرجى زعارج الوىقع انإلكرروًي: 

http://www.qf.org.qa. 
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