
 
 

 طالب 632 أكثر مهمدزطة مظحقلة و  81بحضوز 
 
وطالبة مه املسحلة الثانوية ا  

 مركز معرض قطر املنهي يدشن برنامج سفراء معرض قطر املنهي

 

 )الدوحة، قطس( 6182مازض  3

الققري ظمه ققك مسكققص مقققسا قطققس امل قق ، رضققو ميطظققة قطققس لل رب ققة  ،بسنققامس طقق سار مقققسا قطققس امل قق هققرا بطققبو  انطلقق  

 81فققم مسكقققص الطققعة ب،امققققة ح ققد بقققه  ل  ققة فقققم املدظمققة الحقل   قققة، ح قق  حضقققس ح قق    ححقققا  والقلققوو وثم  ققة امل،ح ققق ، 

 طالبق 632أكثر مقه مدزطة مظحقلة و 
 
املسػقدظه و   ظ  ن املؼقس ن  باقا وطالبقة مقه املسحلقة الثانويقة، باة قا ة ددقم رقد  مقه ا

 املهم ن  الحابقن  لحلك املدازض.

  ار ققة بيئقة ثققو نر فقم مه حقك ثح ثقق  ح ق  ،"ظقدظك بققن  مظقحقبلك" امل قق  قطقس مققسا ػقققاز مقه البرنقامس هققرا زؤيقة وثمطلق 

 جقصيققققص فقققم جظققققه   ارلقققة أ ا  البرنققققامس هقققرا ربققققويقح. بقققك و زثقققققار امل،ح ققق  لحم  ققققة دطققققعر قدزاثقققك أجققق  مققققه للؼقققباة ومح قققص 

ا كرلك وُيقد املظحقب ، قا   نوا  وغسض الؼباب ة املبا زات  فقم أطاسقي   وز  لهقا ط كو   الت  الؼباب ة الق ا ات فم اطخث از 

 .6131ثحق   زؤية قطس الوطم ة 

 طلبققققة وققققدزات مهقققازات ثطققققويس  قققع  مقققه الؼقققباة بققققن  م ققق  وعقققم و لقققق  املهم قققة الحم  قققة م هقققوو جقصيققققص ددقققم البرنقققامس يهقققد و 

 وثخصصققققا ه  املظقققحقبل ة ملظقققازا ه  ب ضقققق  الحخطققق   مقققه ث كقققق ه  أ  ػقققا ها مقققه والتقققق  والخقققسي،ن ، والجامققققات املقققدازض

 مقققداز رلقققم املققققسا ظو سهقققا التققق  وبنؼقققطة واملحا قققسات الق ققق  ووزغ الحقققدزي  جؼققق   وطقققام  محمورقققة ربقققر وذلقققك املهم قققة،

 .القاو

 طلظقلة ثقو نر ظقح  ح ق   قق ، رؼقس والحقا ي القاػقس الصق  مقه طلبقة 2 ددقم 2 ب رػق    ع  البرنامس مدزطة ا  ثقووو 

 الق ا ظقققققة واملهققققازات الراث قققققة الحم  ققققة جؼقققق   أػقققققهس، ثعثققققة مقققققداز رلققققم املؼققققازكن  للطلبقققققة والحطويسيققققة الحدزيب قققققة الققققوزغ مققققه

 الظققنر  درققدا  ك   ققة ثققدزيمه  رلققم  ققع  مققه امل قق  الحخطقق   وك   ققة املؼققكعت وحقق  ال سيقق  وبمققار  طقق راث  م والحخطقق  

 املؼققازكن  للطلبققة ثحققا  ك ققا. الماقققد والح كنققر الثقققة وبمققار الحقدظ  ققة القققسوا ودلقققار الشخصقق ة املقققابعت واجح ققاش الراث ققة

 رلقققم والحصقققو   الدولقققة، فقققم املخحل قققة واملهقققه الق ققق  بيئقققات رلقققم والحققققس  القطقققسي، الق ققق  طقققور  رلقققم لعطقققع  كبنقققر   سصقققة



 
 

 رلقققم و مح قققاشات امل نققق ات مقققه القدظقققد ددقققم باة قققا ة قطقققس،  ولقققة فقققم زامقققد  وميطظقققات جهقققات فقققم والحطقققويس للحقققدزي   قققس 

 .مخحل ة أصقد 

أكققد الظققق د ربققد ا أح قققد املمصققوزي، املقققدظس وفققم ال حققك   ححاح قققة أمققاو املؼقققازكن  فققم بسنقققامس طقق سار مققققسا قطققس امل ققق ، 

  "دنمقققا الحم  ققري ملسكقققص مققققسا قطققس امل ققق ، رلقققم أه  ققق
 

 ثقا قققة جقصيقققص ددقققم البرنققامس هقققرا  قققع  مقققه  هققد ة هققرا البرنقققامس، ققققامع

 رلقم الضقور وجظقل   امل،ح ق قة باملبقا زات القوعم مظقحوى  وز ق  القطسين ، الطلبة لدى و بحكاز وإلابدا  والق ا   املبا ز 

 فقم البرنقامس هرا ويظتهد . املحاحة الظب  بكا ة وثطويسها مدازطه  فم دقامتها رلم مظارد ه   ع  مه و ر ها مبا زا ه 

 الجامقققات  يهقا طققحد   أكبقر ػقسيحة طخظققتهد  للبرنقامس العحقققة املساحق  بقا  ونقققدك  الثانويقة، املققدازض الحال قة مسحلحقك

ا طق كو   البرنقامس فقم مؼقاز  طالق  اق  أ  فقم البرنقامس هقرا م نق ات أهق  دحقدى وثك قه .الحقل   قة املساحق  مه وغنرها  طق نر 

 بالحم  قة للقوعم م كقه انخؼقاز أكبقر طق ك   مقا وهقو املدزسقي ، م،ح ققك فقم وثسوي،هقا البرنقامس أ كقاز لمقق  امل ق  قطقس ملقسا

 ".القطسين  أبمامما بن  املهم ة

  6112 راو امل   قطس مقسا انطل  لقدوأ ا  املمصوزي  "
 

 ذلقك ممقر نق ق ، ونحقه". ظدظك بن  مظحقبلك" ػقاز حامع

 أمققامه ، املحاحققة املهم ققة الخ ققازات رققه وا  ققة ب قلومققات القطققسي  الؼققباة وثصويققد الؼقققاز، هققرا ماه ققة ثحق قق  رلققم الحققن ،

 ".و زاظة بثقة امل   مظازه  ل خحازوا له  القو   وثقدظ 

 التقق  ظمه هقا مسكققص مقققساوبنؼقطة والبققرامس  ق ه طلظققلة املبققا زات أحققد البققرامس  بسنققامس طق سار مقققسا قطققس امل ق وُيققد 

رلققم مقداز القققاو، والتق   هققد  ددقم ب ققر ب قد الؼقباة القطققسي ودزػقا ه  ةثخققاذ ققسازات ذك ققة ثقمقكع باةظ،ققاة  قطقس امل ق 

ققققا فقققم دطققققاز الجهققققو  التقققق  ثكسطققققها   والقلققققوو لل رب ققققة قطققققس ميطظققققةرلقققم مظققققحقبله  امل قققق  وباققققا ظل . ويققققاجا هققققرا البرنققققامس أظض 

 الوطم ققققة قطققققس زؤيققققة ثحق قققق  بهققققد  وذلققققك الدولققققة، فققققم والحم ويققققة والبحث ققققة    ققققةالحقل القطارققققات لح ق قققق  امل،ح قققق  وثم  ققققة

ققا والقلقق  املقس ققة جقح قد التقق  املحقدمققة الققدو   مصققا  بدولققة قطققس ددققم والوصقو   ،6131   ققع  مققه وذلققك ةقحصققا ها، أطاط 

 .امل،ح    دمة فم وو قها مواهبك، وث ق   القطسي، باةنظا   زثقار

 

 –انتهى  –

 

 :من املعلومات، يرجى التواصل معملزيد 



 
 

 مح د ث،سيد  

 كبنر ا حصاصي  النؼس  فم مسكص مقسا قطس امل  

 66262116  هاث 

 22322832جوا   

 mtagridh@qf.org.qaبسيد دلك رونا  

 

 نبذة عن مركز معرض قطر املنهي

مققققسا قطقققس امل قق  هقققو أحقققد املساكقققص  قق ه ػقققبكة املساكقققص املمضققوية ثحقققد مهلقققة ميطظقققة قطققس لل رب قققة والقلقققوو وثم  قققة مسكققص 

امل،ح ق . وة ظقحصقس هقد  املسكقص رلقم دقامققة املققسا الظقموي  حظق ، بق  نؼق   و قق  وثم  قر رقد  مقه البقرامس واملبققا زات 

 قة فقم امل،ح ق ، ك قا نظقطم لحطقويس مهقازات وققدزات الؼقباة مقه  قع  الت   هد  ددم نؼس الوعم امل  ، وثسط خ الثقا قة املهم

ك ا نقحبر ممحقدى وبيئقة معم قة لل يطظقات الحقل   قة رلم مداز القاو.  البرامس الحطويسية وغنرها مه ال قال ات الت  ظمه ها

 ولجهققققات الق قققق  فققققم  ولققققة قطققققس لعلحقققققار بالطلبققققة والبققققاحثن  رققققه  ققققس  مهم ققققة مققققه القطققققسين ، ويخقققق 
 
ققققا  سصققققة   املقققققسا أظض 

 لل هح ن  مه الطلبة وحدظث  الحخسج وأول ار بموز وغنره  باللقار املباػس ب،هات الحقل   وجهات الق   بالدولة.
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