
 

 "وايز" تعمن عن المجموعة الجديدة لبرنامج "صوت المتعممين" 7102-7102

 .6102سبتمبر  62الدوحة، قطر، 

عن المجموعة الجديدة من الشباب المتميزين  ،"وايز" ،أعمن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم
الذين يبمغ  ،. وقد اختير ىؤالء الشباب6102-6102الذين سيشاركون في برنامج صوت المتعممين لعام 

بغية االنضمام إلى مجتمع صوت  ،دولة، من خمفيات وتخصصات متنوعة 62مشاركًا من  10عددىم 
 حول القضايا الممحة في مجال التعميم.المتعممين الدولي، والمشاركة في حوار عالمي 

برنامج بصوت الشباب إلى مستوى تحدي إعادة النظر في التعميم، ويزودىم بما يمزم لالضطالع الويرتقي 
وىو يركز عمى بناء معارفيم التعميمية، فضاًل عن  .بأدوار ريادية في مجال تخصصيم وفي عالم التعميم

 عمال والقيادة.مياراتيم في مجال التواصل وريادة األ

سيشارك المتعممون و . 6102وتبدأ ىذه المجموعة الجديدة رحمتيا مع برنامج صوت المتعممين في يناير
. اإلنترنتفي دورتين داخميتين مكثفتين تقدميما كميات متخصصة، إضافة إلى نشاطات ميدانية وعبر 

من أجل ابتكار وتصميم مشاريع  ويقوم أحد أىم مكونات البرنامج عمى تقسيم المتعممين إلى فرق عمل
تقييم شامل من قبل فريق صوت  بعدو  التحديات الممحة في مجال التعميم.مكافحة تعميمية تيدف إلى 

ومانحين  المتعممين، ستحظى المشاريع المختارة بفرصة لتقديم عروضيا إلى جميور يتكون من مستثمرين
 في الدوحة. 6102وشركاء محتممين في قمة وايز

 :لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميمالسيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي  وبيذه المناسبة، قال
 عمل. لقد 6102- 6102لمعام  "صوت المتعممين"برنامج لتقديم المجموعة الجديدة ل "نحن متحمسين

بأىمية  يؤمنون ممن ،المتنوعة والتجاربالخبرات لجمع مجموعة من الشباب من ذوي  فريق وايز جاىداً 
مياجرين إلى بمدان الالجئين و من ال وكان بعض ىؤالء التعميم كوسيمة لتمكين الفرد والتحول االجتماعي.

 إلى سيجمبونأنا واثق من أنيم وأقرانيم و تجارب وتحديات الحياة المتغيرة.  فعالً  اواجيو حيث جديدة، 
 ."مستقبل التعميمنحو بناء  قوياً  اً منظور " وايز" مجتمع



 

وجدير بالذكر أن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم ىو إحدى المبادرات الرائدة لمؤسسة قطر 
لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، حيث يسعى لتعزيز التعميم حول العالم من خالل االبتكار والتفكير المبدع 

 والتعاون. 

   .         أدناهسيرتيم الذاتية عمى الرابط أسمائيم و يمكن االطالع عمى 

7-voice-qatar.org/ar/learners-http://www.wise 

 ـ النهاية ـ

 

 نبذة عن برنامج "صوت المتعممين"

من أفكار الشباب وطاقاتيم الخالقة من أجل االستفادة  6101تأسس برنامج "صوت المتعممين" في العام 
في معالجة القضايا والتحديات العالمية الممحة في مجال التعميم. ويتألف ىذا البرنامج حالًيا من أكثر من 

. وينحدر ىؤالء المتعممون من خمفيات وتخصصات مختمفة، غير أنيم من دول مختمفة اً متعمم 210
 منظوًرا فريًدا في مجتمع "وايز".ون يتشاطرون الشغف في التعميم ويشكم

 

  "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم "وايز

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 6112التعميم عام 

مستمرة، يعتبر "وايز" والعمل اليادف في مجال التعميم. ومن خالل قمتو السنوية ومجموعة مبادراتو ال
في منيجيات التعميم الحديثة، كما يسعى إلى تعزيز االبتكار في التعميم وبناء مستقبل  اً عالمي اً مرجع

في العاصمة  2610بر فمالتعميم من خالل التعاون. ومن المزمع انعقاد مؤتمر "وايز" القادم في نو 
 .القطرية الدوحة
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