
 

 في برنامج صوت المتعلمين  ينوايز ُيعلن عن الُمشارك

أعلن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز" عن  :2017 أغسطس 29الدوحة، قطر، 
 - 2017لعام  برنامج صوت المتعلمينالمجموعة الجديدة من الشباب المتميز الذي سيشارك في 

 22ينحدرون من وشابة  مدافعين عن التعليم  اشاب   25. وقد اختير هؤالء الشباب البالغ عددهم 2018
من خلفياٍت وتخصصات متنوعة بغية االنضمام إلى مجتمع صوت المتعلمين الدولي دولة مختلفة و 

 مجال التعليم.والمشاركة في حواٍر عالمي حول القضايا الملحة في 

يرتقي برنامج صوت المتعلمين التابع لوايز بصوت الشباب إلى مستوى تحدي إعادة النظر في التعليم، و 
التعليم. ويركز البرنامج على  قطاعويزودهم بما يلزم لالضطالع بأدواٍر ريادية في مجال تخصصهم وفي 

 بناء معرفتهم بمجال التعليم وكذلك مهارات االتصال، وريادة األعمال، والمهارات القيادية. 

 وبهذه المناسبة صرح ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايز"
لجديدة من الطالب المشاركين في برنامج صوت المتعلمين لعام قائال : "ُيسعدنا كثير ا أن ُنقدم المجموعة ا

د لكي يجمع بين هذه المجموعة من الشباب عمل بمؤتمر وايز بكل ج. لقد سعى فريق ال2018 - 2017
الذين يتميزون بتنوع مشاربهم الثقافية وخبراتهم، لكن يوحدهم في الوقت نفسه التزام مشترك تجاه التعليم 

حداث التحول االجتماعي المنشود. بل إن البعض منهم كان في ِعداد بوصفه وسيلة تمك ين الفرد وا 
الالجئين والمهاجرين إلى دول جديدة مما أتاح لهم فرص اكتساب خبرات حياتية عميقة ومجابهة تحديات 

نني ألثق كل الثقة في أنهم سيقدمون مع نظرائهم ما يثري أعضاء مجتمع وايز بما ُيساعدهم في جمة.  وا 
  سعيهم صوب بناء مستقبل مشرق للتعليم."

، سيشارك المتعلمون في دورتين داخليتين مكثفتين تحاضر 2017وعالوة  على المشاركة في مؤتمر وايز 
فيهما هيئات تدريس خبيرة باإلضافة إلى أنشطة متنوعة عملية وعلى شبكة اإلنترنت. ويشكل المتعلمون 

، ِفرق ا لوضع وتصميم مشروعات 2018نامج، الُمقرر بدؤه في يناير في واحٍد من المكونات الرئيسية للبر 
وبعد انتهاء فريق برنامج صوت المتعلمين من تقييم مبتكرة تعالج التحديات الملحة في مجال التعليم. 

المشروعات المقترحة تقييم ا كامال ، ستتاح الفرصة ألصحاب المشروعات المختارة لعرض مقترحاتهم على 
في  2017الشركاء والجهات المانحة والمستثمرين الواعدين ضمن فعاليات مؤتمر وايز  الحضور من

 العاصمة القطرية الدوحة.



 

 – 2017وقالت ماريا كونستانزا كاردينالي، وهي مشاركة أرجنتينية في برنامج صوت المتعلمين لموسم 
ليم يحقق الحرية. وسوف : "لقد أصبحت مهتمة ببرنامج صوت المتعلمين ألنني أعتقد أن التع2018

يساعدني هذا البرنامج على إعادة التفكير في وجهات النظر العالمية عبر تبادل اآلراء، واإلنصات إلى 
اآلخرين، ومناقشة التغييرات التعليمية مع الخبراء والشباب من مختلف الثقافات. وآمل أن أكتسب المزيد 

 ائل جديدة للتعامل مع التحديات التعليمية الحالية." من الوعي بشأن القضايا العالمية، وأن أتعلم وس

بدورها، صرحت بامبرينزيا صديقي، إحدى المشاركات في البرنامج من جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
بقولها: "أرى أن مشاركتي في برنامج صوت المتعلمين سيزودني بفرصة مهمة للتطلع إلى مستقبل أكثر 

ركة تحظى بأهمية كبيرة في تطلعاتي للمساهمة في مسيرة تقدم مجتمعي إشراق ا، كما أن هذه المشا
وتطوره. وأنا أتطلع الكتساب مهارات تطوير المشاريع من أجل تنفيذ مشاريع مهمة في المجتمعات 

 المهمشة، بما في ذلك المجتمع الذي أعيش فيه." 

 

  - انتهى -

 نبذة عن برنامج صوت المتعلمين

من أجل االستفادة من أفكار الشباب وطاقاتهم الخالقة في معالجة القضايا والتحديات العالمية  2010المتعلمين في العام تأسس برنامج صوت 
وينحدر هؤالء الشباب من مشارب  دولة. 60متعلم ا من أكثر من  175ويضم برنامج صوت المتعلمين حالي ا أكثر من  الملحة في مجال التعليم.
 عة غير أنهم جميع ا يتشاركون الشغف بالتعليم. ويشكلون مع ا رؤية فريدة ضمن مجتمع "وايز".ثقافية وتخصصات متنو 

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعليم "وايز":

يخة بمبزادرة مزن مؤسسزة قطزر وتحزت رعايزة صزاحبة السزمو  الشز 2009أطلق مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم "وايزز" فزي عزام 
مززوزا بنززت ناصززر، رئززيس مجلززس إدارة المؤسسززة. ويمثززل مززؤتمر "وايززز" مبززادرة دوليززة متعززددة القطاعززات تتززي  التفكيززر الخززالق والنقززاش 
يم والعمل الهادف من أجل بناء مستقبل التعليم. ويعتبر مؤتمر القمزة العزالمي لالبتكزار فزي التعلزيم "وايزز" مرجع زا عالمي زا لمنهجيزات التعلز

وانطالق زا مزن التززام مؤسسزة قطزر بزدعم ركزائز االقتصزاد المعرفزي، يواصزل "وايزز" اإلشزراف علزى سلسزلة مزن البزرامج المسزتمرة  الحديثة.
 التي ترمي لبناء مستقبل التعليم عبر التمكين والتعاون.

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 



 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
حتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث إالمؤسسة لتلبية 

 ر، والتنمية المجتمعية. والتطوي

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ل م مدى الحياة ألفراد الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التع

 المجتمع، بدءا  من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

بتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لإل
لمحلي، الملحة. وعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمك ن مؤسسة قطر المجتمع ا

 وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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