
 

 

 

 5112مارس  11 الدوحة، قطز،

 صحفي بيان

 جميع أهحاء العالم ليصبحوا قادة الغد في التعليم: منطالب لموّجهة ل دعوة

 
 
  "وايزالتابع لـ " 5102 إلى بزهامج صوت املتعلمينالاهتساب طلبات تقديم و الترشيح تح بابف

ً مً الضباب )جتراوح بدثه العفي  "واًص"مؤجمز اللمت العالمي لالبتيار في التعلُم  صزع المي عً متعلمين متميًز

اث( مً اعام ً 52و 81 أعمارهم بين ُّ ًُّ خلف لالصتران في بزهامج عىث متىىعت ت ثلافُت وجخغغاث أوادًم

والاهتساب ترصُذ طلباث ال 5102ل ٍبًزأ 01 من آلان وختى اعخباًزاتؤجرس اإلا. وسُلبل 5103-5102 لعام املتعلمين

 .التابع لـ"واًش" بزهامج عىث املتعلمينمجتمع ى إل لالهضمام مً الضباب

رين إلى 
ّ
 وإعدادهمفي جددي إعادة جصرُم الخعلُم  وإشساههم الشبابإًصال صىث يهدف بسهامج صىث اإلاخعل

لىم البرهامج على . هذلً عالم التعلُمفي واختغاعاتهم املختلفت  كُادًت في لالضطالع بأدوار ً ًٍو مفادها  كىاعت 

ت همبِئات جيىًٍرن الطالب في أهه عىدما ٌضت ُّ ا نمضارهين وضطين ٌستثمزًو ًغبدىًننهم ئف ،التعلُم  مع 

ت بمستلبل وجطّىر مجتمعاتهم العتبارهم جهاث ُّ رين  بزهامجيهدف هما . معى
ّ
جىمُت ثلافت  إلىصىث اإلاخعل

ًوالتىاعل.اللُادة هم في مهاراتإلى جاهب ورٍادة ألاعماٌ  التعلُم في مجاالث الضباب

 أهثر مىصت البرهامج راه كبل أعسف لم فأها .خُاحي بخغُير" واًص" لـ الخابع اإلاخعلرين صىث بسهامج كام لدل"

لت الشغف في ًدشابهىن  الرًن للشباب حسرذ شرىلُت ت خىازاث في باإلاشازهت الخفكير وطٍس م فكٍس
ّ
 جخعل

  شاث،الالى هره إلى وباإلضافت. ملحت عاإلاُت بلضاًا
ّ
 خالل اإلاكدسبت اإلاعسفت لخطبُم مىصتالبرهامج  لىا سوف

 أخد سىغافىزة، ساًسي، علُلت".  مبخكسة حعلُرُت مبادزة وجطىٍس إوشاء الخدٍزب وذلك في سبُل خللاث

مي
ّ
 .01-5100 اإلاخعلرين صىث بسهامج مخعل

 سىت 52و 05 بين أعرازهم جتراوح الرًن إّن الشباب؟ ات الاهتسابح أو التقدم بطلبيلترشل املؤهلون من هم 

الخعلُم هم متؤهلىن  ججاه والتزام كىي  شغف إظهاز على واللادزون اإلادلُت، مجخرعاتهم في والىاشطىن 

رين
ّ
مثلي املؤسساث واملىمماث والبرامج والضبياث مً جمُع أهدا  ملًمىً و .لالهضرام إلى بسهامج صىث اإلاخعل

ج؛ العالم ًج بىفسه عبر جلدًم للبرهامالتلدم هما ًمىً للطالب  جزصُذ أي طالب أو خٍز ًغادق علُه  طلب 

مىً إًجادنياثى خىمين   .الاهدسابعلى صفدت  ألاهلُت إلاعاًير مفّصلت الئدت . ٍو

ًُ ج ًالعملية:  ً على إلاهترهت. البل الترصُداث والطلباث خال رة الزسمُت املتاخت على الاستما وامأل ائ خسابً أوش  

 voice-qatar.org/learners-www.wise 3"شواً"ماراث إلالىترووي الخاظ بمؤجمز تسهمام الًا

ل  03 ًجب جلدًم الطلباث كبل :الزمان ىتط السادست مسا ً  الساعت، 5382أبٍز  .بتىكُت غٍز
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ً د  أو ، (WISELearners#)جىٍتر على  ت البرهامجًزجى متابعت أوضط ،مً املعلىماث عً بزهامج عىث املتعلمين ملٍش

ارة مىكع مؤجمز  معىث ا مدوهتأو  ،(qatar.org/-http://www.wise) "واًش"ٍس  ملتعلمين، أو الاجغاٌ بفٍز

د إلالىترووي3املؤجمز   learnersvoice@wise.org.qa عبر البًر

 ***النهاًت***

 هبذة عن بزهامج صوت املتعلمين

رين في عام 
ّ
 معالجت في ؤلابداعُت همطاكاتالشباب و  هظس جهاثو  إلشسان 5101جّم إوشاء بسهامج صىث اإلاخعل

 ًتألف مجتمع بزهامج عىث املتعلمين الحالي مً أهثر مً .الخعلُم في مجال اإلالحت العاإلاُت والخددًاث اللضاًا

مىن  متعلم 833
ّ
ل املتعل

ّ
 متىىعتمضارب ثلافُت وجخغغاث أوادًمُت مً دٌو مختلفت بما فيها كطز. ًمث

لىن سىًٍ  مالتعلًُتضاروىن صغف لىّنهم 
ّ
ضي ا مً جىاهب مجتمع واًش.  اَو د  ا فٍز ًجاهب 

تابعىن دورجين داخلُتين ت السىىٍتفي اللّمً"متعلمى واًش"  ٌضارن فخين ٍو
ّ
اث متخغغت إضافت جلّدمها  مكث ُّ ول

طلب ًً وهجصء أساس ّي من البرهامج،   .اوعلاد الدوراث ووضاطاث أخزي على إلاهترهت وفي مىكع ورش عمل إلى

ًمً "املتعلمين" إعداد م ً ضزوع 
 
ع  ،صائىت في مجاٌ التعلُم ٌعالج مسألت التي جّم ثم ًتم اختُار بعض املضاَر

ًعزضها في كمت واًش.جطىٍزها خالٌ السّىت ل

 هبذة عن القمة العاملية لالبتكار في التعليم

مؤجمز اللمت  ،إلادارة رئِس مجلس ،لُادة عاخبت السمى الضُخت مىسا بيت هاعزبأطللت مؤسست كطز 

 5332 عام "واًش"البتيار في التعلُم ت لالعاملُ
ً
رثل متؤجرس واًص مبادزة دولُت مخعددة اللطاعاث جدُذ الخفكير  . ٍو

ًُ  امتؤجرس واًص مسجعً  عد  وَ   الخالق والىلاش والعرل الهادف. ومن خالل كرخه  إلاىهجُاث الخعلُم الحدًثت. اعاإلا

ُ  رس الابخجعت مبادزاجه اإلاسخرسة، ٌعصش اإلاتؤ السىىٍت ومجرى  بني مسخلبل الخعلُم عبر الخعاون. وس علد متؤجرس كاز ٍو

ت هىفمبر في  2إلى  0مً  الفترة في 5102واًص لعام   الدوخت.العاعمت اللطٍز
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 :مع التواصل رجىي املعلومات، من ملزيد

ى عبدهللا
ّ
 7 ادًال ججداز  أو  مل

 +764111031052 أزض ي هاجف

 +764133235114 مىباًل

د   7WiseDoha@webershandwick.com إلكترووي بٍس

  7qatar.org-ww.wiseHttp://w ؤلالكترووي اإلاىكع
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