
يتقديم الكترون3 .

من الطالبمفتوح ألكبرعدد : حدث عام

األفكارتطوير .  2

(طالب5)في فرق صغيرة -

يسترشد ويدعم بمحاضر-

التخصصاتعلى تعدد التركيز -
المدخالت النظريةو ذلك من خالل بعض -

وتعرف على المشكلةاستكشف 1 .

دعونا نتأمل في أزمة العمالة في العراق
الحالة ، المفاهيم األساسية ، المنظور التاريخي )خريطة لحالة األزمة رسم . 1

(والعالمي

قتصاد التفاعل بين التعليم واال: المفاهيم األساسية)سيناريوهات للمستقبل . 2

(والديمقراطية

القاعدة الشعبية وإمكانياتها/ النهج من القاعدة إلى القمة . 3

ثالث اجتماعات كل 

اجتماع لمدة ساعة و 
نصف 

مؤتمر عبر اإلنترنت

دور األكاديميين في المجتمع؟

-. "انضم إلى التغيير وكن جزًءا من التغيير. ارفض الجلوس في المقعد الخلفي ومشاهدة األشياء تحدث. طبق ما تعلمته. اجعل تعليمك ذا قيمة"
I. Ayivor

معماريون ، عالماء، 

..اقتصاديون ، تربويون ، 
غيير في كيف يمكن لألكاديميين الشباب المساهمة في الت•

المجتمع؟

م مشاريع مجتمعية صغيرة الحجتفعل ماذا يمكن أن •
بإمكاننا إحداث فرق؟وهل  
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دور األكاديميين في المجتمع؟



ديات هناك تح. يعاني العراق ، مثل البلدان األخرى ، من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة
من الشباب يحتج العديد. كبيرة ، خاصة للشباب ، لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني

.أو يقررون الهجرة إلى بلدان أخرى على أمل فرص أفضل في الخارج

وي كأكاديميين ذ. في هذه الحالة ، هناك آمال وتوقعات كبيرة تقع على طالب الجامعات
وجيه معرفة وقدرات متخصصة ، قد يكون لخريجي الجامعات القدرة على العمل كقادة لت

:لمية ، نود أنفي حدثنا عبر اإلنترنت ، بناًء على األفكار الع. العراق إلى مستقبل أفضل

في طبيعة حالة األزمة المستمرةتفكر 

التطورات المستقبلية المحتملةتناقش 

على مفاهيم اتخاذ اإلجراءاتتتعرف 

وتقديم أفكار مشروعك الخاصتقوم بطوير 

 https://resi.tu-dortmund.de/conference: يرجى التقديم عبر

(20.04.2021بعد مفتوح (

“Make your education valuable. Apply what you learnt. Refuse to take the back seat and watch 

things happen. Join the change and be part of the change.“ – I. Ayivor

-العراقفيالعمالةأزمةفينفكردعونا
اإلنترنتعبرمؤتمر

-. "انضم إلى التغيير وكن جزًءا من التغيير. ارفض الجلوس في المقعد الخلفي ومشاهدة األشياء تحدث. طبق ما تعلمته. اجعل تعليمك ذا قيمة"
I. Ayivor


