
  

 خبر صحفي
  

 یطلقان MIT ومعھد )مجتمع جمیل(
 JWEL  معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم

  للمساعدة في دعم نھضة التعلیم بالسعودیة والعالم
 

   للتعلیم  2030السعودیة  ةالمعمل الجدید یدعم رؤی 
 
 

  2017مایو  3جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
 

تأسیس معمل عالمي جدید للتعلیم تحت  MITأعلن ( مجتمع جمیل ) ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا 
وسیساھم ھذا التعاون العالمي في دعم كالً من   JWELمسمى معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم 

والشركات على إحداث ثورة في فعالیة التعلیم والوصول إلیھ، كما  المعلمین والجامعات والحكومات
یھدف المعمل إلى المساعدة في إعداد األفراد لسوق العمل المتغیر جذریا بسبب التقدم التكنولوجي 
والعولمة كما سیسعى إلى تحقیق مستویات معیشة أعلى لألفراد في جمیع أنحاء العالم . وسینصب 

المحرومین من التعلیم من النساء  واألفرادعمل على المتعلمین في الشرق األوسط االھتمام األكبر للم
والفتیات وكذلك السكان النازحین والالجئین  حول إنحاء العالم . وسیدعم معمل عبد اللطیف جمیل 

النھضة التعلیمیة والتدریب في العدید من الدول في الشرق األوسط  MIT في  JWELالعالمي للتعلیم 
 مقدمتھا المملكة العربیة السعودیة. وفي

 
معھد  سوف یقدم عدد من المبادرات من خالل برامج  JWEL معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم

وموارده المتاحة للمدارس والحكومات والمنظمات غیر الربحیة  MIT  ماساتشوستس للتكنولوجیا
لحصول على التدریبات وورش العمل وبرامج والمؤسسات الخیریة والشركات، كما سیوفرمیزة خاصة ل

 . MIT إصدار الشھادات، وغیرھا من فرص التعاون الممكنة مع معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا
 

وذلك بالشراكة مع (مجتمع  MIT في معھد JWEL تم تأسیس معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم
االجتماعیة لعبداللطیف جمیل داخل وخارج المملكة جمیل )، وھي الجھة المسؤولة عن تقدیم المبادرات 

والتي أنشأھا ویرأسھا م. محمد عبداللطیف جمیل، وھو أحد خریجي معھد ماساتشوستس 
وعضو ( مدى الحیاة ) في مجلس أمناء المعھد . ویعتبرالمعمل جزء من الحملة   MITللتكنولوجیا

والتي سبق أن اطلقت بعنوان "حملة لعالم  MIT العالمیة األوسع لمعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا
في تأسیس كل من  MIT أفضل". وقد سبق التعاون بین مجتمع جمیل ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا

ومعمل عبد اللطیف جمیل لألمن المائي  JPAL معمل عبد اللطیف جمیل لمكافحة الفقر حول العالم
الوزارات والجھات الحكومیة في المملكة العربیة  واللذان یعمالن حالیاً مع عدد من JWAFS والغذائي

 .السعودیة إضافة إلى عدد من المشاریع األخرى
 
 
 



  

بھذه المناسبة، علق فادي محمد جمیل، رئیس مبادرات مجتمع جمیل الدولیة، قائالً: "یعتبرالتعلم والتعلیم 
في توفیر المزید من فرص عنصران أساسیان في بناء مجتمع وإقتصاد قوي. كما یعمالن على المساھمة 

، كما أشار  2030السعودیة  ةالعمل في المجتمع وجمیع ھذه العناصر تعد من العناصر األساسیة لرؤی
سیعمل على دعم النھضة في  MIT في معھد JWEL بأن معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم

عربیة السعودیة والعالم وذلك بطرق التعلیم في المدارس والمعاھد العلیا وأماكن العمل في المملكة ال
  .مبتكرة

 
كما أكد بأنھ بالرغم من  إحراز تقدم في تحسین التعلیم، فإن ھناك دائما الحاجة إلى مزید من اإلجتھاد 

والعمل. إن تمكین األفراد من بذل قصارى جھدھم وتحقیق إمكاناتھم الكاملة مھما كانت خلفیاتھم، یمثل 
یل وللعالم بأسره، وكذلك أحد األھداف التي نتطلع إلى المساھمة في تحقیقھا أولویة رئیسیة لمجتمع جم

بالتعاون مع المجتمع التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة. وھذا بالتحدید سبب تأسیس معمل عبد 
 ".اللطیف جمیل العالمي للتعلیم مع معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا

 
من بین الجامعات البحثیة المرموقة في العالم  MIT نولوجیاوأضاف: "یعد معھد ماساتشوستس للتك

للمھتمین بتطویر التعلیم إمكانیة الوصول إلى  JWEL وسیتیح معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم
تلك الوسائل والتعاون مع أعضاء المعھد إضافة إلى التعاون مع المعامل األخرى مثل معمل عبد اللطیف 

، JWAFS ومعمل عبد اللطیف جمیل لألمن المائي والغذائي JPAL قر حول العالمجمیل لمكافحة الف
 ". MIT واللذان حققا عدة نجاحات من خالل معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا

 
وبالرغم من أن بیانات البنك الدولي تشیر إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا حققت قفزات 

إلى  1960اعف متوسط مستوى التعلیم المدرسي أربع مرات من ( كبیرة في مجال التعلیم (إذ تض
) إال أن التحدیات ال تزال قائمة، بما في ذلك تحسین جودة التعلیم وضمان استعداد الخریجین 2014

 . الجدد للتغیرات السریعة في مكان العمل
 

ولذلك فقد   MITنولوجیاوتعتبر منطقة الشرق األوسط  منطقة ذات أھمیة كبیرة لمعھد ماساتشوستس للتك
حدثا ھاما  في دبي الشھر الماضي، و  JPAL أقام معمل عبد اللطیف جمیل لمكافحة الفقر حول العالم

أكد عزمھ على توسیع نشاطھ في المنطقة، في حین نظم مجتمع جمیل مؤخرا زیارة لرئیس معھد 
رئیس معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا ماساتشوستس للتكنولوجیا إلى المملكة العربیة السعودیة. ویقول 

رفائیل ریف: "على مدى سنوات، ساھم التزام           ( مؤسسة مجتمع جمیل ) في دعمنا إلیجاد حلول 
عملیة للمشاكل العالمیة المعقدة وألھمنا جمیعا في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا، ومن خالل معمل عبد 

سة مجتمع جمیل لما تمتلكھ من إرث ثمین، جھودا ھامة من اللطیف جمیل العالمي للتعلیم تضیف مؤس
شأنھا تمكین المتعلمین في جمیع أنحاء العالم، وفتح مسارات تعلیمیة  أمام المالیین، ونحن ممتنون 

 ."لمؤسسة مجتمع جمیل ولرؤیتھم، وشراكتھم، وتفانیھم المستمر لتحقیق عالم أفضل
 

المركز األساسي ضمن مبادرات التعلیم  JWEL لعالميوسیكون معمل عبد اللطیف جمیل للتعلیم ا
، وذلك  بقیادة البروفیسورسانجاي سارما، MIT والتعلم المفتوحة في معھد ماساتشوستس للتكنولوجي

عمل نشاطھ في شھر سبتمبر منائب رئیس معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا للتعلیم المفتوح. كما سیبدأ ال
كومار، العمید المشارك للتعلیم الرقمي في معھد ماساتشوستس القادم وسیعمل الدكتور فیجاي 

وسیعمل بشكل وثیق للتكنولوجیا، في منصب المدیر التنفیذي لمعمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم. 



  

 –معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم في ثالثة مجاالت أساسیة  مع ھیئة التدریس على مشاركة
 .ة، والتعلیم العالي، وتدریب القوى العاملةمرحلة ما قبل الحضان

 
وقال سانجاي سارما: "سنبني تعاونا جدیدا ودائما مع التعلم والمشاركة والتدریب مًعا، باستخدام األصول 
المطورة في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا باإلضافة إلى دعم المجتمع الذي یمثلھ المعمل. وأقتبس ھنا 

والمعلمون على مدار التاریخ: سیساعد معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم  فكرة عبر عنھا الفالسفة
في إطالق شرارة الفكر في عقول الطالب وتمكین المعلمین من طرح الحلول بالنسبة ألھم التحدیات 

 ".التي تواجھ مجتمعاتھم
 

 :لمزید من المعلومات حول معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم، یرجى زیارة
https://jwel.mit.edu/ 

 
 انتھى

 
 

 مالحظات للمحررین
 

مجتمع جمیل ھي مؤسسة اجتماعیة تدیر العدید من المبادرات من أجل إحداث تغییر إیجابي في المجتمع 
وتحقیق االستدامة االقتصادیة. بدًء من الفرد إلى المجتمع العربي بشكل عام، في المملكة العربیة 

قة الشرق األوسط عمل مجتمع جمیل على تشجیع الفنون والثقافة العربیة في منطیالسعودیة وخارجھا. 
 .وحول العالم، و المساعدة في توفیر فرص التعلیم و التدریب

 
لتواصل مسیرة عائلة جمیل العریقة في دعم المجتمع ـــ و   2003مجتمع جمیل رسمیاً في عام  تأسس

من القرن العشرین على ید الراحل عبداللطیف جمیل، مؤسس شركات األربعینات التي بدأت في 
یل الذي ساعد على مدار حیاتھ في تحسین حیاة عشرات اآلالف من األشخاص في عبداللطیف جم

 .مجاالت متنوعة من بینھا الرعایة الصحیة والتعلیم
 
   www.cjameel.org لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع 

 

   

https://jwel.mit.edu/

