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 الدورة الثانیة من أسبوع معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم انعقاد 
 دولة، 23متخصص من  100معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم بمشاركة أكثر من   الدورة الثانیة من أسبوع تنظم 

 بینها المملكة العربیة السعودیة واألردن، بهدف دعم جهود التمیز والتحول اإلیجابي في قطاع التعلیم من
 

 2018مارس،  19 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 
أعمال الدورة الثانیة من أسبوع معمل عبد اللطیف جمیل  نطالقإلیجتمع الخبراء في قطاع التعلیم من حول العالم تحضیرًا 

، والتي تبدأ الیوم في الحرم الجامعي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجیا في الوالیات المتحدة )J-WEL( المي للتعلیمالع
 األمریكیة.

 
وینعقد األسبوع في دورته الثانیة تحت عنوان "مجتمعات التعّلم في المستقبل"، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصین وممثلین 

 التعلیم، لمناقشة السبل الممكنة لدعم قطاعات التعلیم والتعّلم في الشرق األوسط والعالم.عن الجهات ذات العالقة بقطاع 
 

بینها المملكة من دولة،  23وتستمر فعالیات األسبوع على مدار أربعة أیام، حیث یتجاوز عدد المشاركین المئة مشارك من 
تعزیز الشراكات وأطر التبادل المعرفي في أوساط العربیة السعودیة. ویهدف األسبوع الذي یَنّظم كل ستة أشهر إلى 

والمنظمات اإلقلیمیة  ،والمنظمات غیر الحكومیة ،األكادیمي المجتمع المعنیین بقطاعات التعلیم والتعّلم، بما في ذلك
ات هذه الدورة قیادات جامعیة رفیعة المستوى، وشخصی في والدولیة، والقطاع الخاص، وغیرهم. وتضم قائمة المشاركین

بارزة في التعلیم، ومعلمین رواد، ومسؤولین حكومیین، ورؤساء لمنظمات ناشطة في مجال التعلیم، ونذكر منهم على سبیل 
، وعن جامعة الملك سعود، وعن منظمة Save the Childrenاإلشارة ال الحصر، ممثلین عن منظمة أنقذوا األطفال 

 في األردن. Hello World Kids"هیلو وورلد كیدز" 
 

مجتمع جمیل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجیا من بین  من األسبوع في سیاق الشراكة القائمةویأتي انعقاد الدورة الثانیة 
، والتي تهدف إلى دعم جهود تحقیق تحول نوعي في قطاع )J-WEL(خالل معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم 

هذه الشراكة، خاصة فیما یتعلق بإحداث مثل هذا التأثیر اإلیجابي  التعلیم على مستوى العالم. وتحرص مجتمع جمیل على
النوعي في المملكة العربیة السعودیة والشرق األوسط. وستتضمن فعالیات األسبوع مشاركات عن أفضل الممارسات وعن 

المنظمات والجهات  األبحاث وعن مقاربات التعلیم والتعلم، كنقطة ارتكاز للبناء علیها في تطویر أهداف وخطط عمل لدى
 المشاركة والمعنیة.

 
وأّكد فادي محمد جمیل، رئیس مبادرات مجتمع جمیل الدولیة، على أن التعلیم والتعّلم عنصران أساسیان في تحقیق التنمیة 

 وهذه جمیعها من األهداف األساسیة لرؤیة –اقتصادات متنوعة وتوفیر فرص أكبر للنمو واالزدهار  بناء اإلنسانیة، وفي
إننا نسعى من خالل معمل وأضاف: ". ، وتتفق علیها أهداف وطموحات مختلف الحكومات حول العالم2030المملكة 

 لى إثراء المقاربات والمعارف والتجارب التي ترّكز على مواجهة التحدیات إ )J-WEL(عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم 
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سعى إلى تطویر حلول حقیقیة وفّعالة وقابلة للتطبیق، نف المستویات، كما التي یشهدها قطاع التعلیم حول العالم على مختل
 بما یساهم في تطویر القدرة على إیجاد فرص عمل وعلى إتاحة وخلق مزید من الفرص للجمیع".

 
المبادرة من جهته، وصف البروفیسور سانجاي سارما، نائب رئیس معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا للتعلیم المفتوح، هذه 

إلى تطویر شراكات وتعاونات جدیدة وطویلة  )J-WEL( قائًال: "نسعى من خالل معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم
المدى في سیاق من التعّلم والمشاركة والتدریب المشترك سویًا، وبالبناء على األصول والموارد التي نطورها في المعهد 

 لتي نحرص على التواصل معها من خالل المعمل".وعلى الجهود المجتمعیة المتخصصة ا
 

من قبل األساتذة  )J-WEL(وجرى اإلعداد والتنسیق لبرنامج فعالیات أسبوع معمل عبداللطیف جمیل العالمي للتعلیم 
بروفیسور أنجیال بیشر، والبروفییسور إریك كلوبفر، والبروفیسور هایزل سیف، الالجامعیین في المعمل، وتحدیدًا 

الذي  –وفیسور جورج ویسترمان، بالتعاون مع البروفیسور األستاذ د. م.س. فیجاي كومار، المدیر التنفیذي للمعمل والبر 
التعلیم في المدارس والمعاهد العلیا بما في ذلك یحمل خبرة عقود من العمل والشغف في مجال التعلیم عبر مختلف مراحله 

 .وأماكن العمل 
 

 ، یمكنكم زیارة الموقع االلكتروني: )J-WEL( عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم لمزید من المعلومات عن معمل
/https://jwel.mit.edu 
 

  مالحظات للمحررین
بمشاركة متخصصین وخبراء من الدول التالیة:  )J-WEL( ینعقد األسبوع الثاني لمعمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم

األرجنتین، وأسترالیا، وبنغالدیش، والبرازیل، وتشیلي، وكولومبیا، وكوستاریكا، وغانا، والیونان، وغواتیماال، وهونغ كونغ، 
حدة، والوالیات المتحدة والمكسیك، ونیجیریا، والمملكة العربیة السعودیة، وٕاسبانیا، والبهاماس، وتركیا، وأوغندا، والمملكة المت

 األمریكیة.
 

 نبذة عن مجتمع جمیل
مجتمع جمیل هي مؤسسة اجتماعیة تشرف على العدید من المبادرات من أجل المساهمة في إحداث تغییر إیجابي في 

 المجتمعات التي تعمل فیها. تعمل مؤسسة مجتمع جمیل على المساعدة في توفیر فرص العمل ومحاربة البطالة، وتشجیع
كما تسعى إلى دعم األبحاث والدراسات في مجال محاربة الفقر  الفنون والثقافة في منطقة الشرق األوسط وحول العالم.

لتواصل مسیرة الشیخ  2003واألمن المائي والغذائي، وتطویر التعلیم. انطلقت مبادرات مؤسسة مجتمع جمیل في عام 
یل في دعم المجتمع، والتي بدأت في األربعینات من القرن الراحل عبداللطیف جمیل مؤسس شركات عبداللطیف جم

 تحسین حیاة المالیین من األفراد حول العالم.  العشرین، وساهمت في
 

 

https://jwel.mit.edu/
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 )J-WEL( نبذة عن معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم

 
معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم  MIT، أسس مجتمع جمیل و معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا 2017في عام 

)J-WEL( ویهدف المعمل إلى إحداث نهضة عالمیة في التعلیم لجمیع المتعلمین، و ذلك من خالل إتاحة موارد معهد .
لدعوة المجتمع العالمي من المتعاونین للعمل على تحقیق التحول المستدام العالي التأثیر  MITماساتشوستس للتكنولوجیا 

-J(ال التعلیم من خالل البحث، والتخطیط، والتربیة، والتطبیق. یعتبر معمل عبد اللطیف جمیل العالمي للتعلیم في مج
WEL( و الجمع بین المعلمین ھ نهجناالتعلیم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا وحول العالم.  حاضنة لتغییر

ل التعاون على ة التحدیات العالمیة في التعلیم من خالوالتکنولوجیین وصانعي السیاسات والقادة االجتماعیین لمعالج
 عبر اإلنترنت، ومن خالل ورش العمل، والمؤتمرات.المستوى الشخصي و 

 
 

 
 


