
 
 

 بيان صحفي

في مبادرة معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 جديدة لتعزيز فرص الالجئين في مجال التعليم العالي

 
  وإزالة العوائق أمام الفرص  زيادةالالجئين، لاإلعالن عن برنامج جديد هو األول من نوعه في مجال تعليم

 الالجئين للحصول على التعليم العالي

  وقت سابق من هذا العام عن برنامج جديد لعلوم في يأتي البرنامج بعد اإلعالن في العاصمة األردنية عّمان
 الكومبيوتر وريادة األعمال لالجئين

 

 2018 قد 1جدة، المملكة العربية السعودية، 
 

برنامجاً جديداً  (MIT)في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (J-PAL)يطلق معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر
إلى تمكين الالجئين هذا التعاون الالجئين في الحصول على التعليم العالي في مجال اقتصاديات التنمية. ويهدف لمساعدة 

عارفهم المحلية وقدراتهم التقنية، ليصبحوا خبراء في مجال معلى تطوير لتدريب المتخصص، اخالل  من المشاركين
 اقتصاديات التنمية والسياسات العامة.

 
ومبادرة التحرك ألجل الالجئين  (J-PAL)بالتعاون بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقرأتي تنظيم البرنامج وي
(ReACT ) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT)  حيث من المقرر أن تبدأ الدورة األولى منه في صيف ،

 onlineدراسة برنامج الماجستير االلكتروني المصّغر ) إمكانية. ويتيح البرنامج لمجموعة مختارة من الالجئين 2018
MicroMasters وهو البرنامج الذي يقّدمه معمل عبد اللطيف جميل  ميةالبيانات واالقتصاد وسياسات التن( في مجال

. وتهدف مبادرة التحرك ألجل  (MIT)مع دائرة االقتصاد في معهد ماساتشوسستس للتكنولوجيا (J-PAL)لمكافحة الفقر
 نهم من خالل تقديم:( إلى ربط الالجئين بفرص التعليم العالي، ورعاية مجموعة مReACTالالجئين )

 الكترونية متخصصة في مجال البيانات واالقتصاد وسياسات التنمية؛ خمسة مساقات 
  مهارات األعمال؛ورشات عمل ميدانية لتطوير 
 ( فرص تدريب مدفوعة األجرpaid internships.لممارسة مهاراتهم بصورة عملية ) 

 
يمي والمهني، معتمدة من ( هي برامج متخصصة في التعليم العالي األكادMicroMastersالمصّغر )وبرامج الماجستير 

التقدم الحقاً بطلب ب، وتسمح للملتحقين بها (MIT)منصة التعليم الرقمي التابعة لمعهد ماساتشوستس  - MITxمنصة 
 انتساب إلى برنامج ماجستير كامل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو في جامعات أخرى.

 
مع الدعم المالي سواء للمساقات االلكترونية أو  –ن التعليم المدمج وتعتمد المبادرة الجديدة نموذجاً مصمماً بعناية م

وبشكل خاص دعم  –لورشات العمل الميدانية، باإلضافة إلى التركيز الكبير على أهمية تطوير المجتمعات المحلية 
جل الالجئين مبادرة التحرك ألضمن الالجئين في مواجهة التحديات التعليمية والتغلب عليها. ويهدف هذا المسار 

(ReACT إلى تزويد الالجئين باألدوات التي يحتاجونها للمشاركة كخبراء فنيين متخصصين لمناقشة المشاكل التي )
 تواجهها مجتمعاتهم المحلية وابتكار حلول فعالة للتغلب عليها.

 
والتعلم في بناء مجتمع  جميل، رئيس مجتمع جميل في المملكة العربية السعودية، على"أهمية التعليممحمد وأكد حسن 

 (MIT) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المصّغرفرص المشاركة في برامج الماجستير  توفير"، مشيراً إلى أن قوي
 هي لبنة أساسية للبناء عليها في إعادة تمكين الالجئين في مجاالت التعليم والعمل حول العالم".

  
عم الذي بدأناه في وقت سابق من هذا العام في مجال ريادة األعمال وعلوم وأضاف جميل: "تبني هذه المبادرة على الد

الكومبيوتر لالجئين في األردن؛ وهذه المبادرة الجديدة هي جهد مشترك بالتعاون ما بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة 
لتكون إضافة نوعية ، (ReACT)، ومبادرة التحرك ألجل الالجئين (MIT)، ومعهد ماساتشوستس  (J-PAL)الفقر

وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الحصول على  توسيع الفرص المتوفرة لهمجديدة في مجال تعزيز فرص الالجئين، و
 التعليم العالي".

https://micromasters.mit.edu/dedp/
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في سياق الجهود المستمرة للمعمل في دعم   (J-PAL)وتأتي هذه المبادرة من معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر

في العاصمة األردنية عّمان برنامجاً لتعليم الالجئين  2018الالجئين، حيث أطلق المعمل في يناير وتعزيز فرص 
وتطوير مهاراتهم في علوم الكومبيوتر وريادة األعمال من خالل برنامج دراسي مدته عام واحد، مصمم في معهد 

وعند إكمال  نان واألراضي المحتلة.، ليناسب احتياجات الطالب من األردن ولب(MIT) ماساتشوستس للتكنولوجيا
 البرنامج، يحصل الطالب المشاركون على شهادة من مبادرة التحرك ألجل الالجئين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

(MIT)  باإلضافة إلى منحهم فرصة للتدرب العملي في شركات محلية وإقليمية بترتيب من البرنامج، بما يساعدهم على ،
يرتهم المهنية إلى وظائف أفضل ومجزية أكثر من حيث الفرص والراتب. ويساهم في هذا البرنامج معمل التقّدم في مس

والذي ،   (J-WEL)عبد اللطيف جميل للتعليم العالم ، باإلضافة إلى معمل (J-PAL)عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر
؛ ومنتدى المعهد لريادة 2017في  (MIT)تأسس بالشراكة ما بين مجتمع جميل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

الذي تجمعه أيضاً شراكة مع مجتمع  MIT Enterprise Forum Pan Arab Regionاألعمال في العالم العربي 
 الناشئة. العربية في مسابقة الشركات 2007جميل منذ 

 
في إطالق معمل عبد اللطيف جميل  شاركتومجتمع جميل هي ذراع المبادرات االجتماعية في عبد اللطيف جميل، 

، وتعاونت مع المعمل في دراسة جذور وأسباب الفقر حول العالم، وتجلياته، بما 2005منذ   (J-PAL) لمكافحة الفقر
 في ذلك الجوانب المتعلقة بالصحة والتعليم والشباب والبطالة وفرص العمل واالندماج المالي.

، وجهود وأعمال المركز، يمكنكم زيارة هذا  )PAL-J(يف جميل لمكافحة الفقر لمزيد من المعلومات عن معمل عبد اللط
 .الرابط

 

 
-انتهى-  

 
 

 مالحظات للمحررين

في المجتمعات التي  مجتمع جميل هي مؤسسة اجتماعية تشرف على العديد من المبادرات من أجل المساهمة في إحداث تغيير إيجابي
تعمل فيها. تعمل مؤسسة مجتمع جميل على المساعدة في توفير فرص العمل ومحاربة البطالة، وتشجيع الفنون والثقافة في منطقة 

كما تسعى إلى دعم األبحاث والدراسات في مجال محاربة الفقر واألمن المائي والغذائي، وتطوير  الشرق األوسط وحول العالم.
لتواصل مسيرة الشيخ الراحل عبداللطيف جميل مؤسس شركات  2003التعليم. انطلقت مبادرات مؤسسة مجتمع جميل في عام 

تحسين حياة الماليين من األفراد  العشرين، وساهمت في عبداللطيف جميل في دعم المجتمع، والتي بدأت في األربعينات من القرن
 حول العالم. 

 

https://www.povertyactionlab.org/

