مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم تطلق برنامج التعليم المفتوح في سعي منها لكسر حواجز التعليم المفتوح في
جميع أنحاء العالم

إعالن التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كأول تعاون لهذا البرنامج

العربية المتحدة –  17مايو  :2016أعلنت اليوم مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم ،وهي واحدة من أبرز
دبي ،اإلمارات
ّ
التعليمية الخيرّية الممولة من القطاع الخاص في العالم ،إطالق برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح ،والذي يعد
المبادرات
ّ

األول من نوعه في العالم العربي ،فهو يهدف إلى رفد الشباب العربي بأفضل مبادرات التعليم على مستوى العالم في مجاالت العلوم

تعليمية مدمجة ومبتكرة ،تجمع ما بين التعليم المباشر والتعليم عن
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،وذلك من خالل تطوير برامج
ّ
دوليا.
بعد عبر شبكة اإلنترنت .وستثمر هذه البرامج عن منح الطلبة شهادات معتمدة ومعترف بها ً
إد ار ًكا ألهمية منح الشباب غير القادرين على السفر أو ترك أشغالهم الحالية الفرصة لالستفادة من أفضل مبادرات التعليم عالية

ليتسنى للشباب العرب المتفوقين فرصة
أي مكان في العالم ،فقد تم تصميم برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح
ّ
الجودة من ّ
االطالع على مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودراستها عبر اإلنترنت..
وفي هذا الصدد ،قال رئيس مجلس أمناء المؤسسة ،معالي عبد العزيز الغرير" :إن هذا البرنامج ال يعنى فقط بتطوير مهارات
المهنية لمواكبة بيئة العمل سريعة التغير والقادرة
الشباب في المنطقة؛ وانما يسهم في إعطاءهم الفرصة لتعزيز إمكانياتهم
ّ
عالميا".
على المنافسة
ً
وتفخر اليوم مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم بأن تكون السباقة في إطالق أول مبادرة لهذا البرنامج بالتعاون مع معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،المصنف كأفضل الجامعات حسب تصنيف الجامعات العالمي  QSوكجامعة رائدة في مجال
التعليم المفتوح في العالم ،لدعم تطوير برنامجي االعتماد الجديدين المعروفين باسم "مايكرو ماسترز" .كما أنه سيتم
اإلعالن قريبا ً عن أوجه تعاون أخرى مع جامعات رائدة قد قطعت أشواطا ً كبيرة في مجال التعليم المفتوح.
يؤمن كل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم بالدور الحيوي الذي يضطلع به التعليم
كمطلب أساسي يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتصدي ألعظم التحديات التّي يواجهها العالم اليوم.
"يجسد برنامج
ومن جهته أوضح سانجاي سارما ،نائب رئيس التعليم المفتوح في المعهد ،الغرض من هذه البرامج بقوله:
ّ
"مايكرو ماسترز" الجديد الخطوة المبتكرة التالية التي شرع المعهد باتخاذها لدعم ومساندة الطلبة من مختلف انحاء العالم.
وكونه يوفر أدوات االعتماد والمواد المعيارية للعصر الرقمي ويسهم في دمج التعليم عبر اإلنترنت مع التعليم الميداني؛
فسوف يكون هذا البرنامج بمثابة داعم أساسي لمساعي التعلم مدى الحياة".

وفي اإلطار ذاته ،فإن هذا البرنامج الجديد هو عبارة عن شهادة اعتماد مهنية تتسم بالمرونة ويمكن الحصول عليها عبر
شبكة اإلنترنت ،كما إنها متاحة لجميع شباب العالم العربي وغيرهم ممن يمتلك الطموح والرغبة والقدرة على تحقيق
االنضباط الذاتي والسعي نحو النجاح .هذا وسيركز االعتماد األول الممنوح بموجب البرنامج على مادة علوم وادارة
البيانات التي تستهدف تدريب المهنيين العاملين في مجال البيانات واإلحصاءات على فهم واستيعاب التعقديات والتحديات

البت فيه بشكل مشترك بين المعهد والمؤسسة لكنه سيركز بشكل
التي يواجهها العالم اليوم .أما المبحث الثاني ،فسيتم ّ
أساسي على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والنظم.

للحصول على شهادة معتمدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،يتعين على الملتحقين ببرنامج "مايكرو ماسترز" النجاح
في خمس دورات فردية تقدم عبر شبكة اإلنترنت .ومن ثم يصبحوا مؤهلين للحصول على شهادة الماجستير من المعهد
نفسه أو من أي جامعة أخرى ،أو يمكنهم االختيار بين فرص العمل التنافسية المتاحة في شركات مرموقة في المنطقة
والعالم.
وفي معرض تعليقها عن هذه المبادرة ،قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم ميساء جلبوط" :يسعدنا ويشرفنا
اسية وأن نستهلّه مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .نحن نصبو إلى كسر
أن نعلن عن هذا البرنامج المبتكر للمنح الدر ّ
الحواجز الذي يواجهها الطالب والتّي تحول دون حصولهم على تعليم عالي الجودة .كما إننا نؤمن بأنه ما لم يبادر العالم

متأخر
ًا
بعيدا عن الركب ويصبح
العربي باحتضان النماذج التعليمية القائمة على التكنولوجيا وتعزيزها ،فإنه سيضل طريقه ً
عن العالم في مجال العلم والتكنولوجيا".
ومن جهته ،قال االستاذ إريك غريمسون ،مستشار التطوير األكاديمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" :إنه لمن دواعي

سرورنا أن نتعاون مع مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم لما لهذا التعاون من دور كبير في تحقيق رسالتنا المشتركة بإتاحة
فرص التعليم عالي الجودة لكل طالب موهوب يتوق إلى النجاح والتألق في جميع أنحاء المنطقة والعالم".
هذا وقد جرت مراسم التوقيع وعقد المؤتمر الصحفي بحضور عبد العزيز الغرير وميساء جلبوط واريك غريمسون.
أما على الصعيد المحلي ،فقد حظي برنامج الغرير للتعليم المفتوح بإشادة واسعة النطاق من قادة حكوميين ورجال أعمال

في العالم العربي .ففي تعليقه على البرنامج ،قال وزير شؤون مجلس الوزراء اإلماراتي محمد القرقاوي" :مع إطالقها هذه
المبادرة اإللكترونية المبتكرة ،نجحت مؤسسة الغرير للتعليم في رفع معايير األعمال الخيرية للمؤسسات واالرتقاء باالستثمار

في نماذج تعليمية جديدة في اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي .إن من شأن إتاحة هذه الفرص التعليمية لشباب
المنطقة أن تمهد الطريق نحو بناء مستقبل إيجابي ورفد المجتمع بشباب مفعم بالحيوية وساعي نحو تطوير ذاته وتحقيق
أعلى مستويات االنتاجية .ال تقتصر مهمة هذا البرنامج في توفير فرص تعليمية للشباب اإلماراتي فحسب؛ بل إنه يمتد

ليغطي العالم العربي أجمع وكلنا حرص على متابعة التطور المستمر لمثل هذا البرنامج وغيره من المبادرات التعليمية

اإللكترونية في المنطقة".
تعليمية للشباب اإلماراتيين والعرب المتفوقين في مجاالت العلوم
إن مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم تركز على توفير فرص
ّ
والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة والملتزمين بخدمة مجتمعهم وعالمهم العربي بأجمعه.
انتهى

للمحررين:
مالحظة
ّ
تم تأسيس مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم في شهر يوليو -تموز  ،2015على يد السيد عبداهلل أحمد الغرير ،لتعمل على

تعليمية متقدمة.
دعم الشباب المتفوقين اإلماراتين والعرب ،والذين لم تسعفهم ظروفهم المادية ،وذلك من خالل توفير فرص
ّ
ويترأس مجلس أمناء المؤسسة معالي عبد العزيز الغرير ،ابن السيد عبداهلل أحمد الغرير.

تعليمية لما يزيد عن  15000من الشباب العربي المتفوق والذين لم
تركز مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم على توفير فرص
ّ
التعليمية ،وتدعمهم ليكونوا في أتم اإلستعداد لدخول الجامعة ،والعمل ،والحياة .ستعمل
تسعفهم ظروفهم في متابعة مسيرتهم
ّ
أولية قدرها  4.2مليار درهم للسنوات العشر القادمة مستندة إلى نظام تنافسي لتقديم المنح للطالب
المؤسسة بميزانية ّ
األكثر استحقاقاً.
وتسعى مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم إلى تمكين شباب اليوم من كتابة رواية جديدة عن العالم العربي ،وذلك من خالل
العالمية.
التعليمية التّي صممت
البرامج
قليمية و ّ
خصيصا لتلبية احتياجات جيل الشباب ومتطلبات سوق العمل اإل ّ
ّ
ً
لمزيد من المعلومات حول مؤسسة عبداهلل الغرير للتعليم ،يرجى زيارة الموقع التالي:
.www.alghurairfoundation.org
اإلعالمية:
للمعلومات
ّ
إيمي كونورOC ،

هاتف+971 52 514 0033 :
البريد اإللكترونيaconnor@oc.com.eg :

