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يادة األعمال يف املنطقة العربية ر

ير للتعليم توفر   برامج مؤسسة عبد هللا الغر
يادة يف االبتكار من معهد التدريب املكثفة للر

ماساتشوستس للتكنولوجيا  يف دولة اإلمارات 

ماساتشوســتس منتــدى  عــن  صــادر  تقريــر   أفــاد 
لعــام العــريب  العــامل  يف  األعمــال  لريــادة   للتكنولوجيــا 
 2020 أن منظومــة ريــادة األعمــال يف املنطقــة العربيــة
زيــادة مــع  األخــرية  الســنوات  يف  كبــًريا  نمــًوا   شــهدت 
 اهتمام املســتثمرين يف االســتفادة من طاقات الشــباب
 ومعارفهــم الرقميــة.1 وأشــار التقريــر إىل أن عــدداً مزتايــداً
كرب  مــن االقتصــادات يف املنطقــة العربيــة يبذلــون جهــوداً أ

 يف إرســاء منظومــة حاضنــة للــرشكات الناشــئة للحفــاظ
ــا. يف عــام 2020، ــا وعاملًي  علــى قدرتهــا التنافســية إقليمًي
 احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املرتبــة األوىل عربًيــا
 يف مــؤرش نضــوج ريــادة األعمــال العربيــة، كمــا احتلت املرتبة
 األوىل عاملًيــا يف مــؤرش الســياق الوطــين لريــادة األعمــال
ــم ــادة األعمــال، الــذي يقّي ــي لري  الصــادر عــن املرصــد العامل
البيئــة الــيت يوّفرهــا اقتصــاد البلــد لدعــم ريــادة األعمــال.2

بتمكــني للتعليــم  الغريــر  هللا  عبــد  مؤسســة   تلــزتم 
 الشــباب اإلمــارايت والعــريب لتحقيــق االزدهــار واملســاهمة
 يف التنميــة املســتدامة لبلدهــم ومنطقتهــم مــن خــالل
 تزويدهــم باملهــارات الالزمــة ملســارات ريــادة األعمــال عــرب
 التعليــم املبتكــر. ونتيجــة ذلــك االلــزتام واحتضــان دولــة
 اإلمــارات لالبتــكار وريــادة األعمــال، نظمت مؤسســة عبد
 هللا الغريــر للتعليــم أول برنامــج تدريــب مكثــف للقيــادة
معهــد مــع  بالتعــاون  العربيــة  املنطقــة  يف   واإلبــداع 
 ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ومنــزته العلــوم واالبتــكار
برامــج توفــر  املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  جامعــة   يف 
 التدريــب املكثفــة مــن معهــد ماساتشوســتس فرصــة
ماساتشوســتس معهــد  أعمــال  رواد  مــع   العمــل 
العــامل أنحــاء  جميــع  مــن  يأتــون  الذيــن   للتكنولوجيــا 
املهــارات تطويــر  يف  املســاعدة  للمشــاركني   ليقدمــوا 
 األساســية الــيت يحتاجــون إليهــا ليصبحــوا قــادة ويحفزوا
برامــج وتتحــّدى  بلدانهــم.  يف  والــرشاكات   االبتــكار 
وتطويــر التعــاون  علــى  املشــاركني  املكثفــة   التدريــب 
 مــرشوع ريــادي يســتجيب لقضيــة حاليــة. مــن خــالل

 هــذه الربامــج، يســتطيع املســتفيدون الوصــول إىل املناهــج
 الدراســية الــيت ُتــدرّس ضمــن مســاقات ريــادة األعمــال

األساسية يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.س

شــاًبا تكليــف 120  تــم  أبريــل 2021،  إىل  فربايــر   مــن 
 وشــابة إماراتيــني وعــرب متفوقــني تــرتاوح أعمارهــم بــني
 17 و35 عاًمــا بتصميــم مشــاريع مبتكــرة ومســتدامة
 لحــل تحديــات بطالــة الشــباب يف جميــع أنحــاء املنطقــة
 العربيــة. يــأيت برنامــج التدريــب املكثــف هــذا يف وقــت حــرج
 يشــهد فيه الشــباب العريب أعلى مســتوى بطالة يف العامل.
 وبحســب منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن معــدل بطالــة
 الشــباب العــريب يبلــغ 23% تقريًبــا، مقارنــة باملعــدل العاملي
 الــذي يبلــغ 13.7%. نتيجــة هــذا الواقــع و«التضخــم يف
 أعــداد الشــباب» الديموغــرايف يف العــامل العــريب، تقــود كل
 مــن مؤسســة عبــد هللا الغريــر للتعليــم وجامعــة اإلمــارات
 العربيــة املتحــدة مبــادرات مســتقلة لتعزيــز ريــادة األعمــال
الناشــئة.س العمــل  ألســواق  العــريب  الشــباب  وإعــداد 



يــب املكثــف مــن  تــم اختيــار املشــاركني يف برنامــج التدر
خــالل مــن  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس   معهــد 
 عمليــة صارمــة شــملت تقديــم طلــب وإجــراء مقابلــة،
بــني 120 ومــن  القبــول %18.  معــدل  بلــغ   حيــث 
واإلماراتيــني  %69 النســاء  نســبة  بلغــت   مشــاركاً، 
 76%. وباإلضافة إىل ذلك، كان 70% من املشــاركني
 طالًبــا مســجلني يف أهــم الجامعــات يف دولــة اإلمــارات
 العربيــة املتحــدة، بمــا يف ذلــك جامعــة خليفــة وجامعــة
 اإلمــارات العربيــة املتحــدة. أمــا النســبة املتبقيــة، فكانــت
فقــط منهــم   %36 كان  الذيــن  الخريجــني،   مــن 
يــب املكثــف.  موظفــني أثنــاء مشــاركتهم يف برنامــج التدر
 وتــم تعيــني املشــاركني بشــكل عشــوايئ إىل واحــد مــن
 22 فريقــاً، وذلــك لضمــان تنــوع املهــارات والخلفيــات

بني أعضاء الفرق.ي

املشاركون يف برنامج التدريب املكثف للقيادة
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معهــد يف  التدريســية  الهيئــة  مــن  أعضــاء   قــام 
بعــض تقــدم  للتكنولوجيــا،   ماساتشوســتس 
 جلســات التعليــم عــرب اإلنرتنــت، وهــم إريــك فــون
أوليــت، وبيــل  برييز-بريفــا،  ولويــس   هيبــل، 
األســاتذة شــمل  كمــا  ســارما.   وســانجاي 
وإيرديــن باالنيســوامي  فيمــاال   واملرشــدون 
ــب املكثفــة يف معهــد ي  بيشــيموف مــن برامــج التدر
األعمــال ورائــدة  للتكنولوجيــا،   ماساتشوســتس 
شــبكة مــن  ومرشــدين  هاتســوبولوس،  ينــا   مار

خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.ي

برنامــج يف  املشــاركون  حــرض  أســابيع،   10 مــدار   علــى 
إىل خاللهــا  مــن  تعّرفــوا  عمــل  ورش  املكثــف  يــب   التدر
معهــد تطويــر  مــن  لالبتــكار  منهجيــة   أســاليب 
الوحــدات تناولــت  كمــا  للتكنولوجيــا.   ماساتشوســتس 
يــادي، واكتشــاف العمــالء، وتحديــد املشــكالت،  اإلبــداع الر
 وحــل املشــكالت، وتصميــم املشــاريع. وتلّقــى املشــاركون
 اإلرشــاد مــن 15 عضــواً يف الهيئــة التدريســية يف معهــد
 ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ومرشــدين تلّقــوا تدريبهــم

يف املعهد طوال فرتة الربنامج.ي

واإلبداع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 



 يف يــوم العــرض االفــرتايض الــذي نظمــه برنامــج التدريــب املكثــف، قدمــت الفــرق الـــ22 ابتكاراتهــا إىل لجنــة تحكيــم
 مؤلفــة مــن 12 عضــواً مــن مختلــف املجــاالت يف القطاعــني الخــاص والعــام، وخمســة أعضــاء موّقريــن للجولــة

النهائية.ط

شارك يف لجنة التحكيم كل من:ذ

مــن خــالل جهــود مؤسســة عبــد هللا الغريــر للتعليــم وجامعــة اإلمــارات العربية املتحدة باإلضافــة إىل خربة 
املشــاركني، نجــح هــؤالء يف تكويــن فهــم عميــق لتحديــات توظيــف الشــباب يف املنطقــة. ومــن املثــري 

لإلعجاب أنهم تعاملوا مع التحدي من خالل منظور ريادي وعاطفي على السواء.

فيماال باالنيسوامي، مديرة برامج التدريب املكثفة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

تشمل األهداف الرئيسية الثالثة لربنامج التدريب املكثف ما يلي:ي

تحس� فعالية التواصل

والتعاون 
اكتساب ا�هارات القيادية من

خ�ل ا��رسة 
تعلم حلول مبتكرة قا�ة ع�

البيانات وتطبيقها 

ير الرتبية والتعليم اإلمارايت معايل حسني بن إبراهيم الحمادي، وز

مجموعــة الربنامــج  يف  املشــاركون  الشــباب   حــرض 
 متنّوعــة مــن جلســات التعليــم االفرتاضيــة واللقــاءات
 امليدانيــة، إىل جانــب املشــاركة يف جلســات افرتاضيــة
تحديــات علــى  وركــزت  مختصــون  خــرباء   يقودهــا 

يادة  التوظيف وآليات سوق العمل، ومنظومات ر

 األعمــال ضمــن إطــار ســيناريوهات خاصــة باملنطقــة
يــق فر لــكل  العمليــة  هــذه  وســمحت   العربيــة. 

بتطوير حلول مبتكرة وتحويلها إىل مشاريع.ي

املستشار الثقايف لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية املتحدة

ير للتعليم ير، رئيس مجلس أمناء  مؤسسة عبد هللا الغر يز الغر معايل عبد العز



إبداعيــة وعملــت علــى مواجهــة  طــّورت الفــرق حلــوالً 
زوايــا مختلفــة. شــملت مــن  الشــباب  بطالــة   تحــدي 
 املشــاريع الــيت ُقّدمــت أمــام اللجــان منصــة إلكرتونيــة
 تربــط أربــاب العمــل بالباحثــني عــن عمــل إليجــاد حلــول
 للتصــّدي للتحديــات الــيت تواجههــا الرشكــة، وتطبيقــاً
 لبنــاء املهــارات يســمح للشــباب بتنميــة مهاراتهــم وتعزيــز
تربــط ملشــاريع ناشــئة  التوظيــف، وأفــكاراً   فرصهــم يف 
 أربــاب العمــل بالخريجــني مــن مختلــف االختصاصــات
البيانــات. علــى  قائمــة  أدوات  باســتخدام   واملجــاالت 
الفــين الدعــم  تقديــم  علــى  أخــرى  مشــاريع   وركّــزت 
 والقانوين واإلداري للمنشآت الصغرية واملتوسطة إلدارة
حلــوًال آخــر  فريــق  عــرض  حــني  يف  بفعاليــة،   أعمالهــا 
أعــرب العــريب.  العــامل  يف  خارجيــة  بمصــادر   لالســتعانة 
 أعضــاء لجنــة التحكيــم عــن إعجابهــم باألفــكار املقّدمــة
كـّـدوا علــى أهميــة أن يعالــج الشــباب مشــكلة البطالــة  وأ

 من جذورها وأن يصبحوا مبتكرين لفرص العمل بدًال

مبادرات ملواجهة تحدي بطالة الشباب

 مــن أن يكونــوا باحثــني عنهــا. وفــاز باملرتبــة األوىل مــرشوع
6 مــن  فريــق  تطويــره  علــى  عمــل  الــذي   «مهنــة»، 
 مشــاركني، وهــو عبــارة عــن منصــة عــرب اإلنرتنــت تعمــل
والهندســة والتكنولوجيــا  العلــوم  طــالب  ربــط   علــى 
 والرياضيــات مــع رشكات مختصــة يف تلــك املجــاالت يف
 دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بهــدف توســيع شــبكتهم
 املهنيــة والحــد مــن البطالــة. تعــزز منصــة «مهنــة» الرابــط
 بــني القطــاع الخــاص والجامعــات لتســاعد يف مطابقــة
 الطــالب مــع مشــاريع محــددة تعــزتم الــرشكات إكمالهــا.
والتكنولوجيــا العلــوم  طــالب  يعــرّف  بــدوره   وهــذا 
املتعلقــة الواقعيــة  بالقضايــا  والرياضيــات   والهندســة 
 بالقطــاع وفــرص العمــل املحتملــة فيــه مــع الســماح
 للــرشكات الخاصــة باالســتفادة مــن مشــاركة الطــالب.
املشــاريع جانــب  إىل  «مهنــة»  مــرشوع  عــرض   ســيتم 
يف النهائيــة  الجولــة  إىل  تأّهلــت  الــيت  األخــرى   الثالثــة 
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النتائج

كــن أعــرف الكثــري عــن ريــادة األعمــال قبــل أن أشــارك يف برنامــج التدريــب املكثــف. لقــد أعّدتــين هــذه  مل أ
كــرب ومعرفــة املزيــد  التجربــة إلطــالق مرشوعــي التجــاري. بالطبــع، ال يــزال بوســعي تنميــة مهــارايت بشــكل أ

عن هذا املجال، لكنين أشعر بأنين أملك اآلن املعارف الالزمة ألصبح رائد أعمال ناجًحا.د

.مل ُتذكر أسماء الطالب لحماية الخصوصية³

ــادة يف االبتــكار، ــة برنامــج التدريــب املكثــف للري  بعــد نهاي
 أجــرت مؤسســة عبــد هللا الغريــر للتعليــم اســتطالًعا،
 ومناقشــات ملجموعــات الرتكــزي، ومقابــالت مع املشــاركني
 لالطــالع علــى تجربتهــم. وأشــارت النتائــج إىل أن برنامــج
معهــد مــن  االبتــكار  يف  للريــادة  املكثــف   التدريــب 
علــى كبــري  أثــر  لــه  كان  للتكنولوجيــا   ماساتشوســتس 
ُكّلفــوا الــيت  والتحديــات  األعمــال  لريــادة   فهمهــم 
 بمعالجتهــا. كمــا ســلط الضــوء علــى أهميــة عقــد ورش
املنطقــة.ي يف  للشــباب  مماثلــة  عمــل 
 أفــاد املشــاركون الذيــن شــملهم االســتطالع أن األهــداف
 األساســية لربنامــج التدريــب املكثــف قــد تحّققــت وأن
 التجربــة فاقــت توقعاتهــم. قالــت األغلبيــة الســاحقة

برنامــج (94%) إن  االســتطالع  يف  املشــاركني   مــن 
املشــكالت تحديــد  علــى  دّربهــم  قــد  املكثــف   التدريــب 
لتطويــر فعــال  بشــكل  منهجيــة  أســاليب   واســتخدام 
مــن مماثلــة  نســبة  ذكــرت  كمــا  لهــا.  مبتكــرة   حلــول 
لهــا ســمح  املكثــف  التدريــب  برنامــج  أن   املشــاركني 
املمارســة.ي خــالل  مــن  القياديــة  املهــارات  باكتســاب 
 وأخــًريا، أفــاد 98% مــن املشــاركني أن برنامــج التدريــب
يف مهاراتهــم  تحســني  يف  للغايــة  فعــاًال  كان   املكثــف 
 التواصــل والعمــل الجماعــي. وأشــار املشــاركون أيًضــا إىل
التدريــب برنامــج  أثنــاء  املكتســبة  واملهــارات  املعرفــة   أن 
املكثــف ستســاعدهم يف حياتهــم املهنيــة يف املســتقبل.ي

طالب هندسة طبية حيوية يف جامعة خليفة³

ذكــر الرتكــزي،  مناقشــات مجموعــات  إحــدى  خــالل   يف 
يف األكــرب  التحــدي  شــكّل  الــذي  الجــزء  أن   املشــاركون 
 برنامــج التدريــب املكثــف هــو كتابــة مقــرتح أعمــال موّســع
 باالســتناد إىل التخطيط املايل وتحليل الســوق. مل يمتلك
 أغلبيــة املشــاركني معرفــة مســبقة يف مجــال األعمــال
 التجاريــة أو ريــادة األعمــال، وبالتــايل واجهــوا صعوبــة يف
 إدارة الشــؤون املاليــة. واقرتحــوا أن يتــم تقديــم املكونــات
برنامــج بدايــة  املاليــة يف  بالشــؤون  املتعلقــة   التعليميــة 
ــوا  التدريــب املكثــف وتحديــد التوقعــات بوضــوح ليتمكّن
مــن واالســتفادة  حلولهــم  تطويــر  كيفيــة  فهــم   مــن 
وجــه أفضــل  علــى  مرشــديهم 
 وذكــر املشــاركون أيًضــا أن جميعهــم واجهــوا مشــكلة يف

 إدارة الوقــت، وبخاصــة الطــالب الذيــن كانــوا مســجلني
 يف مســاقات جامعيــة يف الوقــت نفســه. وباإلضافــة إىل
 ذلــك، رأى بعــض املشــاركني أن تحــّدي بطالــة الشــباب،
 وهــو املوضــوع األســايس الــذي يتمحــور حولــه برنامــج
 التدريــب املكثــف، يجــب أن تتــوىل مواجهتــه السياســة
 الحكوميــة وليــس القطــاع الخــاص، ولكــن رسعــان مــا
 أدركــوا الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه مبــادرات ريــادة
املجتمعيــة املشــكالت  مــن  التخفيــف  يف  .األعمــال 
 اتّفــق املشــاركون علــى أن املكونــات األكــرث فاعليــة مــن
تحديــد وحــدات  هــي  املكثــف  التدريــب   برنامــج 
 املشــكالت، وبخاصــة إعــادة كتابــة بيــان املشــكلة حــىت
ودقيًقــا.ط وبســيًطا،  واضًحــا،  يصبــح 
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 شــكّل تحديــد املشــكلة والتعّمــق يف معرفــة ماهيتهــا وطريقــة التفكــري الالزمــة لحلهــا بدايــة فعالــة للغايــة
لربنامج التدريب املكثف.س

طالب هندسة إلكرتونية يف جامعة خليفة

والتعّمــق يف معرفــة ماهيتهــا املشــكلة   شــكّل تحديــد 
للغايــة فعالــة  بدايــة  لحلهــا  الالزمــة  التفكــري   وطريقــة 

لربنامج التدريب املكثف.ي
 أمــا العنــرص الثــاين الــذي ســاهم يف زيــادة فعاليــة برنامــج
 التدريــب املكثــف بحســب رأي املشــاركني، فهــو الدعــم
 الــذي تلّقــوه مــن مرشــديهم. قــّدم املرشــدون املســاعدة
بمالحظــات وتزويدهــم  املشــاركني  توجيــه  خــالل   مــن 
ذلــك، إىل  وباإلضافــة  الربنامــج.  مــدة   صادقــة طــوال 
أّداه الــذي  للــدور  تقديرهــم  عــن  املشــاركون   أعــرب 
الفــرق مــن بــني أعضــاء  التفاعــل  تعزيــز   املرشــدون يف 
 خــالل تزويدهم باســرتاتيجيات التواصــل لحل الزناعات.

كّدوا  عندما ُسئل املشاركون عن العمل ضمن فرق، أ

 تم تمكيننا نحن الخريجني الجدد للتعامل مع مشكالت كبرية مثل بطالة الشباب، وكان ذلك من ...
أهم العوامل املحفزة – أي معرفة ما نحن قادرون عليه كشباب وما يمكننا القيام به يف املستقبل.ط

خريج علوم مالية ومرصفية من جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 أن وجــود أعضــاء يف الفريــق مــن خلفيــات متنّوعــة
وطــرق نظــر  وجهــات  علــى  للتعــرّف  مفيــداً   كان 

مختلفة لحل املشكالت.ي
 ومــن أهــم النقــاط الــيت عــّرب عنهــا املشــاركون هــي أن
مــن االبتــكار  يف  للريــادة  املكثــف  التدريــب   برنامــج 
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عّمق معرفتهم
ريــادة لــدور  فهمهــم  وحّســن  املنطقــة   بتحديــات 

األعمال واالبتكار يف معالجة هذه املشكالت.ت
 علــى الرغــم مــن أن الكثــري مــن املشــاركني مــا زالــوا
كــرث قــدرة على  طالًبــا، إال أن معظمهــم شــعروا بأنهــم أ
 التفكــري بشــكل ناقــد يف الــدور الــذي يمكنهــم تأديتــه

كسفراء للتغيري يف املنطقة.ر



الغريــر هللا  عبــد  مؤسســة  بــني  التعــاون   فتــح 
للتكنولوجيــا ماساتشوســتس  ومعهــد   للتعليــم 
 لتنفيــذ برامــج التدريــب املكثفــة يف دولــة اإلمــارات
يف رغبــة  وخلــق  جديــدة  آفاقــاً  املتحــدة   العربيــة 
إىل مماثلــة  ومنصــات  تجــارب  تقديــم   مواصلــة 
 الشــباب يف املنطقــة. وأعــرب العديــد مــن أعضــاء
 لجنــة التحكيــم يف يــوم العــرض عــن اهتمامهــم
 بتوظيــف مشــاركني مــن برنامــج التدريــب املكثــف،
 كمــا أعــرب بعــض الحارضيــن مــن اململكــة العربيــة
 الســعودية عــن اهتمامهــم بتنفيــذ برنامــج التدريب
 املكثــف مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
 لــرواد األعمــال الطامحــني يف بلدهــم. وتوّلت وزارة

 الرتبية والتعليم اإلماراتية مراجعة هذه الفرصة

الخاتمة

 يصــّور نجــاح برنامــج التدريــب ا�كثــف للقيــادة وا�بــداع مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا التزامنــا �عالجــة
 مشــكلة بطالــة الشــباب § ا�نطقــة العربيــة بشــتى الســبل ا�تاحــة، �ــا يشــمل عقــد £اكات مع مؤسســات رائــدة ع�
ــة ا�تحــدة �عــداد برامــج للطــ�ب مــن الطــراز ــارات العربي ــا وجامعــة ا�م ــد ماساتشوســتس للتكنولوجي ــرار معه  غ

العا�ي.ط

 معايل عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم

 التعاونيــة، بهــدف املشــاركة يف وضــع نهــج برنامــج
ــادة األعمــال  التدريــب املكثــف مــن حيــث منهــج ري
معهــد يدرّســه  الــذي  املنهــج  مــع   ومواءمتــه 
الســنة لطــالب  للتكنولوجيــا   ماساتشوســتس 

األوىل.و
 إن املنظومــات يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال
 أفريقيــا بأمــس الحاجــة إىل أعــداد كبــرية مــن رواد
فــرص تســاعد  أن  ويمكــن  املبتكريــن.   األعمــال 
مــن واإلبــداع  للقيــادة  املكثــف  التدريــب   كربنامــج 
تزويــد يف  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس   معهــد 
الــيت للنقــل  والقابلــة  التقنيــة  باملهــارات   الشــباب 
حــان الجــدد.  األعمــال  رواد  جميــع  إليهــا   يحتــاج 
املنطقــة!ي يف  املواهــب  لتطويــر  الوقــت 



  ة-ميــا أوزيغوفيــك، رئيســة قســم األبحــاث، مؤسســة
ة.عبد هللا الغرير للتعليم

 

 مؤسســة عبــد هللا الغريــر للتعليــم: تهدف مؤسســة عبد
أضخــم مــن  واحــدة  بصفتهــا  للتعليــم،  الغريــر   هللا 
يف الخــاص  القطــاع  مــن  املمولــة  العطــاء   مؤسســات 
 املنطقــة، إىل االضطــالع بــدور تمكــني الشــباب اإلمــارايت
 والعــريب مــن أجــل تحقيــق النجــاح واملســاهمة يف التطويــر
 املســتدام للمنطقــة مــن خــالل تقديــم الحلــول التعليميــة

املبتكرة وإقامة الرشاكات الحقيقية والجديرة بالثقة.خ

جامعــة تهــدف  املتحــدة:  العربيــة  اإلمــارات   جامعــة 
100» مبــادرة  خــالل  مــن  املتحــدة  العربيــة   اإلمــارات 
 مليون نجم» إىل تدريب الشــباب املوهوبني ودعمهم يف
 تطويــر ُنهــج مبتكــرة تعالــج بطالــة الشــباب يف العــامل العريب

وأفريقيا وجنوب آسيا.ي

ماساتشوســتس معهــد  مــن  املكثفــة  التدريــب   برامــج 
والقيــادة االبتــكار  يف  مكثفــة  برامــج  هــو   للتكنولوجيــا: 
 تتحــّدى املشــاركني لتطويــر مــرشوع تجــاري يف غضــون
 أســبوع واحــد. ينضــم إىل الربامــج مبتكــرون مــن جميــع
 أنحــاء العــامل ليكتســبوا املعلومــات مــن أعضــاء يف الهيئــة
للتكنولوجيــا ماساتشوســتس  معهــد  يف   التدريســية 

ومرشدين تلّقوا تدريبهم يف املعهد.ذ

إعداد
الجامعيــة املســارات  مديــرة قســم  فرحــات،   ن-نســمة 

ة..واملهنية، مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم

والتقييــم، الرصــد  قســم  رئيســة  صايــج،   م-مــاري 
ة.مؤسسة عبد هللا الغرير  للتعليم

و-فيماال باالنيسوامي، مديرة برامج التدريب املكثفة | 
برنامج التعليم املفتوح  رريف معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا 


