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خلق عالم من 
االختالف



التغيير يبدأ بطرح األسئلة. 

    كيف يمكننا خلق مجتمعات صحية؟ 
    كيف يبدو شكل التعليم الجّيد؟  

    كيف يمكننا مساعدة جميع الناس على العيش حياة منتجة 
وذات معنى؟

في مركز تطوير التعليم )EDC(، يعالج عملنا مثل 
هذه التساؤالت بأفكار وأدوات وابتكارات تعمل على 

تحسين التعليم، وتعزيز الصحة، وتوسيع الفرص 
االقتصادية في مختلف أنحاء العالم. 



 كمنظمة رائدة في تطوير البرامج
 التي تدفع إلى التغيير، حّول مركز تطوير التعليم حياة
أكثر من مليار من المتعلمين في أكثر من 80 بلداً. 

 نحن 
     نغّير العالم



 مالي ــ أنشأت المدارس، وأنشأت
برامج تعليمية أساسية متسارعة، واستخدمت 
برامج تعليمية مبتكرة مستندة إلى الكمبيوتر 

اللوحي لتوسيع حدود الفرص التعليمية

  14,000
 مشروع تجاري صغير أطلق 

في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

6.5 مليون  
تحسين تعليم القراءة والكتابة 

طفل حول العالم

أكثر من 60  
 من تطوير ابتكار مناهج العلوم

 والرياضيات

سنة

 كل يوم، نتشارك مع منظمات الخدمة االجتماعية
 واألنظمة الصحية، والمناطق التعليمية،

 والحكومات لحل التحديات
 األكثر إلحاحاً التي تواجه العالم. تشمل أولوياتنا ما يلي:

 ·    تصميم برامج تنمية القوة العاملة التي تقدم
  للشباب غير الملتحقين بالمدارس والشباب مسارات بديلة

 إلى االستقالل االقتصادي

 ·    وضع برامج تمنع االنتحار وإساءة
 استخدام المواد األفيونية في المدارس والمجتمعات في مختلف أنحاء الواليات المتحدة

 ·    إجراء البحوث حول ما يصلح في 
 مرحلة الطفولة المبكرة من التعليم والرعاية

 ·    وضع المناهج الدراسية التي تحّسن توجه تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
 )STEM( والتدريس لجميع الطالب

 ·    استخدام التكنولوجيا لتوفير تعليم عالي الجودة في بعض 
 البيئات األكثر ضعفاً في الموارد في العالم



6.5 مليون  

سنةأكثر من 60  

ما نقوم به
إن مركز تطوير التعليم يعمل على إيجاد حلول استراتيجية وفّعالة تتناسب مع ثقافات وسياقات واحتياجات 

المجتمعات التي نعمل فيها. نحن ملتزمون بتعزيز العدالة، والقضاء على الفوارق، ودعم األفراد الذين 
يعيشون في مناطق الصراع وفي المجتمعات التي تعاني من الفقر والتمييز والقمع. 

الفلبين ــ دعمت تعليم اللغة األم للماليين 
 من المتعلمين الشباب ووفرت

 طريقاً للخروج من الفقر 
 آلالف الشباب

 الواليات المتحدة – هي رائدة 
 في مجال علوم الحاسوب ومهارات 
التفكير الحاسوبي في الصفوف من 

التمهيدي إلى السادس عشر، وتتشارك 
مع هذا المجال لتحديد وظائف المستقبل

1.6مليون   
 أميركي 

تم وصلهم ببرامج تدريب على منع االنتحار

نجري بحوث لمعرفة ما يصلح 
نصمم ونطّور مواد وتدريبات مبتكرة
ننفذ حلول دائمة للمشكالت الصعبة

نقّيم البرامج لتحسينها
 نعطي المعلومات الالزمة لتطبيق السياسات على المستوى المحلي 

ومستوى الواليات والمستوى الوطني



انضم الينا في خلق عالم من االختالف
إن مركز تطوير التعليم )EDC( هو منظمة غير ربحية تتلقى المنح والعقود للقيام بعملنا. يتم دعم برامجنا 

 من قبل الواليات والمدن
  والجامعات، باإلضافة إلى المنح المقدمة من الشركات والمؤسسات

 والوكاالت األمريكية والشركاء الدوليين واألمريكيين.

.)EDC( اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيفية المشاركة مع مركز تطوير التعليم

edc.org

سيمكننا دعمك من مواصلة توفير فرص مغيرة للحياة لألطفال والشباب واألسر في جميع أنحاء العالم. 

edc.org/donate

twitter.com/edctweets
facebook.com/edc.worldwide

go.edc.org/linkedin

تم اإلعتراف بمركز تطوير التعليم )EDC( من قبل مصلحة الضرائب األمريكية كمنظمة 501)س()3(.
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