
 

 

 خبر صحفي 

 عبد اللطیف جمیل للطاقة تعلن عن استحداث منح للطالب من الشرق األوسط
 

  في إسبانیا  الكلیات الجامعیةسیتم انتقاء طالب من األردن والمكسیك للدراسة في إحدى أرقى 
  اللطیف جمیل للطاقة بالمساهمة تجاه المجتمعات التي تعمل بهاهذه المنح هي جزء من التزام عبد 

 
 2018 قد 27 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 

ستتاح الثنین من الطالب من األردن والمكسیك فرصة الدراسة في إحدى أرقى الجامعات في إسبانیا، وذلك بعد اإلعالن عن برنامج 
، إحدى شركات عبد اللطیف Fotowatio Renewable Venturesلطاقة المتجددة مشاریع اجدید للمنح الدراسیة تدیره فوتواتیو ل

 جمیل للطاقة.
 

وأتى اإلعالن بعد زیارة ولي العهد السعودي األمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود إلى إسبانیا، حیث أعلنت عبد اللطیف 
 Institutoمنحتین دراسیتین للشباب والقادة الصاعدین، للدراسة في كلیة إمبریزا لطاقة المتجددة عن مشاریع اجمیل للطاقة وفوتواتیو ل

de Empresa.إحدى أرقى وأفضل الكلیات الجامعیة في إسبانیا ، 
 

 Young Talented Leaders Scholarship( للقادة الشباب الموهوبینللطاقة للمنح الدراسیة ل یویركز برنامج عبد اللطیف جم
Programme ( على دعم المواهب الشابة في الدول التي تعمل فیها عبد اللطیف جمیل للطاقة. وتأتي هذه المنحة األخیرة تحدیدًا في

 میغاواط تیار مباشر). 342میغاواط تیار مباشر) في األردن وحقل بوتوسي الشمسي في المكسیك ( 65" (2سیاق المشاریع "المفرق 
 

التدریب والتعلیم، بما في ذلك األقساط الدراسیة، وتكالیف اإلقامة والموارد األكادیمیة، ومستقطعات وتشمل المنح الدراسیة كافة تكالیف 
خاصة للسفر والوجبات في إسبانیا، على مدى أربعة سنوات وهي المدة المطلوبة إلنهاء البرنامج الدراسي والحصول على الشهادة 

 الجامعیة من كلیة إمبریزا في إسبانیا.
 

تو دي دییغو أروزامینا، الرئیس التنفیذي لعبد اللطیف جمیل للطاقة، برنامج المنح الدراسیة للقادة الشباب الموهوبین بأنه ووصف روبر 
 "یساهم في تحقیق إحدى أهم أولویاتنا كجهة عمل، أال وهي التزامنا تجاه دعم المجتمعات التي نعمل بها".

 
فرصة استكمال الدراسة في إحدى جامعات  -بمن فیهم من الشرق األوسط –الیافعین والموهوبین وأضاف أروزامینا: "إننا نمنح األفراد 

 الخبة، ونحرص على دعمهم في بناء وتطویر معارفهم ومهاراتهم".
 

 وتدعم عبد اللطیف جمیل قطاعات التعلیم والتدریب المتخصص في الشرق األوسط من خالل عدد من الجهود والمبادرات، التي نذكر
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا، ومعمل عبد اللطیف جمیل للتعلیم العالمي.-منها منح تویوتا

 
 
 



 

 

 خبر صحفي 

 نبذة عن عبد اللطیف جمیل 

عبد اللطیف جمیل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونیًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات التجاریة 
ات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات والسیارات، والخدمات المالیة، والطاقة المتجددة، والخدمات البیئیة، واالستثماریة، أبرزها تجارة السیار 

وتطویر األراضي وتطویر العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف 
االستثمارات الخارجیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید  جمیل على مكانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى

 www.alj.comعن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 

 

أو عبر الهاتف على الرقم  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني 
 ).4غرینیتش + -دبي  + (توقیت97144480906

 
 "إنستیتو دي إمبریزا" (معھد إمبریزا) نبذة عن جامعة

نظام تعلیم متكامل یعتمد أحدث التقنیات، للقادة الذین یرغبون بإحداث تغییر حقیقي على  Instituto de Empresaیقّدم معھد إمبریزا 
 مستوى العالم من خالل االبتكار والرؤیة العالمیة وریادة األعمال مع التركیز على جوانب اإلنسانیات. 

برامج جامعیة على مختلف المستویات ویصّنف المعھد بأّنھ أحد المراكز التعلیمیة الرائدة على مستوى العالم، وھو یقّدم 
(البكالوریوس والدراسات العلیا وبرامج التعلیم للمدراء والمسؤولین التنفیذیین). ویضّم المعھد كلیات متخصصة في مجاالت 

 األعمال، والحقوق والدراسات القانونیة، والعمارة والتصمیم، والعلوم اإلنسانیة والتقنیة، والعالقات الدولیة.

دولة،  131بروفیسور یقّدمون مواداً ومساقات تعلیمیة لطالب من  500ستوى ھیئة التعلیم، یضّم المعھد أكثر من وعلى م
 ویساھمون في إثراء المشھد المعرفي، خاصة من خالل تنفیذ مشاریع بحثیة ذات أثر اجتماعي ملموس.

ألف خریجاً ویتبوأون العدید من  50فوق عددھم ، وبات یعرف الیوم من خالل شبكة خریجیھ الذین ی1973وتأسس المعھد في 
 دولة، ویمثلون شبكة من سفراء المعھد حول العالم. 165المناصب المرموقة في حوالي 

 


