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Celebrating 10 years
serving our community

MESSAGE FROM HIS HIGHNESS

The Foundation has made a powerful impact since it was
established in 2009, driven by the passion of its staff, strength
of its partnerships and collaborations, and ambition of our
Ras Al Khaimah community to meet future challenges.
Our country is only as strong as the knowledge we possess. For
us to prosper and reach greater heights, we need to cultivate
a robust culture of innovation and research. Innovation starts
with education, and the Foundation serves as a resource for
all those who are committed to learning, especially promising
students, teachers, and public sector employees.
I am proud of the Foundation’s work and grateful to all who
have engaged and contributed to the success of its endeavors.
Working together creates a stronger community, and this
is essential to our transformative vision for making Ras Al
Khaimah a welcoming, thriving, and sustainable place for all
who call it home.
It is my hope that the Foundation will continue to embody a
spirit of service to the community, model best practices in
policy development and evidence-based reform in Ras Al
Khaimah and the United Arab Emirates, and remain a place
of opportunity for those who wish to improve themselves for
years to come.
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
Member of the Supreme Council of the UAE,
Ruler of Ras Al Khaimah

MESSAGE FROM
HIS HIGHNESS

OUR MISSION

Celebrating our 10th anniversary in 2019,
the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
Foundation for Policy Research was
founded to aid in the social, cultural, and
economic development of Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (UAE).
Established through Emiri decree by His
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi,
the Foundation seeks to impact policies
and best practices by generating a worldclass body of research on Ras Al Khaimah
and the broader UAE, developing individual
and local capacity across public sectors,
nurturing creativity, innovation, and local
talent, and engaging the community in our
work.

OUR MISSION

10 YEARS OF EXCELLENCE

10 YEARS OF EXCELLENCE
PROGRAM HIGHLIGHTS

First Ras Al Khaimah
Teacher Exchange
Program trip, sending Ras
Al Khaimah educators to
learn from educators in
Switzerland.

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al
Qasimi established the
Foundation through Emiri
Decree.

2010

2009

First Community
Gathering event hosted,
bringing our diverse
community together.

2012

2011

Ras Al Khaimah Teachers
Network established,
providing accredited
professional development
opportunities for
teachers.

The Foundation published
its 25th research
publication as a bilingual
publisher of studies on
Ras Al Khaimah and the
UAE.

2014

2013

Ras Al Khaimah Prison
Program and library
established, training its
first group of inmates and
officers.

2016

2015

The Foundation's Hands
on Learning Program
established to reintegrate
at-risk boys, providing
life skills and leadership
training.

The Foundation's Ras
Al Khaimah Fine Arts
Festival launched its
new large-scale outdoor
exhibition concept in Al
Jazirah Al Hamra.

The Foundation's
Philanthropy in Education
Symposia Series was
launched in Geneva,
Switzerland.

2018

2017

The Foundation's College
Preparation Program
graduated its first class
of Grade 12 students
ready to study abroad for
university.

2019

The Foundation held its
first Ras Al Khaimah
Future Careers Forum for
Grade 12 students from
across the emirate.

OUR WORK

KNOWLEDGE
PRODUCTION &
DISSEMINATION

PROGRAMS &
INITIATIVES

COMMUNITY
ENGAGEMENT

Educators

• Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

• Parental Involvement

• Teacher Professional Development

• Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

• Reverse Gender Gap & Boys

• Ras Al Khaimah Teachers Network

• Studio & Gallery

• Early Grade Arabic Reading Fluency

• Teacher Scholarships

• Policy & Working Paper Publication

Students

• Philanthropy in Education
Engagement

Series

• Policy & Practice Blog and Podcast
Series

• Faculty Research Grants
• Doctoral Research Grants
• Seed Grants
• Gulf Comparative Education Society
• Gulf Education and Social Policy
Review

Program

• UAE Teacher Exchange Program

• College Preparation Program
• Youth English Program
• Hands on Learning Program
• Sheikh Saqr Overseas Scholarship
Program

Community
• Ras Al Khaimah Prison Program
• Ras Al Khaimah Government

Research Exchange Program

• Government Employee Overseas
Summer Program

• Community Grants

OUR WORK

Film Grants

• Art Workshops
• Artist-in-Residency Program
• Community Gathering Event Series
• Majlis Event Series
• Women @ Work Networking Series

KNOWLEDGE PRODUCTION & DISSEMINATION

IMPACT HIGHLIGHTS

100+

Publications
published

15+

Symposiums
organized

90+

Conference
presentations

In 2019, we were honored to:

• Host the 'Global Trends in Parental

Involvement Symposium' in the UAE

• Sign an MOU with UNFPA to do work around
gender equity

• Co-edit and publish the book ÔPhilanthropy in
Education: Diverse Perspectives and Global
TrendsÕ with NORRAG

• Publish a background paper for UNESCOÕs
Global Education Monitoring Report

• Present and publish a policy brief for Think20,

KNOWLEDGE
PRODUCTION &
DISSEMINATION

part of the G20 Summit

• Participate in the OECDÕs Network of

Foundations Working in Development
(netFWD) Education Working Group

OVER 10 YEARS

Since 2009, we have made significant
contributions to research and data-driven best
practices and policies relevant to our emirate,
nation, and region.

PROGRAMS & INITIATIVES

IMPACT HIGHLIGHTS

2500+
Teachers
trained

650+

Gifted Emirati
students
prepared for
university

3500+

Inmates and
staff at the Ras
Al Khaimah
Correctional
Facility trained
and provided
resources

In 2019, we were honored to:

• Expand our College Preparation Program to
include Grade 9 students

• Scale-up our Iqra early grade Arabic reading
fluency curriculum to eight government
schools in Ras Al Khaimah

• Host our first Ras Al Khaimah Government
Exchange Program to Bristol, UK to learn
global best practices

PROGRAMS &
INITIATIVES

• Launch our first Government Employee

Summer Overseas Program, sending Ras Al
Khaimah Correctional Facility officials to the
UK for English study

• Host the reciprocal group of Vietnamese
teachers of the UAE-Vietnam Teacher
Exchange Program

OVER 10 YEARS

Since 2009, we have developed and provided
programs and initiatives to build individual
and local capacity, cultivating local talent
and supporting evidence-based institutional
improvements.

COMMUNITY ENGAGEMENT

IMPACT HIGHLIGHTS
Since 2009, our research, capacity development,
and arts and culture initiatives have been
supported by our community engagement and
event offerings. We have been privileged to be able
to reach out and bring people from all walks of life
together, connecting our communities.

50+

Community
Gathering
events

25+

Workshops

30+

Public
Policy Majlis
presentations

20,000+

Event attendees and
counting

In 2019, we were honored to:

• Celebrate our 10-year anniversary with numerous
activities and community events

• Participate in 27 information sessions,
summits, and fairs

COMMUNITY
ENGAGEMENT

• Host our first Women @ Work Breakfast Series
networking event

• Host the 7th Annual Ras Al Khaimah Fine Arts

FestivalÕs first large-scale outdoor digital arts
exhibition at its new location in Al Jazirah
Al Hamra

• Launch our new Ras Al Khaimah Fine Arts
Festival website

OVER 10 YEARS
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Ras Al Khaimah
Fine Arts
Festivals

PARTNERSHIPS & COLLABORATIONS

2019 HIGHLIGHTS

66

22

Total partnerships
and collaborations

Local and
international
government
partners and
collaborators

10

20

Visiting scholars

University partners
and collaborators

PARTNERSHIPS &
COLLABORATIONS

10

2019 Ras Al Khaimah Fine
Arts Festival sponsors and
partners

2019 فريقنا في

OUR TEAM IN 2019
35

Total number
of staff

14

Nationalities

1200+

Professional
development hours
completed

35

مجموع عدد
الموظفيين

14

جنسية

1200+

ساعات التطوير
المهني المنجزة

الشراكات والتعاون

إنجازات 2019

22

66

شريك من الحكومة
المحلية والدولية
والمتعاونين

مجموع الشراكات
والتعاون

10

20

شريك من الجامعات
والمتعاونين

الشراكات
والتعاون

باحثين
زائرين

10

رعاة لمهرجان رأس
الخيمة للفنون البصرية

المشاركة المجتمعية

أبرز
التأثيرات
منذ عام  ،2009تم دعم مبادراتنا المتعلقة بالبحوث
وتطوير القدرات والفنون والثقافة من خالل المشاركة
المجتمعية وتقديم األحداث والفعاليات .لقد تشرفنا
بأن نكون قادرين على التواصل مع الناس من مختلف
نواحي الحياة ،وربط مجتمعاتنا ببعضها البعض.

30+

عروض سلسلة
مجالس السياسة
العامة

20,000+
عدد حضور
الفعاليات

25+

ورش العمل

• في عام  ،2019كنا في غاية الحماس للقيام ب:
• االحتفال بالذكرى  10مع القيام بالعديد من
األنشطة والفعاليات المجتمعية
• المشاركة في  27جلسات تثقيفية ،و ندوات،
ومعارض
• استضافة أول حدث لسلسة نساء في العمل

المشاركة
المجتمعية

• استضافة معرض الفنون الرقمية في الهواء
الطلق على نطاق واسع ضمن أحداث مهرجان
رأس الخيمة السنوي السابع للفنون البصرية ،في
موقعه الجديد الكائن في الجزيرة الحمراء.
• إطالق الموقع اإللكتروني الجديد لمهرجان رأس
الخيمة للفنون البصرية

خالل  10سنوات

•

50+

فعاليات المشاركة
المجتمعية

7

دورات من مهرجان
رأس الخيمة للفنون
البصرية السنوي

البرامج و المبادرات

أبرز
التأثيرات
منذ عام  ،2009قمنا بتطوير وتقديم برامج ومبادرات
لبناء القدرات الفردية والمحلية ،وتنمية المواهب
المحلية ودعم التحسينات المؤسسية القائمة على
األدلة.

المعلمين
المدربين

تدريب نزيل
وموظف في
المؤسسة العقابية
و اإلصالحية وتوفير
الموارد لهم

في عام  ،2019كان لنا الشرف في:
• توسيع برنامج اإلعداد الجامعي ليشمل طلبة الصف
التاسع
• االرتقاء بتجربة مناهج الطالقة في قراءة اللغة
العربية اللغة اإلنجليزية في المرحلة األولى
وتطبيقها في  8مدارس حكومية في رأس الخيمة
• استضافة برنامج التبادل الحكومي في رأس الخيمة
في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة لتعلم
أفضل الممارسات العالمية

البرامج و
المبادرات

• إطالق أول برنامج صيفي لموظفي الحكومة خارج
الدولة ،وإرسال مسؤولين من المؤسسة العقابية
و اإلصالحية في رأس الخيمة إلى المملكة المتحدة
لدراسة اللغة اإلنجليزية
• استضافة مجموعة متبادلة من المعلمين
الفيتناميين لبرنامج تبادل المعلمين اإلمارات -
فيتنام

خالل  10سنوات

2500+

650+

إعداد الطلبة
اإلماراتيين
الموهوبين
للدراسة
الجامعية

3500+

إنتاج ونشر المعرفة

أبرز
التأثيرات
منذ عام  ،2009قدمنا العديد من المساهمات الرائدة
في البحوث وأفضل الممارسات والسياسات القائمة
على البيانات ذات الصلة باإلمارة والدولة والمنطقة.

اإلصدارت
المنشورة

الندوات
المنظمة

في عام  ،2019قمنا ب:
• استضافة "ندوة االتجاهات العالمية لمشاركة أولياء
األمور" في اإلمارات
• توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق األمم المتحدة
للسكان للعمل حول المساواة بين الجنسين
• المشاركة في تحرير ونشر كتاب "اإلحسان في
التعليم :التوجهات العالمية و وجهات النظر
المتنوعة" مع نوراغ
• نشر ورقة معلومات أساسية لتقرير اليونسكو
العالمي لرصد التعليم
• تقديم ونشر ملخص السياسة لـ  ،Think20وهو
جزء من قمة مجموعة العشرين

إنتاج ونشر
المعرفة

• المشاركة في مجموعة مؤسسات التعليم
التابعة لمنظمة  OECDالعاملة في مجال التنمية
(.)netFWD

خالل  10سنوات

100+

15+

90+

العروض
التقديمية في
المؤتمرات

أعمالنا

إنتاج ونشر المعرفة

البرامج والمبادرات

• إشراك أولياء األمور

التربويين

• اإلحسان في التعليم

• برنامج تطوير المعلمين المهني

• عكس الفجوة بين الجنسين ،وإشراك
الطلبة الذكور

•

• الطالقة في القراءة العربية في المرحلة
المبكرة
• سلسلة إصدارات أوراق العمل
والسياسات
• سلسلة البودكاست ومدونات السياسة
والممارسات
• منح بحوث الهيئة التدريسية
• منح بحوث الدكتوراه

شبكة معلمي رأس الخيمة

• برنامج تبادل المعلمين اإلمارات
• المنح الدراسية للمعلمين
الطلبة
• برنامج اإلعداد الجامعي
• برنامج الشباب لتعلم اللغة اإلنجليزية
• برنامج التعلم المهني
• برنامج الشيخ صقر للمنح الدراسية خارج
الدولة

• برنامج سيد

المجتمع

• الجمعية الخليجية للتربية المقارنة

• برنامج سجن رأس الخيمة

• التعليم في الخليج والسياسة االجتماعية

• برنامج التبادل البحثي لموظفي حكومة
رأس الخيمة
• البرنامج الصيفي لموظفي الحكومة
• منح مجتمعية

أعمالنا

المشاركة المجتمعية

• مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية
• منح األفالم لمهرجان رأس الخيمة للفنون
البصرية
• األستوديو و المعرض
• ورش العمل الفنية
• برنامج الفنان المقيم
• سلسلة اللقاءات المجتمعية
• سلسلة مجالس السياسة العامة
• سلسلة نساء في العمل

 10أعوام من التميز

 10أعوام من التميز
إنجازات البرامج

أول رحلة لبرنامج تبادل
المعلمين ،وإرسال مجموعة
من التربويين من إمارة رأس
الخيمة إلى سويسرا للتعلم
في المقابل من خبرات
التربويين في بلد الزيارة.

إصدار مرسوم أميري من
صاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي بتأسيس
المؤسسة.

2010

2009

استضافة أول فعالية
من سلسلة الملتقيات
المجتمعية ،وجمع مجتمعنا
المتنوع معًا.

2012

2011

تأسيس شبكة معلمي
رأس الخيمة ،وتوفير فرص
معتمدة لبرنامج تطوير
المعلمين المهني.

أصدرت المؤسسة 25
دراسة بحثية باللغة العربية
واإلنجليزية عن رأس الخيمة
ودولة اإلمارات العربية
المتحدة.

2014

2013

تأسيس برنامج سجن رأس
الخيمة والمكتبة ،وتدريب
أول مجموعة من النزالء
والموظفين.

تم إطالق سلسلة اإلحسان
التي تقدمها المؤسسة في
جنيف بسويسرا.

2016

2015

تأسيس برنامج التعلم
المهني لدمج الطلبة الذكور
المعرضين لخطر التسرب
من المدارس ،وتوفير
المهارات الحياتية وتدريبهم
لتعلم وتقوية المهارات
القيادية.

أطلق مهرجان رأس الخيمة
للفنون البصرية في
المؤسسة ،مفهومه الجديد
للمعارض الخارجية على
نطاق واسع في الجزيرة
الحمراء.

2018

2017

تخريج أول دفعة من طلبة
الصف  12الملتحقين في
برنامج اإلعداد الجامعي،
للدراسة الجامعية خارج
الدولة.

2019

أقامت المؤسسة أول ملتقى
لإلرشاد المهني ووظائف
المستقبل في رأس الخيمة،
والذي استهدف طلبة الصف
 12في اإلمارة.

رسالتنا

بالتزامــن مــع احتفــال المؤسســة بالذكــرى الســنوية
العاشــرة فــي عــام  ،2019تــم تأســيس مؤسســة
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث السياســة
العامــة ،للمســاعدة فــي التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة
واالقتصاديــة فــي رأس الخيمــة ،واإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
تأسســت المؤسســة بمرســوم أميــري صــادر عــن صاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي ،وتســعى
المؤسســة بدورهــا إلــى إحــداث تأثيــرات فــي السياســات
وأفضــل الممارســات مــن خــال إجــراء مجموعــة مــن
األعمــال البحثيــة علــى المســتوى العالمــي فــي رأس
الخيمــة وتمتــد ضمــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتطوير
القــدرات الفرديــة والمحليــة ضمــن القطاعــات العامــة،
ورعايــة اإلبــداع واالبتــكار والمواهــب المحليــة وإشــراك
المجتمــع فــي عملنــا.

رسالتنا

رسالة صاحب السمو

لقــد أحدثــت المؤسســة تأثيــرًا قويــً منــذ تأسيســها فــي عــام ،2009
بجهــود وشــغف موظفيهــا ،وقــوة شــراكاتها وتعاونهــا ،وطمــوح
مجتمعنــا فــي رأس الخيمــة لمواجهــة التحديــات المســتقبلية.
تســتمد دولتنــا قوتهــا مــن المعرفــة التــي نمتلكهــا .لكــي نزدهــر
ونصــل إلــى أعلــى المســتويات ،نحتــاج إلــى تنميــة ثقافــة ذات دعامــة
قويــة مــن االبتــكار والبحــوث .يبــدأ االبتــكار بالتعليــم ،وتعمــل
المؤسســة كمصــدر لجميــع أولئــك الملتزميــن بالتعليــم والتعلــم،
خاصــة الطلبــة الواعديــن والمعلميــن وموظفــي القطــاع العــام.
إننــي فخــور بعمــل المؤسســة وأشــكر جميــع مــن شــارك وســاهم
مجتمعــا قــوي بحــد
فــي نجــاح مســاعيها .إن العمــل ســو ًيا يخلــق
ً
ذاتــه ،وهــذا أمــر ضــروري لتعزيــز رؤيتنــا التحويليــة التــي مــن شــأنها
ـتداما لجميــع مــن
جعــل رأس الخيمــة مكا ًنــا ترحيب ًيــا ومزده ـ ًرا ومسـ
ً
يعتبرونــه الوطــن.
آمــل أن تســتمر المؤسســة فــي تجســيد روح خدمــة للمجتمــع ،وأن
تكــون نموذجــً ألفضــل الممارســات فــي تطويــر السياســات واإلصــاح
القائــم علــى األدلــة فــي رأس الخيمــة واإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وأن تبقــى مكا ًنــا مناس ـ ًبا لمــن يرغبــون فــي تطويــر أنفســهم خــال
الســنوات القادمــة.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد
وحاكم إمارة رأس الخيمة

رسالة صاحب
السمو

2019
التقرير السنوي لعام

نحتفل بمرور  10سنوات
في خدمة مجتمعنا

