
التطور التاريخي للرتبية والتعليم يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة٢ 

ُعرفت أوىل أشكال الرتبية و التعليم يف مشايخ دول الخليج العريب٣ 

تركز  و  املساجد،  يف  تقام  كانت  تعليمية  حلقات  وهي   – بالكتاتيب 

 ،AlNaqbi( والكتابة  القراءة  وأساسيات  الكريم  القرآن  تدريس  عىل 

٢٠٠٩(. ويف ذلك الوقت، كان يقوم املطوع وهو الواعظ الديني أو 

 ،Ridge( السن  يف  الصغار  األوالد  وخصوصا  الطالب،  بتدريس  الفقيه 

٢٠٠٩(. ويف نهاية القرن التاسع عرش، حدث تحول جذري يف الرتبية 

اللؤلؤ  صناعة  قطاع  ازدهار  نتيجة  الرثوات  زيادة  بسبب  والتعليم 

املحيل.

عىل  الطلب  ازداد  اللؤلؤ،  صناعة  ازدهار  من  الرثوة  ازدياد  ومع 

إمارات  يف  خاصة  مدارس  أول  افتتحت   ،١٩١٢ عام  ففي  التعليم. 

)Davidson، ٢٠٠٨(. وقد كانت  الساحل املتصالح يف ديب والشارقة 

هذه املدارس مبادرات مستقلة بدأها تجار اللؤلؤ الذين تعرفوا عىل 

املدارس الحديثة أثناء سفرهم وتجوالهم )AlNaqbi، ٢٠٠٩(. وبحلول 

الساحل  إمارات  من  العديد  قامت  العرشين،  القرن  من  العرشينيات 

املتصالح  بإفتتاح مدارس ذات مناهج دراسية ومعلمني 

ناتاشا ريدج وسوزان كيبلز وسحر األسد١

١  يتقدم املؤلفون بخالص الشكر والتقدير إىل األستاذة هنادي محمد عيل عىل مساعدتها القيمة يف جمع البيانات املحدثة لهذا التقرير.

٢  تم اقتباس جزء كبري من فقرة التطور التاريخي للرتبية والتعليم يف اإلمارات العربية املتحدة من كتاب التعليم وانعكاس الفجوة بني الجنسني يف دول 

الخليج: تبني العاملي، تجاهل املحيل )ريدج، ٢٠١٤(.

٣  عرفت مشايخ الخليج العريب فيام بعد بإسم »اإلمارات املتصالحة«، ومن ثم سميت بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

الرتبية والتعليم يف إمارة رأس الخيمة و دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

ورقة حقائق
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تعليم  نحو  التحول  بدأ  وبذلك،  مجاورة،  عربية  دول  من 

)وزارة  اليوم  املوجود  الحال  إىل  ومهنية  علامنية  أكرث 

الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٣؛ 

املبكرة  التطورات  هذه  توقفت  ولكن   .)٢٠٠٨  ،Davidson

القرن  من  األربعينيات  يف  اللؤلؤ  صناعة  قطاع  انهيار  مع 

.)٢٠٠٨ ،Davidson( املايض

مرة  تحسنت  املايض،  القرن  من  الخمسينات  مطلع  ويف 

الرتبية  مجال  يف  التوسع  وبدأ  االقتصادية  الحالة  أخرى 

السامل  الله  عبد  الشيخ  من  بدعم  ذلك  تم  حيث  والتعليم. 

إمارات  يف  التعليم  نظام  تطوير  إىل  سعى  حيث  الصباح، 

الساحل املتصالح من خالل توفري الدعم للمناهج الدراسية 

ومتويل املعلمني املغرتبني )Davidson، ٢٠٠٨(. كام ساعد 

أول  افتتاح  إىل  الصباح  السامل  الله  عبد  الشيخ  متويل 

)وزارة   ١٩٥٣ عام  يف  الشارقة  يف  حديثة  عامة  مدرسة 

.)٢٠١٣ ،Ridge ،الرتبية والتعليم، ٢٠١٣

بتمويل بعض املدارس، فقد  الكويت  يف حني قامت دولة 

البحرين،  مثل  إضافية  مدارس  بإنشاء  أخرى  دول  قامت 

ومرص، والهند، وإيران، واململكة العربية السعودية، وقطر 

ملحة  عىل  لإلطالع   ١ رقم  الصندوق  )انظر  الستينيات  يف 

عامة عن األثر الكبري الذي حققته مرص عىل نظام التعليم 

 Brooks ١٩٩٩؛ ،Bahgat( )يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 .)٢٠٠٠ ،Suliman ٢٠٠٨؛ ،Davidson ٢٠١٢؛ ،Waters و Fuller و

الكادر  بتوفري  للمدارس  املمولة  البلدان  قامت  ما  عادة 

التعليمي واستخدام نصوصها ومناهجها الدراسية الخاصة. 

عىل الرغم من إنشاء العديد من املدارس خالل هذه الفرتة 

.)٢٠٠٩ ،Ridge( الزمنية، إال أن التعليم كان متاح فقط لألطفال

 ،١٩٧١ عام  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  بعد 

وبذلك،  رسمي  بشكل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تأسيس  تم 

نفسه،  العام  ويف  الوطني.  التعليم  نظام  تدشني  تم 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  تعيني  تم 

الجدول  إىل  )انظر  والتعليم  للرتبية  وزير  كأول  القاسمي 

ذلك  يف  السابقني(.  الوزراء  قامئة  عىل  لإلطالع   ١ رقم 

الوقت، بدأت وزارة الرتبية والتعليم التي أنشئت حديثاً يف 

قامت  حيث  الدولة،  يف  للمدارس  املتنوع  املزيج  توحيد 

وغريها  سابقاً  الكويت  تديرها  كانت  مدرسة   ٤٧ بتوحيد 

التعليم  أصبح   .)٢٠٠٠  ،Suliman ٢٠٠٩؛   ،Ridge( الجهات  من 

من  وكجزء   )٢٠١٤  ،Ridge( األطفال  لجميع  إلزاميا  األسايس 

وزارة  أطلقت  التعليم،  نظام  لتوحيد  املتواصلة  الجهود 

 ،١٩٧٩ عام  يف  الوطني  املنهاج  مرشوع  والتعليم  الرتبية 

.)٢٠٠٩ ،Ridge( وتم تنفيذ املنهاج الوطني بحلول عام ١٩٨٥

التطوير  كان  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  منذ 

حيث  للحكومة  رئيسية  أولوية  التعليمي  للنظام  املستمر 

أجريت استثامرات كبرية لتلبية االحتياجات التعليمية للوطن، 

ففي  امللحوظة.  التحوالت  من  العديد  حدثت  لذلك،  ونتيجة 

عام ١٩٩٢، تم انشاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

البحث  وسياسات  العايل  التعليم  قطاع  عىل  لإلرشاف 

العلمي )وزارة الرتبية والتعليم، ٢٠١٦أ(. ومع ذلك، تم تغيري 

التعليمي يف عام ٢٠١٦ حيث تم دمج وزارة  النظام  هيكل 

بالرغم من استرياد دولة اإلمارات العربية املتحدة للعديد من املناهج الدراسية املختلفة يف األيام األوىل للتعليم، 

دولة  بدأت  عندما   .)٢٠٠١  ،Findlow( الدولة  يف  الوطني  التعليم  نظام  عىل  األكرب  األثر  املرصي  للنموذج  كان  أن  إال 

للتعليم  داخيل  منوذج  لديها  يكن  مل  السبعينيات،  أوائل  يف  التعليمي  نظامها  بتحديث  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الحديث واعتمدت عىل جلب مستشارين تربويني من الخارج كمستشارين لحكام الدولة )Findlow، ٢٠٠١(، حيث تم اختيار 

املرصيني لهذه األدوار اإلستشارية بسبب رسوخ قطاع الرتبية والتعليم يف مرص، كام كان يُنظر ملناهجهم عىل أنها 

.)٢٠٠١ ،Findlow( تقدم تعليامً ذو سياق “محيل“ مقارنة بالنامذج الغربية

ليعملوا   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  املرصيني  من  العديد  وفد  فقد  االستشارية،  األدوار  إىل  وباإلضافة 

 .)٢٠٠٨ ، Davidson( كمعلمني. وقد جلب هؤالء املعلمون معهم نهجهم يف التعليم والتعلم املتمحور حول املعلم

وزارة  خالل  من  توظيفهم  تم  متعاقدين  كمعلمني  الخليج  منطقة  إىل  املرصيني  املعلمني  من  العديد  جاء  تاريخياً، 

الرتبية والتعليم املرصية، ولكن تغري ذلك منذ ذلك الحني. وعىل الرغم من أن بقايا املناهج املرصية ال تزال موجودة 

يف نظام التعليم العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، إال أن وجود املعلمني املرصيني وأساليبهم التعليمية 

.)٢٠١٧ ،Ridge Shami ،Kippels( ًهي االكرث تأثريا

صندوق رقم ١: عالقة مرص بنظام التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ١٩٧١ – ١٩٧٣

عبد الله بن عمران تريم ١٩٧٣ – ١٩٧٩

سعيد سلامن ١٩٧٩ – ١٩٨٣

فرج فاضل املزروعي ١٩٨٣ – ١٩٩٠

حمد بن عبدالرحمن املدفع ١٩٩٠ – ١٩٩٧

د. عيل عبدالعزيز الرشهان ١٩٩٧ – ٢٠٠٤

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦

د. حنيف حسن عيل ٢٠٠٦ – ٢٠٠٩

د. حميد محمد عبيد القطامي ٢٠٠٩ – ٢٠١٤

حسني إبراهيم الحامدي ٢٠١٤ – اآلن

جدول رقم ١: وزراء الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )١٩٧١- اآلن(

الوزيرالسنة

املصدر: مجلس الوزراء، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٦

التعليم العايل والبحث العلمي مع وزارة الرتبية والتعليم 

لتشكيل وزارة واحدة مسؤولة عن جميع مستويات التعليم. 

الرتبية  وزير  الحامدي،  إبراهيم  بن  حسني  معايل  ووصف 

والتعليم العارش أن أحد الدوافع وراء االندماج هي تشجيع 

تفكري“  و  “ثقافة  مراصفة  خالل  من  التعاون  من  املزيد 

 ،٢٠١٦ ،Pennington( املدارس مع مؤسسات التعليم العايل

الصفحة ١(.

النظام املدريس للمراحل الدراسية 

ما بني الروضة واملرحلة الثانوية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  نظام  يتألف 

مع  الخاص.  والقطاع  )الحكومي(  العام  القطاع  من  املتحدة 

الدولة  يف  تعمل  حكومية  شبه  مدارس  أيضاً  هناك  ذلك، 

التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  مركز  عن  أ  امللحق  )انظر 

اإلمارات  مدارس  عن  ب  وامللحق   )ACTVET( واملهني 

الخاصة  الحايل، يقوم قطاع املدارس  الوقت  الوطنية(. يف 

بالنمو مبعدل أرسع من  العربية املتحدة  يف دولة اإلمارات 

املدارس  نسبة  كانت   ،٢٠١١  –  ٢٠١٠ عام  ففي  العام.  القطاع 

الرتبية  العامة )وزارة  الخاصة ٣٩٪ مقابل  ٦١٪ من املدارس 

والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٠(. ومع ذلك، 

وبحلول العام الدرايس ٢٠١٤ – ٢٠١٥، ارتفعت نسبة املدارس 

الخاصة إىل ٤٥٪ يف حني انخفضت نسبة املدارس الحكومية 

حيث  ديب،  يف  واضح  بشكل  ملحوظ  التوجه  هذا   .٪٥٥ إىل 

واحدة  حكومية  مدرسة  كل  مقابل  خاصتني  مدرستني  يوجد 

أبوظبي  يف  يوجد  ديب،  غرار  وعىل   .)١ الشكل  إىل  )انظر 

مناقضني  الحكومية،  املدارس  من  أكرث  خاصة  مدارس  أيضاً 

بذلك بقية إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث ال تزال 

املدارس الحكومية تفوق املدارس الخاصة عدداً.

للطالب  الدميوغرافية  الرتكيبة  يف  كبرية  اختالفات  هناك 

يف املدارس العامة والخاصة. ففي العام الدرايس ٢٠١٤ – 

الحكومية  )٢٢٣٠٠٠( من جميع طلبة املدارس   ٪٨١ كان   ،٢٠١٥

 %١٩ املتبقية  النسبة  غالبية  كانت  حني  يف  املواطنني،  من 

إىل  )انظر  الوافدين  العرب  من  رئييس  بشكل  تتألف   )٥١٠٠٠(

التدريس  اللغة العربية لغة  الشكل ٢(. ويرجع ذلك إىل كون 

٢٠١٦؛  اإللكرتونية،  أبوظبي  )حكومة  الحكومية  املدارس  يف 

الرتبية  وزارة  ٢٠١٦؛  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 

والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥(.
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طلبة  غالبية  حاليا  يشكلون  املواطنني  أن  من  بالرغم  و 

باإللتحاق  أيضاً  يقومون  أنهم  إال  الحكومية،  املدارس 

الطلبة  عدد  بلغ  حيث  متزايدة،  بأعداد  الخاصة  باملدارس 

 ١١٣٠٠٠ يقارب  ما  الخاص  النظام  يف  املسجلني  املواطنني 

نسبة  يشكل  ما  أي   ،٢٠١٥  –  ٢٠١٤ الدرايس  العام  خالل  طالب 

١٧٪ من إجاميل طلبة املدارس الخاصة )انظر إىل الشكل ٢(، 

وقد كان هذا النمو واضح بشكل خاص يف ديب، حيث شهدت 

يف   ٪٧٥ نسبتها  زيادة   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٣ عام  بني  ما  الفرتة 

معدل التحاق الطلبة املواطنني يف املدارس الخاصة )هيئة 

املعرفة والتنمية البرشية، ٢٠١١(.
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املنطقة

أبو ظبي الشارقة رأس الخيمة عجامن املنطقة الفجريةأم القيوين
الغربية

العني ديب

الشكل ١: أنواع املدارس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب املنطقة )٢٠١٤ – ٢٠١٥(

الشكل ٢: جنسيات الطالب يف املدارس الحكومية والخاصة يف دولة اإلمارات )٢٠١٤ – ٢٠١٥(

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥
ف

آلال
 با
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نوع املدرسة

املدارس الحكومية املدارس الخاصة

املدارس الحكومية

املدارس الخاصة

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥
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الشكل ٣: جنسيات الطالب يف التعليم العام يف دولة اإلمارات حسب املنطقة )٢٠١٤ – ٢٠١٥(

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥

املدارس العامة )الحكومية( يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

غري  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  العامة  املدارس 

اللغة األساسية للتعليم  اللغة العربية هي  مختلطة، وتعترب 

مستويات  أربعة  من  يتكون  نظام  إىل  مقسمة  وهي  فيها 

 ،)KG2 – KG1( األطفال  رياض  التعليم:  من  عاماً   ١٤ يغطي 

 ،٢ )الحلقة  اإلعدادية   ،)٥  –  ١ الصفوف   ،١ )الحلقة  اإلبتدايئ 

الصفوف ٦ – ٩(، والثانوية )الحلقة ٣، الصفوف ١٠ – ١٢( )حكومة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٦(.

اإلطار والهيكل التنظيمي

و  ديب  يف  العام  التعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظم 

الخيمة،  الشاملية )عجامن، وديب، والفجرية، ورأس  اإلمارات 

يرشف  أبوظبي،  يف  ذلك،  ومع  القيوين(.  وأم  والشارقة، 

عىل   ،٢٠٠٥ عام  يف  أنشئ  الذي  للتعليم،  أبوظبي  مجلس 

املدارس الحكومية والخاصة )مجلس أبوظبي للتعليم، ٢٠١٦(. 

تعليمية«  »مناطق  أبوظبي،  بإستثناء  اإلمارات،  جميع  ولدى 

الفدرالية  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  العالقات  تنسق 

هذه  كانت  املايض،  يف  املحلية.  الحكومية  واملدارس 

السياسات  عىل  اإلرشاف  عن  مسؤولة  التعليمية  املناطق 

اإلداريني  املوظفني  ودعم  وتنفيذها  واملحلية  الفدرالية 

ولكن قامت مسؤولياتهم بالتغري مؤخراً ومنذ عام ٢٠١٦، تحول 

دورهم إىل الرتكيز عىل ترخيص املدارس الحكومية والخاصة.

الطلبة واملعلمني

الغالبية  املواطنون  الطلبة  يشكل  املناطق،  جميع  يف 

توزيع    ٣ الشكل  ويبني  الحكومية.  املدارس  يف  العظمى 

الحكومية  املدارس  يف  الوافدين  مقابل  املواطنني  الطلبة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب املنطقة.

املعلمني  عدد  بلغ   ،٢٠١٥  –  ٢٠١٤ الدرايس  العام  خالل 

اإلمارات  دولة  يف  الحكومية  املدارس  يف  املواطنني 

املعلمني  عدد  بلغ  بينام  معلامً   ١١٨١٣ املتحدة  العربية 

التوزيع يكاد  الوافدين فيها ١١٩٦٥ معلم. ويف حني أن هذا 

 ٤ الشكل  يظهر  والوافدين،  املواطنني  بني  متساوي  يكون 

املعلمني  نسبة  أن  أن  حيث  إمارة،  كل  بني  تتفاوت  النسب  أن 

الوافدين يف أبوظبي، والعني، واملنطقة الغربية أكرب بكثري 

من الفجرية ورأس الخيمة، ومعظمهم من املعلمني الذكور 

املدارس  يف  بالتدريس  يقومون  الذين  العرب٤  الوافدين 

الجدول  يبني   ٢٠١٤(.٥  ،Ridge( للبنني  والثانوية  املتوسطة 

حسب  الدولة  يف  الحكومية  املدارس  معلمي  جنسيات   ٢

الجنس واملنطقة اعتباراً من عام ٢٠١٧.

أبو ظبي الشارقة رأس الخيمة عجامن ملنطقة الفجريةأم القيوين
الغربية

العني ديب

املنطقة

٤  ملعرفة املزيد عن حالة املعلمني العرب الوافدين، اطلع عىل املعلمني املغرتبني و جودة التعليم يف دول مجلس التعاون الخليجي

.)Ridge, Shami, Kippels, & Farah, 2014(

٥  يبني الجدول ٥ يف الصفحة ١٢ من ورقة الحقائق املعلمني حسب الحلقة، والجنسية، والجنس يف إمارة رأس الخيمة.
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إناث ذكور

املنطقة

املجموع وافدة مواطنة املجموع وافد مواطن

٣٧٣٩ ١٩١٧ ١٨٢٢ ١٥٣٧ ١٢٩٥ ٢٤٢ أبوظبي

٣٥٥٥ ١٥٧٦ ١٩٧٩ ١٤٦٧ ١٢٧٥ ١٩٢ العني

٧٣٤ ٦٢٠ ١١٤ ٣٦٧ ٣٦٢ ٥ املنطقة الغربية

١٣٧٥ ٤٥٥ ٩٢٠ ٥٣٦ ٥١٦ ٢٠ ديب

٢١٧٩ ٥٤٧ ١٦٣٢ ٨١٠ ٧٣١ ٧٩ الشارقة

٨١٩ ٢٧١ ٥٤٨ ٢٩٤ ٢٨٣ ١١ عجامن

٣٦٨ ١١٩ ٢٤٩ ٩٧ ٩٥ ٢ أم القيوين

١٣٠٠ ١٧٠ ١١٣٠ ٣٥٧ ٣٢٣ ٣٤ الفجرية

١٦٥٣ ٢٢٨ ١٤٢٥ ٦٣٩ ٥٨٧ ٥٢ رأس الخيمة

١٥٧٢٢ ٥٩٠٣ ٩٨١٩ ٦١٠٤ ٥٤٦٧ ٦٣٧ املجموع

٢١٨٢٦ املجموع اإلجاميل

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

الشكل ٤: جنسيات معلمي املدارس الحكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حسب املنطقة )٢٠١٤-٢٠١٥(

الجدول رقم ٢: جنسيات معلمي مدارس التعليم العام يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة حسب الجنس واملنطقة )٢٠١٧(

مواطن 

وافد

أبو ظبي الشارقة رأس الخيمة عجامن املنطقة الفجريةأم القيوين
الغربية

العني ديب

املنطقة

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات، ٢٠١٧

مالحظة: البيانات من شهر مارس ٢٠١٧
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٧
ورقة حقائق           |          ورقة حقائق: الرتبية والتعليم يف إمارة رأس الخيمة و دولة اإلمارات العربية املتحدة

٢٠١٥ ٢٠١٢ ٢٠٠٩ ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ PISA سنوات اختبار

اإلمارات اإلمارات ديب - - - مشاركة دولة اإلمارات

٢٠١٥ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ١٩٩٥ TIMSS سنوات اختبار

اإلمارات اإلمارات ديب - - مشاركة دولة اإلمارات

٢٠١٦ ٢٠١١ ٢٠٠٦ ٢٠٠١ PIRLS سنوات اختبار

اإلمارات اإلمارات - - مشاركة دولة اإلمارات

٢٠١٨ ٢٠١٣ ٢٠٠٨ TALIS سنوات اختبار

اإلمارات

)تم إدراج 
الدولة يف 

الجدول(

أبوظبي - مشاركة دولة اإلمارات

صندوق رقم ٢: املشاركة يف االختبارات الوطنية٨ 

الجدول أ: مشاركة دولة اإلمارات يف االختبارات الدولية

تشارك اإلمارات العربية املتحدة يف اإلختبارات الدولية مثل الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA(، واالتجاهات 

)TIMSS(، االختبار الدويل لقياس مدى التقدم يف مهارات القراءة  يف الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم 

)PIRLS (، والدراسة الدولية للتعليم والتعلم )TALIS(. ويظهر الجدول أ أن إماريت ديب وأبوظبي ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة بشكل عام قد شاركوا يف العقد املايض يف عدد متزايد من التقييامت الدولية.

من الجدير بالذكر أن مشاركة اإلمارات العربية املتحدة يف هذه االختبارات الدولية تسمح بإجراء مقارنات مع دول 

الخارج طويلة األمد عن التحصيل الدرايس يف الدولة باإلضافة إىل جمع البيانات عن التحصيل العلمي يف املواد 

األساسية )عىل سبيل املثال، يف الرياضيات، والعلوم، والقراءة(. كام تشمل االختبارات الدولية أيضا بيانات مسح 

تكميلية توفر نظرة عن مجاالت أخرى مثل التدخل األرسي، موارد الطلبة، املعلمني، أنواع املدارس، وأساليب تعلم 

الطالب. بإمكان األكادمييني وصناع القرارات استخدام هذه املعلومات للتعرف عىل نقاط القوى و التحديات لدعم 

التعليم بشكل أفضل يف الدولة.

املناهج الدراسية٦ 

تنفيذ  عن  املسؤولة  هي  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعترب 

الشاملية،  اإلمارات  و  ديب  يف  الوطنية  الدراسية  املناهج 

منهاج  لديها  أبوظبي  يف  العامة  املدارس  أن  حني  يف 

هذا  للتعليم.  أبوظبي  مجلس  ِقبل  من  وضعه  تم  مستقل 

إعداد  عن  املسؤولة  هي  والتعليم  الرتبية  وزارة  أن  يعني 

املناهج الدراسية واإلرشاف عىل التقييامت يف ست إمارات 

التقييامت  عن  املزيد  ملعرفة   ٢ رقم  الصندوق  إىل  )انظر 

الدولية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة(.

منذ تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، كانت هناك العديد 

من التحسينات٧ التي قامت بتغيري مناهج املدارس الحكومية. 

فعىل سبيل املثال، بدأ برنامج )مدارس الغد( يف مجموعة 

من املدارس الحكومية املختارة يف عام ٢٠٠٧ للرتكيز عىل 

مع  والعلوم.  الرياضيات  لتدريس  اإلنجليزية  اللغة  استخدام 

)Jonny، ٢٠١٥(. ويف  الربنامج يف عام ٢٠١٥  ايقاف  تم  ذلك، 

جديدة،  مواد  الحكومة  أدخلت   ،٢٠١٦ عام  يف  األخرية،  اآلونة 

مثل التصميم اإلبتكاري، والعلوم الصحية، والتوجيه املهني، 

يف  الدراسية  للمناهج  األعامل  وإدارة  الحياتية،  واملهارات 

املدارس العامة  لتوسيع نطاق التعليمية )وام، ٢٠١٦(.

املناهج  تطوير  عىل  اطلع  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الحكومية  املدارس  مناهج  عن  تفصيال  أكرث  معلومات  عىل  للحصول    ٦

)٢٠١٧ ،Farah و Kippels و  Ridge( الدراسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

املناهج  تطوير  مبادرات  لقيادة  األجنبية  الخربات  عىل  كبري  بشكل  للتعليم  أبوظبي  ومجلس  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كل  اعتمدت    ٧

 )٢٠١٦ ،Sahoo ;٢٠١٣ ،Ahmed(

٨  تم إطالق إختبارات بيسا )PISA( يف عام ٢٠٠٠، وتدار كل ثالث سنوات، وهي تقيس مستويات إنجاز الطلبة البالغني من العمر ١٥ عاماً يف 

الرياضيات، والقراءة، والعلوم. تم إجراء اختبار تيمس )TIMSS( للمرة األوىل يف عام ١٩٩٥ ويدار كل أربع سنوات وهو يقيس مستويات 
املعرفة واملهارات يف الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. كام بدأ اختبار بريلس )PIRLS( يف عام ٢٠٠١ لقياس كفاءة القراءة 
لطالب الصف الرابع، ويدار كل خمس سنوات.  تقوم تاليس )TALIS( بإستبيان املعلمني وأجري هذا اإلستبيان للمرة األوىل يف عام ٢٠٠٨، 

ويدار كل خمس سنوات.

مالحظة: البيانات من شهر مارس ٢٠١٧
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التمويل

العربية  اإلمارات  دولة  يف  الحكومية  املدارس  متويل  يقع 

الحكومة االتحادية  الحكومة، حيث متول  املتحدة عىل عاتق 

ونقل  املدرسية،  والكتب  املعلمني،  ورواتب  املدارس،  بناء 

الرأساملية  النفقات  جميع  النظرية،  الناحية  ومن  الطالب، 

والنفقات املتكررة عىل التعليم )حكومة أبوظبي اإللكرتونية، 

االلتحاق  للمواطنني  الجامعة، ميكن  الروضة إىل  ٢٠١٦(. فمن 

مجاين  بشكل  والجامعات  والكليات  الحكومية  باملدارس 

)حكومة أبوظبي اإللكرتونية، ٢٠١٦(.

ومن حيث اإلنفاق العام عىل التعليم، كان يف بعض األحيان 

اإلنفاق اإلمارايت مرتفع نسبياً باملقارنة مع متوسط اإلنفاق 

اإلنفاق  إجاميل  من  مئوية  كنسبة  التعليم  عىل  العاملي 

يف   ٪١٤.٧ و   ٪١٣.٥ بني  ما  النسبة  تراوحت  حيث  الحكومي 

ويف   .)٢٠١٦ الدويل،  )البنك   ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٠ بني  ما  الفرتة 

الوطنية  امليزانية  من   ٪٢٠ يقارب  ما  تخصيص  تم   ،٢٠١٤ عام 

مليار   ٩.٧ من  يقرب  ما  أي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 

أبوظبي  )حكومة  للتعليم  أمرييك(  دوالر  مليار   ٢.٦٤( درهم 

 ،٢٠١٦ عام  يف  ذلك،  ومع   .)٢٠١٣ رويرتز،   ،٢٠١٦ اإللكرتونية، 

 ٦ إىل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  املخصص  املبلغ  انخفض 

مليارات درهم )١.٦ مليار دوالر(، أو ١٣٪ من إجاميل امليزانية 

الوطنية )وزارة املالية، ٢٠١٦(.

املدارس الخاصة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

الخاصة  املدارس  فإن  املغرتبني،  السكان  إلحتياجات  استجابة 

واسعة  مجموعة  لديها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

من املناهج الدراسية املقدمة بالعديد من اللغات املختلفة.

اإلطار والهيكل التنظيمي

يف   الخاص  التعليم  عىل  ترشف  تعليمية  سلطات  ثالث  هناك 

دولة اإلمارات العربية املتحدة )Nolan، ٢٠١٢(. يف إمارة أبوظبي، 

يرشف مجلس أبوظبي للتعليم عىل املدارس الخاصة. و يف 

املدارس  البرشية  والتنمية  املعرفة  هيئة  تنظم  ديب،  إمارة 

الخاصة، بينام تتوىل وزارة الرتبية والتعليم من خالل املناطق 

يف  الخاصة  املدارس  عن  املسؤولية  لها،  التابعة  التعليمية 

متطلبات  التنظيمية  الهيئات  هذه  من  لكل  الشاملية.  اإلمارات 

الرتخيص الخاصة بها، ومعايري التفتيش، ونظم التصنيف، ومعايري 

الرسوم الدراسية. ومن الجدير بالذكر أنه من الرضوري عىل جميع 

تدريس  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الخاصة  املدارس 

املسلمني  للطلبة  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  مناهج 

فإن   ،)٢٠١٢( لنوالن  ووفقاً   .)٢٠١٥  ،Shami و   Kippels و   Ridge(

املزيج املعقد بني الهيئات التنظيمية للمدارس الخاصة يؤدي 

عىل  السلطات  بني  والرقابة  املوارد  عىل  التنافس  إىل  أحيانا 

مستوى فدرايل أو عىل مستوى اإلمارة.

الطالب واملعلمون

العربية  اإلمارات  دولة  يف  الخاص  التعليم  قطاع  منا  لقد 

املتحدة برسعة وذلك استجابة إلحتياجات السكان املغرتبني. 

ووفقاً ألرقام وزارة الرتبية والتعليم، يلبي القطاع الخاص اآلن 

ما يقرب من ٧١٪ من إجاميل عدد الطلبة يف الدولة، والذي 

 )٥ الشكل  إىل  )انظر  والوافدين  املواطنني  الطلبة  يشمل 

العربية املتحدة،  اإلمارات  الرتبية والتعليم يف دولة  )وزارة 

٢٠١٥(. أما بالنسبة لديب، فقد كانت هذه النسبة أعىل من ذلك 

حيث أن ٩٠٪ من جميع الطلبة يف اإلمارة قد تلقوا تعليمهم 

يف املدارس الخاصة خالل العام الدرايس ٢٠١٥ – ٢٠١٦ )هيئة 

املعرفة والتنمية البرشية، ٢٠١٦(.

املناهج الدراسية

الخاصة يف دولة اإلمارات مجموعة واسعة  تقدم املدارس 

 ،٢٠١٦  –  ٢٠١٥ الدرايس  العام  ففي  الدراسية.  املناهج  من 

يف  وحدها  ديب  يف  الدراسية  للمناهج  خياراً   ١٧ هناك  كان 

شبكة املدارس الخاصة بها )هيئة املعرفة والتنمية البرشية، 

الخاصة مناهج  أكرب عدد من املدارس  ٢٠١٦(. يف ديب، توفر 

دراسية من اململكة املتحدة )٦٥ مدرسة(، والواليات املتحدة 

والتنمية  املعرفة  )هيئة  مدرسة(   ٣٢( والهند  مدرسة(،   ٣١(

من  مختلفاً  نوعاً   ١٤ هناك  أبوظبي،  يف  أما   .)٢٠١٦ البرشية، 

املتحدة  الواليات  مناهج  وتعترب  املتاحة،  الدراسية  املناهج 

يف  شيوعاً  األكرث  املناهج  بني  من  أيضاً  املتحدة  واململكة 

املناهج  تشمل  كام   .)٢٠١٥ للتعليم،  أبوظبي  )مجلس  اإلمارة 

اإلضافية التي تقدم يف املدارس الخاصة يف دولة اإلمارات 

واألملاين،  والفلبيني،  الفرنيس،  املنهاج  املتحدة  العربية 

والباكستاين )هيئة املعرفة والتنمية البرشية، ٢٠١٦(.

التمويل

إن غالبية املدارس الخاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

هي مدارس ربحية. وعادة ما يكون لدى هذه املدارس ُمالك 

تشكل  مالية.  عوائد  هناك  تكون  أن  يتوقعون  مستثمرين   /

املدارس الغري ربحية حالياً أقل من ٢٥٪  من اجاميل املدارس 

الخاصة. ومع ذلك، عادًة ما تقوم هذه املدارس الغري ربحية 

بتوظيف معلمني ذوي خربات وكفاءات عالية مع توفري فوائد 

أفضل ألصحاب املصلحة، والتي تشمل املعلمني وأرس الطلبة 

)Ridge وآخرون، ٢٠١٥(.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت يف دولة اإلمارات العربية 

املدارس  يف  املعلمني  من  أكرب  نسبة  يتواجد  أنه  املتحدة 

غري الربحية الذين هم من أصحاب الكفاءات من حيث شهادات 

يف  املعلمني  مع  مقارنة  الرتاخيص  أو  الرسمية  التدريس 

 .)٢٠١٥ وآخرون،   Ridge(  )٪٨٥ مقابل   ٪٩٤( الربحية  املدارس 

املدارس  يف  املعلمني  أن  أيضاً  نفسها  الدراسة  ووجدت 

غري الربحية يتمتعون مبرتبات تعادل ١.٥ إىل  ٢ أضعاف رواتب 

املعلمني يف املدارس الربحية باإلضافة إىل حصولهم عىل 
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املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة )٢٠١٥(. 

قاعة  لكل  الطلبة  من  أقل  عدد  وجود  جانب  إىل  أفضل  مزايا 

دراسية )Ridge  وآخرون، ٢٠١٥(. باإلضافة إىل الظروف األفضل 

التي أفاد بها املعلمون، يرى أولياء األمور أيضاً مزايا إلتحاق 

أطفالهم بهذه املدارس الغري ربحية، حيث رصح أولياء األمور 

الذي  املال  مقابل  املسرتدة  بالقيمة  سعادتهم  مدى  عن 

عىل  ربحية  الغري  املدارس  يف  أطفالهم  لتعليم  يدفعونه 

غرار أولياء األمور الذين يدرسون أطفالهم يف مدارس ربحية 

)Ridge  وآخرون، ٢٠١٥(.

التعليم العايل يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

يتكون قطاع التعليم العايل يف اإلمارات العربية املتحدة من 

القطاع العام، وشبه العام، والقطاع الخاص. تقدم املؤسسات 

يف كل من هذه القطاعات شهادات مختلفة يف مستويات 

العايل  التعليم  يقع  والدكتوراه.  واملاجستري،  البكالوريوس، 

عن  املسؤولة  وهي  والتعليم،  الرتبية  وزارة  إرشاف  تحت 

االعتامد  لجنة  خالل  من  الجامعات  واعتامد  السياسات  وضع 

مسؤولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  أن  كام   .  )CAA( األكادميي 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  سياسات  تنظيم  عن 

جميع أنحاء اإلمارات، مبا يف ذلك تراخيص مؤسسات التعليم 

تقديم  إىل  باإلضافة   .)٢٠١٦ والتعليم،  الرتبية  )وزارة  العايل 

الحرة  املناطق  فإن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  اإلعتامدات 

مخصصة  جغرافية  )مناطق  وديب  الخيمة  رأس  من  كل  يف 

الجامعات  برتخيص  أيضاً  تقوم  الدويل(  للتعاون  تحديداً 

.)٢٠١٥ ،Rensimer(

العايل املعتمدة بشكل  التعليم  تزاديت عدد مؤسسات  لقد 

ارتفعت  حيث  املاضية،  العرشين  السنوات  مدى  عىل  رسيع 

عام  يف  مؤسسة   ٧١ إىل   ١٩٩٠ عام  يف  مؤسسات   ٥ من 

٢٠١٣ )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ٢٠١٤(. ومع ذلك، 

دولة  يف  العايل  التعليم  ملؤسسات  الدقيق  العدد  فإن 

نتيجة  وذلك  كثرياً  التغري  يف  آخذ  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ودمج  أخرى،  مؤسسات  وإغالق  جديدة،  مؤسسات  إلفتتاح 

يف   .)٢٠١٢ العايل،  التعليم  وإحصاءات  بيانات  )مركز  بعضها 

التعليم  وإحصاءات  بيانات  مركز  أعده  تقرير  وجد   ،٢٠١٢ عام 

يف  العايل  للتعليم  نشطة  مؤسسة   ١٠٢ هناك  أن  العايل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، مع اعتامد ٦٩ منها فقط من 

قبل لجنة االعتامد األكادميي )CHEDS، ٢٠١٢(. يف عام ٢٠١٦، 

اعرتفت لجنة االعتامد األكادميي ب٧٦ مؤسسة من مؤسسات 

العربية املتحدة  اإلمارات  النشطة يف دولة  العايل  التعليم 

.)٢٠١٦ ،CAA(

الجامعات العامة )الحكومية(

املرحلة  يف  املواطنني  للطلبة  مفتوحة  العامة  الجامعات 

الجامعية، وبعضها، مثل جامعة اإلمارات العربية املتحدة، تقوم 

 ،UAE University  ;٢٠١٦  ،Swan( الوافدين  الطلبة  بقبول  أيضاً 

٢٠١٦ب(. يقوم الجدول رقم ٣ بذكر مؤسسات التعليم العايل 

اإلتحادية الرئيسية الثالثة املخصصة للطلبة املواطنني يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ويف هذه املؤسسات، تعترب اللغة 

اإلنجليزية هي لغة التدريس الرسمية.

تعليم  مؤسسات  أيضا  هناك  الجامعات،  إىل  وباإلضافة 

الجامعات  عايل عامة أخرى عىل مستوى اإلمارة. من هذه 

ومعهد  خليفة،  جامعة  هي  أبوظبي  إمارة  يف  أمثلة   ٣

اإلعالن  تم   ،٢٠١٦ عام  أواخر  ويف  البرتول.  ومعهد  مصدر، 

هيئة  لتشكيل  أبوظبي  يف  الثالث  الجامعات  هذه  دمج  عن 

تعليمة عالية واحدة، يف ألجل دمج املوارد وتعزيز اإلنجازات 

ال  الحايل،  الوقت  ويف   )٢٠١٦  ،�e National( املؤسسية 

يوجد أي معلومات أخرى حول هذا املوضوع.

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٥
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نبذة عامة
العدد التقريبي 

للطالب )٢٠١٦(

سنة 

التأسيس
االسم

هي أقدم مؤسسة للتعليم العايل يف البالد تقع يف مدينة العني 
)إمارة أبوظبي( وتتكون من تسع كليات و يف العام ٢٠٠٩،  كانت جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة أول جامعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
.)٢٠١٣ ،NAPO( قامت بتقديم برنامج عىل درجة الدكتوراه

١٤٠٠٠ ١٩٧٦

جامعة 
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

تنترش كليات التقنية العليا السبعة عرش يف جميع أنحاء الدولة، ولديها 
خالل  املنزل  يف  يعشن  ما  غالبا  اللوايت  الطالبات،  بني  خاصة  شعبية 
العليا  التقنية  كليات  تقدم  ٢٠١٦ب(.و  العليا،  التقنية  )كليات  الدراسة 

الدبلومات التطبيقية، ودرجات البكالوريوس، وبرامج املاجستري.

٢٣٠٠٠ ١٩٨٨
كليات 

التقنية العليا

شهادة  يقدمان  وأبوظبي  ديب  يف  فرعان  زايد  جامعة  لدى  ويوجد 
يف  زايد  جامعة  قامت  ٢٠١٦أ(.  زايد،  )جامعة  واملاجستري  البكالوريوس 
للرجال  القبول  باب  بفتح  قامت   ،٢٠٠٩ العام  ويف  فقط  النساء  قبول 

)جامعة زايد، ٢٠١٦ب(.

٩٠٠٠ ١٩٩٨ جامعة زايد

الجدول ٣: مؤسسات التعليم العايل االتحادية الثالث

املصدر: HCT، ٢٠١٦أ; UAE University، ٢٠١٦ب; Zayed University ، ٢٠١٦ج

الجامعات شبه العامة )شبه الحكومية(

متثل املؤسسات شبه العامة النوع الثاين من الجامعات يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. عادًة ولكن ليس دامئا ما تكون 

الخاص  القطاع  من  مساهمون  ميلكها  التي  الجامعات،  هذه 

و/أو الدولة، ربحية. تعمل هذه الجامعات ضمن إمارات محددة 

الوافدين. تشمل املؤسسات يف  كام أن معظم طالبها من 

هذه الفئة جامعة أبوظبي نيويورك يف أبوظبي، والجامعة 

الشارقة،  يف  األمريكية  والجامعة  ديب،  يف  األمريكية 

الجامعات  تحصل  وقد  الخيمة.  رأس  يف  األمريكية  والجامعة 

شبه الحكومية عىل دعم مايل جزيئ أو كامل من حكومات 

الرتتيبات املالية  أو املحلية. وتتباين هذه  الفدرالية  اإلمارات 

بشكل كبري وفقاً ملستويات مشاركة الحكومة ورقابتها.

الجامعات الخاصة

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الخاص  القطاع  يشمل 

عىل مجموعة واسعة من مؤسسات التعليم العايل شاملة 

يف ذلك فروع الجامعات الدولية واملعاهد املستقلة التي 

يعمل العديد منها يف مناطق حرة اقتصادية. ويف حني أن 

الجامعات الخاصة تخدم الوافدين بشكل أسايس، إال أن العديد 

من هذه املؤسسات لديها نسب عالية من الطلبة املواطنني 

من املجموع الكيل لعدد امللتحقني بها )Swan، ٢٠١٤(. تشمل 

يف  ولونغونغ  جامعة  شهرة:  األكرث  الخاصة  الجامعات  بعض 

ميدلسكس  وجامعة  الخيمة،  رأس  يف  بولتون  جامعة  ديب، 

ديب؛ وجامعة مردوخ ديب.

التعليم يف رأس الخيمة

كام هو الحال يف اإلمارات األخرى، متتلك إمارة رأس الخيمة 

مزيجاً من املدارس الحكومية والخاصة إال أن املدارس العامة 

أكرث شيوعاً يف إمارة رأس الخيمة مقارنة باإلمارات األخرى. 

رأس  إمارة  يف  إن  الكبار،  وتعليم  املهني  التعليم  بإستثناء 

الخيمة ٨٥ مدرسة عامة و ٣٣ مدرسة خاصة )انظر إىل الشكل 

الرتكيبة  وكذلك  املدارس  أنواع  عىل  عامة  نظرة  إللقاء   ٦

الدميوغرافية للطلبة(.

رأس  يف  املواطنني  األطفال  غالبية  أن  بالذكر  الجدير  من 

 ٢٠١٤ الفرتة  ويف  الحكومية  املدارس  يف  يدرسون  الخيمة 

– ٢٠١٥، قاموا بتشكيل نسبة ٨٩٪ من مجموع اإللتحاق الكيل 

إىل  )انظر  التقنية  املعاهد  ذلك  يف  مبا  العامة،  باملدارس 

الطلبة  من   ٪٢٢ كان  نفسه،  العام  وخالل   .)٤ رقم  الجدول 

امللتحقني باملدارس الخاصة يف اإلمارة هم من املواطنون 

)منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥(.

يبلغ عدد املعلمني املواطنني ١٨٤١ )٦٨٪( و ٨٥٣  معلم وافد 

العامة  املدارس  يف  للمعلمني  العاملة  القوى  من   )٪٣٢(

إن   ،٥ رقم  الجدول  يف  مبني  هو  وكام  الخيمة.  رأس  يف 

غالبية املعلمني الوافدين يعملون يف مدارس البنني الحلقة 

الثانية والثالثة، وهو ما مياثله يف اإلمارات األخرى. وقد عمل 

معظم هؤالء املعلمني الوافدين يف دولة اإلمارات العربية 

 Ridge ،Kippels( سنوات   ١٠ من  ألكرث  تصل  ملدة  املتحدة 

.)٢٠١٧ ،Shami
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عدد الطالب الجنسية املرحلة

٣,٦٣٧ مواطن

١٠٦رياض األطفال وافد

٣,٧٤٣ املجموع

١١,٤٤٩ مواطن
الحلقة األوىل

)اإلبتدائية(
١,٠٣٠ وافد

١٢,٤٧٩ املجموع

٨,٦٦١ مواطن
الحلقة الثانية

)املتوسطة(
١,٣٣١ وافد

٩,٩٩٢ املجموع

٥,٥٥٣ مواطن
الحلقة الثالثة

١,٢٢٥)الثانوية( وافد

٦,٧٧٨ املجموع

٧١٦ مواطن
التعليم التقني و املهني

)الثانوية(
١٤ وافد

٧٣٠ املجموع

٣٣,٧٢٢ املجموع اإلجاميل

الجدول ٤: الطالب يف املدارس العامة يف رأس الخيمة مصنفون حسب الحلقة 

الدراسية والجنسية )٢٠١٤ - ٢٠١٥(

الشكل ٦: املدارس العامة والخاصة يف إمارة رأس الخيمة )٢٠١٤ - ٢٠١٥(

املصدر: منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥

املصدر: منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥

املدارس العامة يف رأس الخيمة

املدارس الخاصة يف رأس الخيمة

١٥ روضة أطفال

روضتا أطفال ٣ مدارس بنني ٤ مدارس للبنات ٢٥ مدرسة مختلطة

٣٩ مدارس بنني ٣١ مدرسة بنات

 ٣٦٧٣
مواطن

 ١٣٣٩
مواطن

 ٢٥٦٥
وافد

 ١٩٢١
مواطن

  ٧٤٢٨
وافد

  ١٥٨٦
مواطن

املعلومات غري 
متوفرة

  ٧٢٤٧
وافد

 ١٢٨١٥
مواطن

 ١٢٨٤٨
مواطن

 ١٩٤٣
وافد

 ١٦٤٣
وافد

 ١٠٦
وافد
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املجموع أنثى ذكر الجنسية املرحلة الدراسية

٢٢٦ ٢٢٦ ٠ مواطن

٩رياض األطفال ٩ ٠ وافد

٢٣٥ ٢٣٥ ٠ املجموع

٨٠٨ ٧٩٩ ٩ مواطن
الحلقة األوىل

)اإلبتدائية(
١٣٢ ١١٧ ١٥ وافد

٩٤٠ ٩١٦ ٢٤ املجموع

٨٠٧ ٧٢٧ ٨٠ مواطن
الحلقة الثانية و الثالثة

)املتوسطة و الثانوية(
٧١٢ ٧٤ ٦٣٨ وافد

١٥١٩ ٨٠١ ٧١٨ املجموع

٢٦٩٤ ١٩٥٢ ٧٤٢ املجموع اإلجاميل

٪١٠٠.٠ ٪٧٢.٥ ٪٢٧.٥ نسبة املجموع اإلجاميل )حسب الجنس(

الجدول رقم ٥: املعلمون يف مدارس رأس الخيمة مصنفون حسب الجنس 

والجنسية والحلقة الدراسية )٢٠١٤ - ٢٠١٥(

الشكل ٧: املناهج التعليمية التي تتبعها املدارس الخاصة يف رأس الخيمة 

 ٢٠١٥-٢٠١٦(١١(

املصدر: منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥

٢٠١٦ ،ADEC ;املصدر: منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥

املناهج التعليمية التي تتبعها املدارس الخاصة يف رأس الخيمة

منهاج وزارة 
الرتبية والتعليم املنهاج الهندي املنهاج 

االمرييك
منهاج البكالوريا 

الدولية
املنهاج 

الباكستاين
املنهاج 

البنجالدييش املنهاج غري ذلك
الربيطاين

١٧ مدرسة ٦ مدارس ٣ مدارس مدرسة واحدة مدرسة واحدة مدرسة واحدة ٤ مدارسمدرسة واحدة

بشكل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الحال  هو  وكام 

مجموعة  الخيمة  رأس  يف  الخاصة  املدارس  تقدم  عام، 

مثانية  تتوفر  حيث  الدراسية،  املناهج  من  ومتنوعة  كبرية 

الشكل  التعليمية، ٢٠١٥(.  الخيمة  أنواع مختلفة )منطقة رأس 

رقم ٧ يقوم بإدراج خيارات املناهج الدراسية ال٣٣ املتوفرة 

يف املدارس الخاصة يف إمارة رأس الخيمة، حيث أن أكرثها 

مدرسة(،   ١٧( والتعليم  الرتبية  وزارة  منهاج  هو  شيوعاً 

واملنهاج الهندي٩ )٦ مدارس(، ومنهاج اململكة املتحدة )٤ 

مدارس(، ومنهاج الواليات املتحدة١٠ )٣ مدارس(.

التعليم العايل يف إمارة رأس 

الخيمة

يوجد يف إمارة رأس الخيمة ما ال يقل عن ١٦ مؤسسة للتعليم 

والطالبات  للطالب  العليا  التقنية  كليات  ذلك  يف  مبا  العايل، 

املعتمدة من ِقبل لجنة االعتامد األكادميي )CAA(، وجامعة 

رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والجامعة األمريكية يف 

العليا  التقنية  كليات  تعترب   .)٢٠١٥  ،Rensimer( الخيمة  رأس 

.)ISCE( ومنهج امتحانات شهادة املدارس الهندية )CBSE( ٩  وهي تشمل نظام املجلس املركزي للتعليم الثانوي

١٠  تطبق اثنتان من املدارس ذات املنهاج األمرييك يف رأس الخيمة املعايري الحكومية لألساس املشرتك، يف حني أن واحدة من املدارس 

األمريكية يف رأس الخيمة تطبق معايري والية بنسلفانيا األكادميية باإلضافة إىل معايري الحكومية لألساس املشرتك.

١١  لالطالع عىل القامئة الكاملة للمناهج الدراسية التي تتبعها املداس الخاصة يف رأس الخيمة يرجى االطالع عىل امللحق ج
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دولة اإلمارات العربية 

املتحدة )املواطنني(

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة )املواطنني 

والوافدين(

متوسط منظمة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية املادة

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

٣٩٧ ٣٧٤ ٤٣١ ٤٢٤ ٤٨٦ ٤٩٤ الرياضيات

٤١٢ ٣٧١ ٤٤٩ ٤٢٤ ٤٩١ ٤٩٥ العلوم

٤٢٤ ٣٥٤ ٤٥٨ ٤٠٨ ٥٠٦ ٤٧٩ القراءة

رقم ٣: التفاوت بني الجنسني يف التحصيل العلمي يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ١٢

  ٢٠١٥ ،OECD :املصدر

جدول ب. مقارنة PISA  لعام ٢٠١٥ ملتوسط األداء بني منظمة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية )OECD( و دولة اإلمارات العربية املتحدة

من السامت البارزة لنظام الرتبية والتعليم يف اإلمارات العربية املتحدة هي الفجوة بني الجنسني لصالح الطالبات، 

حيث أن أعداد التسجيل لإلناث  يف املدارس تفوق أعداد تسجيل الذكور باإلضافة إىل تفوق اإلناث عىل الذكور من 

حيث التحصيل العلمي )Ridge، ٢٠١٤(. أظهرت اإلختبارات الوطنية تفوق الطالبات عىل الطالب باستمرار يف جميع 

أنحاء الدولة. فعىل سبيل املثال، أحرزت الطالبات يف االمتحان العام لقياس الكفاءة الرتبوية )CEPA( متوسط ١٦٨ 

نقطة، بينام أحرز الطالب متوسط ١٦٣ نقطة )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ٢٠١٥(. ومع ذلك، كانت الفروق 

لصالح الطالبات أكرث وضوحا يف بعض املناطق الجغرافية، كام يف املنطقة الغربية، حيث سجلت الطالبات متوسط 

١٦٠ نقطة، يف حني سجل الطالب متوسط ١٣٥ نقطة فقط )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ٢٠١٥(.

الجدول  أيضا. ويظهر  الدولية  االختبارات  الطالبات يف  الجنسني لصالح  الفجوة بني  النمط من  وميكن مالحظة هذا 

  PISA ب أن أداء الطالبات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أفضل من الطالب يف املجاالت الثالثة املوجودة يف

٢٠١٥ ، مع وجود فارق ٧ نقاط يف الرياضيات، وفارق ٢٥ نقطة يف العلوم، وفارق ٥٠ نقطة يف القراءة )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية ، [OECD]، ٢٠١٥(. وتبدو هذه الفجوة بني الجنسني أكرث وضوحا بالنسبة ملواطني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث تتفوق الطالبات املواطنات عىل الطالب املواطنني بفارق أوسع بكثري مقارنة مع 

البيانات الوطنية التي تم جمعها، مع وجود فجوة يف القراءة تبلغ ٧٠ نقطة. وضمن السياق االكرب لPISA ٢٠١٥، فإن 

 PISA الفروق بني الجنسني من ناحية األداء يف اإلمارات العربية املتحدة هي أحد أكربها بني البالد املشاركة يف

.)٢٠١٦ ،[OECD] ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(

هي الكليات الفدرالية الوحيدة يف اإلمارة. ارتفع عدد الطلبة 

بني   الخيمة  رأس  يف  العايل  بالتعليم  امللتحقني  والطالبات 

عام ٢٠٠٩ و ٢٠١٣، من ٢٧٧٨ إىل ٣٨٤٦ طالب )أي ما يقرب من 

٣٨٪( وهو ثاين أعىل معدل منو يف الدولة خالل تلك الفرتة 

دولة  يف  العايل  التعليم  وزارة  ٢٠١٥؛   ،Rensimer( الزمنية 

اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠١٤(.

رأس  يف  الجامعات  وطالبات  طالب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مجال  يف  الجنسني  بني  الهائل  التفاوت  يعكسون  الخيمة 

العربية  اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  يف  العايل  التعليم 

املتحدة، حيث يفوق عدد الطالبات الجامعيات عدد نظرائهن 

من الذكور إىل حد كبري.

وخالل العام الدرايس ٢٠١٥ – ٢٠١٦، التحقت  ١٩٧٥ طالبة يف 

مل  حني  يف  الخيمة،  رأس  يف  للطالبات  العليا  التقنية  كلية 

للطالب  العليا  التقنية  كلية  يف  طالباً   ٦٧٠ سوى  هناك  يكن 

إىل  اإلناث  من   ١:٣ نسبة  ميثل  ما  أي  الخيمة،  رأس  يف 

الذكور )HCT، ٢٠١٦ب( )للمزيد من املعلومات عن الفجوة بني 

الجنسني يرجى االطالع عىل الصندوق رقم ٣(.

الفرص والتحديات

مبا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  التعليم  حقق  لقد 

العديد من املجاالت  الخيمة، تقدماً كبرياً يف  يف ذلك رأس 

العديدة  العقود  مدى  وعىل  النظامي.  التعليم  إدخال  منذ 

١٢  للحصول عىل مزيد من املعلومات حول الفجوة العكسية بني الجنسني يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج عىل نطاق أوسع، 

.)٢٠١٤ ، Ridge( انظر التعليم وانعكاس الفجوة بني الجنسني يف دول الخليج: تبني العاملي، تجاهل املحيل
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التي  التطورات  من  العديد  التعليم  نظام  شهد  املاضية، 

االبتكار  دعم  عىل  وركزت  التعليم  نظام  جودة  من  حسنت 

أن  ميكن  التي  املناطق  بعض  هناك  يزال  ال  الطالب.  ونجاح 

التعليم  قطاع  يف  سيام  وال  املستمر،  الرتكيز  من  تستفيد 

العام، والتي تشمل ما ييل:

لتلبية 	  الحكومية  املدارس  مناهج  وتحسني  تقييم 

احتياجات املجتمع ومكان العمل بشكل أفضل.

خريجي 	  لدى  اإلنجليزية  اللغة  إجادة  مستوى  رفع 

اللغة  أن  حيث  املواطنني،  من  الثانوية  املدارس 

الجامعات  جميع  يف  التدريس  لغة  هي  اإلنجليزية 

الحكومية.

تعزيز األداء األكادميي للطالب املواطنني الذكور.	 

توظيف واستبقاء املعلمني املواطنني الذكور.	 

العايل 	  التعليم  مستوى  عىل  البحوث  ترويج  و  تعزيز 

ودمج مساهامتها يف قرارات وسياسات الحكومة

إىل 	  الربحية  غري  املدارس  من  املزيد  دخول  تشجيع 

القطاع الخاص؛

تحسني التعليم الشامل وسياسات ومامرسات الطفولة 	 

املبكرة.

العربية املتحدة مجموعة من  اإلمارات  لدولة  أن  الواضح  من 

املرحلة  من  والطالبات  للطالب  املتاحة  التعليمية  الخيارات 

التعليم  توفري  مع  الجامعي،  املستوى  وحتى  اإلبتدائية 

العام املجاين للمواطنني عىل جميع املستويات. ويف حني 

تم تحقق الكثري، ال تزال هناك مجاالت ميكن مواصلة تعزيزها 

لخدمة الطالب وأرسهم عىل نحو أفضل. ومع استمرار البحث 

املتوقع  من  إنه  التعليمية،  املبادرات  من  املزيد  وتجربة 

للمواطنني  بالتحسن  املتاحة  التعليم  جودة  تستمر  أن 

وسوف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  واملقيمني 

تقييم  مثل  معينة،  مجاالت  عىل  املعمق  الرتكيز  يساعد 

املناهج الدراسية، ودعم الطالب املواطنني الضعيفي األداء 

لضامن استخدامهم لقدراتهم املكمونة بشكل كامل.

امللحق أ. التعليم الفني يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة: 

مركز أبوظبي للتعليم والتدريب 

  )ACTVET( التقني واملهني١٣

التقني واملهني  للتعليم والتدريب  تم إنشاء مركز ابوظبي 

)ACTVET( يف عام ٢٠١٠ مببادرة من املجلس التنفيذي إلمارة 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إرشاف  تحت  أبوظبي 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

)ACTVET، ٢٠١٥(. يدير مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني 

املهني  والتدريب  التعليم  برامج  من  عدداً  حالياً  واملهني 

مجلس  من  املعتمدة  والثالثي  الثانوي  املستويني  عىل 

يسعى   .)٢٠١٥  ،ACTVET( املهني  والتدريب  التعليم  جوائز 

مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني إىل »زيادة 

وظائف  يف  الكفاءات  ذوي  من  الشباب  اإلماراتيني  أعداد 

املهني  والتطور  املستمر  التعلم  فرص  لهم  تتيح  مجزية 

والشخيص املتواصل« )ACTVET، ٢٠١٥، ص ٨(.

معهد  هام  املركز  تحت  تندرجان  رئيسيتان  منظمتان  هناك 

ومعهد   )ADVETI( املهني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي 

التكنولوجيا التطبيقية )IAT(. تتمثل عمليات املدارس الثانوية 

الفنية  الثانوية  املدارس  يف  الهيئتني  لهاتني  الرئيسية 

واملدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية التي ميكن اإلطالع 

عليها يف الشكل أ١.

أبوظبي  معهد  إنشاء  تم   .)STS( الفنية  الثانوية  املدارس 

للتعليم والتدريب املهني )ADVETI( يف عام ٢٠٠٧ كمبادرة 

أساسية١٤،  جهات  سبعة  منها  وتندرج  أبوظبي،  حكومة  من 

مدرسة  أول  تدشني  تم  وقد  الفنية.  الثانوية  املدارس  منها 

والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد  قبل  من  فنية  ثانوية 

الذكور،  للطلبة  أبوظبي  يف   ٢٠١١  –  ٢٠١٠ عام  يف  املهني 

جميع  لتشمل  املدرسة  نطاق  توسعة  تم  الحني  ذلك  ومنذ 

أنحاء اإلمارات، وهناك اآلن برامج متاحة من املدارس الثانوية 

الفنية لكل من الطالب والطالبات بناًء عىل املوقع )انظر إىل 

الفنية  الثانوية  مدارس  وتدير   .)٢٠١٥  ،ACTVET( أ١(  الشكل 

برامج متتد لثالثة أعوام إبتداًء من الصف العارشبهدف تزويد 

التقني  التعليم  عىل  يركز  ثانوي  بتعليم  اإلمارايت  الشباب 

والتكنولوجي. التسجيل يف املدارس الثانوية الفنية مفتوح 

ترتاوح  الذين  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ملواطني 

أعامرهم بني ١٤ و ١٦ عاماً رشيطة نجاحهم يف امتحان قبول 

أخرى  قبول  معايري  إىل  باإلضافة  الفنية  الثانوية  املدارس 

.)٢٠١٦ ،STS ٢٠١٥؛ ،ACTVET(

١٣  هذا امللحق ليس شامل. للحصول عىل نظرة عامة أكرث تفصيالً عن املجموعة الواسعة من األعامل التي يقودها ويرشف عليها مركز 

.)٢٠١٥ ، ACTVET( انظر ، )ACTVET( ابوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني

 ، العني  للعلوم والتكنولوجيا يف  الجاهيل  ، ومعهد  أبوظبي  للعلوم والتكنولوجيا يف  الجزيرة  السبعة هي » معهد  الجهات  هذه    ١٤

للعلوم  الشارقة  ومعهد  التطبيقية،  والتكنولوجيا  لإلمداد  الريف  معهد  الغربية،  املنطقة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  بينونة  ومعهد 
والتكنولوجيا يف الشارقة، واملدرسة الثانوية الفنية )STS( ومركز التعليم والتطوير املهني )VEDC(  ACTVET(، ٢٠١٥، ص١٥(.
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الشكل أ ١: برامج التعليم الثانوي التي يرشف عليها مركز ابوظبي للتعليم والتدريب 

التقني واملهني

التعليم الثانوي

معهد التكنولوجيا التطبيقية 
)IAT(

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني 
)ADVETI(

)ATHS( املدارس الثانوية التقنية التطبيقية

أبوظبي )بنني، بنات(	 
العني )بنات(	 
ديب )بنني(	 
رأس الخيمة )بنني(	 
الفجرية )بنني(	 
أم القيوين )بنني، بنات(	 
الشارقة )بنني، بنات(	 
عجامن )بنني، بنات(	 

)STS( املدارس الثانوية الفنية

أبوظبي )بنني، بنات( 	 
العني )بنات(	 
ديب )بنني(	 
رأس الخيمة )بنني(	 
الفجرية )بنني(	 
عجامن )بنني، بنات(	 
أم القيوين )بنني، بنات(	 
الشارقة )بنني، بنات(	 
دملا )بنني، بنات(	 

  ٢٠١٥ ،ACTVET :املصدر

يف  تأسست   .)ATHS( التطبيقية  التقنية  الثانوية  املدارس 

الشيخ  السمو  لصاحب  املليك  املرسوم  مبوجب   ٢٠٠٥ عام 

خليفة بن زايد آل نهيان. يعمل معهد التكنولوجيا التطبيقية 

كاملة  وإدارية  مالية  بإستقاللية  يتمتع  مؤسيس  كجهاز 

حسني  معايل  الحايل،  التعليم  وزير  يرتأس  ص١(.   ،٢٠١٦  ،IAT(

أمناء  مجلس  والتعليم  الرتبية  وزير  الحامدي  إبراهيم  بن 

معهد التكنولوجيا التطبيقية منذ إنشائه )معهد التكنولوجيا 

يدير  الثانوي،  التعليم  برنامج  من  كجزء   .)٢٠١٦ التطبيقية، 

معهد التكنولوجيا التطبيقية )IAT( املدارس الثانوية التقنية 

التطبيقية )ATHS(. يتطلب القبول يف هذه املدارس تقديم 

العربية  اإلمارات  دولة  ملواطني  مفتوح  وهو  إلتحاق  طلب 

ترتاوح  الذين  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة 

أعامرهم بني ١٣ – ١٦ عام رشيطة تلبيتهم ملتطلبات محددة 

.)٢٠١٦ ،Applied Technology High School [ATHS](

امللحق ب: مدارس اإلمارات الوطنية

املدارس  من  شبكة  هي   )ENS( الوطنية  اإلمارات  مدارس 

وزارة  رعاية  تحت   ٢٠٠٢ عام  يف  تدشينها  تم  التي  الخاصة 

يف  مسجل  طالب   ٩٠٠٠ من  أكرث  حالياً  يوجد  الرئاسة.  شؤون 

ثالثة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  مدارس  خمس 

منها يف أبوظبي، وواحدة يف الشارقة، وواحدة يف رأس 

عند  الطالبات  و  الطالب  فصل  فيها  يتم  ٢٠١٦أ(   ،ENS( الخيمة 

بلوغ املرحلة الثانوية )ENS، ٢٠١٦ج(.

املدرسة،  يف  التدريس  لغة  هي  اإلنجليزية  اللغة  تعترب 

يتم  حيث  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  اللغة  بإستثناء 

اللغة  بالنسبة لدروس  )ENS، ٢٠١٦أ(.  باللغة العربية  تدريسها 

اإلمارات  دولة  دراسات  و  اإلسالمية  الدراسات  و  العربية 

التعليمية  املتطلبات  تتبع  املدارس  فإن  املتحدة،  العربية 

اإلمارات  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تحددها  التي 

مدارس  فإن  األخرى،  للمواد  بالنسبة  أما  املتحدة.  العربية 

املشرتك  لألساس  الحكومية  املعايري  تتبع  الوطنية  اإلمارات 

تعترب  املدرسة،  عىل  بناًء  و  األمرييك  املنهاج  مستخدمة 

املدارس مرخصة أو مرشحة لتصبح مرخصة، كمزود للبكالوريا 

الدولية )ENS( )IB، ٢٠١٦أ(. ومن ثم، ميكن لطالب الصف الحادي 

البكالوريا  دبلوم  بربنامج  إما  اإللتحاق  عرش  والثاين  عرش 

 ENS( أو برنامج التعيني املتقدم ملجلس الكلية )DP( الدولية

، ٢٠١٦ج(.

القبول يف مدارس اإلمارات الوطنية مفتوح للطالب من جميع 

ENS، ٢٠١٦(. تراوحت رسوم  الجنسيات )التواصل الشخيص مع 

السنة الدراسية ٢٠١٥ – ٢٠١٦ يف أبوظبي ما بني ٢٣٠٠٠ درهم 

األطفال  رياض  مستوى  عىل  أمرييك(  دوالر   ٦٣٠٠( إمارايت 

عرش  الثاين  للصف  أمرييك(  دوالر   ١٥٢٠٠( درهم   ٥٥٩٠٠ إىل 

)ENS، ٢٠١٦ب(.
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إسم املدرسة املنهاج

مدرسة املنار الخاصة

وزارة الرتبية والتعليم

مدرسة الرتبية اإلسالمية

املدرسة العربية الخاصة

مدرسة السلف الصالح

مدرسة رأس الخيمة الحديثة

مدرسة دار السالم

مدرسة الروايب الحديثة

مدرسة النرص

مدرسة نداء اإلسالم

مدرسة الشيخة حصة بنت صقر

مدرسة املعمورة للبنني

مدرسة املعمورة للبنات

مدرسة املعرييض للبنات

مدرسة الرباء بن عازب

مدرسة الخران املسائية

مدرسة النخيل

روضة مسايف

أكادميية رأس الخيمة األمريكية للبنات

مدرسة اإلمارات الوطنيةاألمرييك

مدرسة ويلسربينغ

مدرسة رمسيس اإلنجليزية

الربيطاين
مدرسة الرشاد

مدرسة جيمس ويستمنسرت

أكادميية رأس الخيمة )املنهاج الربيطاين(

أكادميية رأس الخيمة الخاصة )البكالوريا الدولية( البكالوريا الدولية

مدرسة الطالب الهندية

الهندي

املدرسة اإلنجليزية املثالية

مدرسة ألفا

املدرسة الهندية العامة العليا

املدرسة الهندية الحديثة

املدرسة الهندية الخاصة

املدرسة الباكستانية الثانوية الباكستاين

مدرسة بنجالديش اإلسالمية البنجالدييش

مدرسة الشويفات الدولية منهاج خاص

املصدر: منطقة رأس الخيمة التعليمية، ٢٠١٥

امللحق ج: املناهج املتبعة يف املدارس الخاصة يف رأس الخيمة
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مٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث 
السياسة العامة

دعم البحوث، توسيع آفاق التفكري
تقع مٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة يف رأس الخيمة وهي مٔوسسة غري 
رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   ٢٠٠٩ عام  يف  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمٔوسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،	 

إثراء القطاع العام املحيل، وخاصة التعليم، من خالل تزويد الرتبويني وموظفي الخدمة املدنية يف رأس 	 
الخيمة باألدوات الالزمة إلحداث تأثري إيجايب عىل مجتمعهم، و

بناء روح الجامعة والتعاون والرٔوية املشرتكة من خالل املشاركة الهادفة التي تعزز العالقات بني األفراد 	 
واملنظامت.

ملعرفة املزيد عن أبحاثنا، واملنح، واألنشطة الربامجية يرجى بتسجيل الدخول اىٕل

www.alqasimifoundation.com
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