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While the past year and global pandemic brought dramatic
change to people’s daily lives, the United Arab Emirates
(UAE), and world, the Al Qasimi Foundation sought to rise
to the challenges presented and find new, creative ways to
meet its mission in order to generate impactful research,
develop local capacities, and engage the community. In
doing so, the Foundation reinforced its reputation as a
responsive, adaptable organization that can be relied upon
for delivering insights and results when needed most.

H.E. MOHAMMAD OMRAN AL SHAMSI
CHAIRMAN

2020 marked the beginning of the Al Qasimi Foundation’s
second decade. Reflecting on the success of its first 10
years, the Foundation has renewed its commitment to the
core areas of its expertise: education, developing people,
innovative research, and the arts. Focusing on its unique
position and strengths, the Foundation’s current fiveyear strategy calls for a more integrated, results-oriented
approach to its various endeavors. It also highlights goals for
building strategic collaborations with like-minded partners
in order to expand potential impacts that will benefit Ras
Al Khaimah and the broader country. These themes were
evident in numerous organizational achievements over the
past year, including stronger alignment of the Foundation’s
research and capacity development activities, an
expanded relationship with the Ministry of Education, and
establishment of a new Scholarship Office that will support
the emirate’s long-term strategy for talent development.
In addition, the 2020 Ras Al Khaimah Fine Arts Festival
welcomed a record number of guests prior to the pandemic.
As the Al Qasimi Foundation looks forward to 2021, it will
continue to focus on results and delivering upon its mission
in responsive and relevant ways. In doing so, it will continue
to embody an ethos of service and promote best practices
in policy development and evidence-based reforms to play
its part in realizing the future vision of Ras Al Khaimah and
the UAE.
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This year, in the face of unprecedented global challenges,
the Foundation has continued to serve our community
through our world-class research, programs, and events. We
have taken the difficulties of the pandemic in our stride and
adapted quickly to ensure we continue to meet the needs
of our community. In the spirit of service to the community,
in 2020, we offered relief goods to those hit hardest by
lock-down and shifted many of our events online, allowing
us to connect with audiences both in Ras Al Khaimah and
beyond.
COVID-19 has had a dramatic effect on the United Arab
Emirates (UAE) and the world, particularly the education
sector. As one of the regions leading education research
hubs, we felt it was our responsibility to respond by
offering model best practices and recommendations on
policy development and evidence-based reform through
our research. Most notably, we published our report on the
effects of COVID-19 on Education in the UAE, as well as a
comprehensive overview of Education in Ras Al Khaimah
and the UAE, and a series of policy papers and journal
articles on Father Involvement. I am proud to say that this
year, the Foundation published more than ever, embodying
our commitment to offering world-class open-source and
bilingual research for contemporary policy challenges.

DR. NATASHA RIDGE
EXECUTIVE DIRECTOR

The Ras Al Khaimah Fine Arts Festival and our virtual
events also welcomed the largest number of visitors we
have seen across the Foundation’s previous ten years of
service. Through our commitment to community, student,
and knowledge development, the Foundation has reached
new heights of success, and I am proud and grateful for all
who have contributed to our work. I look forward to taking
the lessons of the past year and continuing to develop and
produce meaningful work for our communities.
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For more than ten years, the Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi Foundation for Policy Research has supported
the social, cultural, and economic development of Ras
Al Khaimah and the United Arab Emirates (UAE).
A community-based, action-oriented research think
that focusses primarily on education, community
development, health and well-being, and arts and
culture, the Al Qasimi Foundation engages both Emirati
and expat communities to deliver insights, create
opportunities, and cultivate curiosity to achieve Ras Al
Khaimah’s future vision. Results and recommendations
from the Foundation’s research helps to inform its
programs and initiatives.

OUR MISSION
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OUR WORK
Through our research, student development programs,
community engagement initiatives, and arts and culture
activities, the Al Qasimi Foundation collaborates with
the community to equip students, professionals, and the
public alike with the skills, knowledge, and opportunities to
further their personal growth and the development of Ras
Al Khaimah as a whole.

KNOWLEDGE PRODUCTION
& DISSEMINATION
RESEARCH PRIORITIES
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•

College Preparation Program

•

Hands-on-Learning

•

University Scholarships

COMMUNITY ENGAGEMENT
GOVERNMENT & COMMUNITY
•

Community Impact Grants

•

Education Quality and Impact

•

Professional Development Courses and Workshops

•

Community Development

•

Ras Al Khaimah Government Exchange Program

•

Health & Wellbeing

•

Ras Al Khaimah Prison Program

PUBLICATIONS

EDUCATORS

•

Policy Papers

•

Ras Al Khaimah Teacher Exchange Program

•

Reports and Fact Sheets

•

Ras Al Khaimah Teachers Network

•

Gulf Education and Social Policy Review (GESPR)

•

Teacher Professional Development

•

Blogs and Podcast

CONFERENCES:

OUR WORK

STUDENT DEVELOPMENT

EVENTS
•

Women@Work

•

Comparative International Education Society (CIES)

•

Creative Dialogues

•

Gulf Comparative Education Society (GCES) series

•

Majlis

•

Philanthropy and Education Special Interest Group

•

Philanthropy in Education (PiE) series

ARTS AND CULTURE

GRANTS:

•

Ras Al Khaimah Fine Arts Festival

•

Doctoral Research Grants

•

Studio & Gallery

•

Faculty Research Grants

•

Artist Residency Grants

•

Seed Grants

•

Film Grants
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KNOWLEDGE PRODUCTION AND DISSEMINATION
In 2020, we made significant strides to provide comprehensive research and data-driven best practices and policies
relevant to current challenges in Ras Al Khaimah, the UAE, and beyond.

14

15

new publications

8

presentations

18

new research grants
awarded

12

blogs

podcasts

In 2020, our key accomplishments included:

KNOWLEDGE PRODUCTION
& DISSEMINATION
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•

Launching the Gulf Education and Social Policy Review
(GESPR);

•

Presenting at the T20 in Riyadh and OECD netFWD
annual meeting;

•

Publishing an article in a top-tier peer reviewed journal;

•

Initiating a new report publication series, publishing
three reports including one on COVID-19’s impact on
education in the UAE;

•

Concluding a multi-year collaboration with UNESCO to
promote the importance of boys education.

11

STUDENT DEVELOPMENT
In 2020, we transformed our student programs to better provide long-term and wider reaching benefits for student
development and achievement.
students and 14 school counselors attended the
Future Careers Forum

1,017
students accepted into
target universities

15

student participants across the College
Preperation Program, Hands-onLearning, and the Youth English Program

15

197

69

students accepted into
top-100 universities

parents attended at least
one CPP event

In 2020, our key accomplishments included:

STUDENT DEVELOPMENT
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•

Completing our new Hands-on-Learning in a Box
(HOLIAB) initiative;

•

Launching our new Computer Programming component
of the College Preparation Program;

•

Supporting the third iteration of the Youth English
Program (YEP);

•

Being awarded a RAK Education Excellence Award for
Hands-on-Learning;

•

Launching the new Scholarships Office to provide
university scholarships to top Ras Al Khaimah students
and government employees;

•

Facilitating virtual training sessions for over 3,000
students and school counsellors in partnership with the
MOE.
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COMMUNITY ENGAGEMENT
In 2020, our research, student development programs, and arts and culture activities have been complemented by our
events and community engagement initiatives, providing people from all walks of life with the opportunity to connect,
learn, and advance in their careers.

330

489

846

18

1000+

30%

participants in our four
Women@Work events

government employees
participated in or professional
development programs

participants in our
teacher programs

attendees at our Ministry of
Education School Counselor
online trainings

inmates participated in the
Prison Program

increase in social media
followers

In 2020, our key accomplishments included:

COMMUNITY ENGAGEMENT
14

•

Launching our new Community Impact Grants initiative;

•

Completing our pilot study of the Iqra Arabic reading
curriculum and establishing a partnership with the
Queen Rania Foundation in Jordan to expand the pilot;

•

Completing three MOU’s with the MOE Training Center,
RAK HR department, and RAK Statistics Center;

•

Introducing online learning and holding workshops for
the inmates of the Ras Al Khaimah Correctional Facility;

•

Distributing relief goods to over 600 members of the
Ras Al Khaimah community who lost their income due
to COVID-19;

•

Being awarded the 'Best Entity Committed to Applying
VAT Procedures for 2019' by the RAK Government
Department of Finance.
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ARTS & CULTURE
In 2020, despite the pandemic, we have expanded on our Arts & Culture offerings, paving the way for sustainable growth
in Ras Al Khaimah’s creative sector and improving the cultural well-being of Ras Al Khaimah’s residents.

13,000+

visitors welcomed to the RAKFAF main
exhibition

22

events, workshops, and
screenings as part of RAKFAF*

110

artists featured at RAKFAF

720

participants in our four
Creative Dialogues events

*non-including six cancelled events due to COVID-19

In 2020, our key accomplishments included:

ARTS & CULTURE
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•

Expanding the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival to
include over 160 artworks;

•

Collaborating with three prominent Emirati designers for
the Ras Al Khaimah Fine Arts Festival;

•

Collaborating with Vox Cinema to host weekly film
screenings in Al Hamra Mall for the Ras Al Khaimah Fine
Arts Festival;

•

Awarding our innaugural Artist-in-Residence Grant;

•

Bolstering the connectiveness of the Ras Al Khaimah
creative community through our new Creative Dialogues
events;

•

Collaborating with the Ministry of Culture and Youth to
deliver online Film screenings to the community during
summer.
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PARTNERSHIPS & COLLABORATIONS

77

23

total partnerships and
collaborations

18

local and federal government
partners and collaborators

9

policy papers published
with visiting scholars

university partners and
collaborators

17

Ras Al Khaimah Fine Arts Festival
partners and collaborators

PARTICIPATION &
COLLABORATIONS
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19

20

21

الشراكات والتعاون

18

23

جامعة من الشركاء
والمتعاونين

77

من الشركاء والمتعاونين في
الحكومة المحلية واالتحادية

17

من الشركاء والمتعاونين في
مهرجان رأس الخيمة للفنون
البصرية

إجمالي الشراكات وأوجه
التعاون

9

أوراق السياسة المنشورة مع
الباحثين الزائرين

الشراكات والتعاون
18

19

الفن والثقافة
فــي عــام  ،2020علــى الرغــم مــن الوبــاء ،قمنــا بتوســيع عــروض الفنــون والثقافــة لدينــا ،ممــا يمهــد الطريــق للنمــو المســتدام فــي القطــاع
اإلبداعــي فــي إمــارة رأس الخيمــة وتحســين الرفاهيــة الثقافيــة لســكان إمــارة رأس الخيمــة.

110

فنان في مهرجان رأس الخيمة
للفنون البصرية

720
مشارك في فعالية حوارات إبداعية

13,000+

زائر للمعرض الخارجي لمهرجان رأس الخيمة
للفنون البصرية

22

فعالية وورشة عمل وعروض كجزء
من المهرجان*

* ال يشمل ستة أحداث ملغاة بسبب

في عام  ،2020كان لنا الشرف في:
•توســيع مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البصريــة ليضــم أكثــر مــن
 160عمــل فنــي
•التعــاون مــع ثالثــة مصمميــن إماراتييــن لمهرجــان رأس الخيمــة
للفنــون البصريــة
•التعــاون مــع فوكــس ســينما الســتضافة عــروض أفــام أســبوعية
فــي الحمــراء مــول لمهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البصريــة
•منح منحة الفنان المقيم الخاصة بمؤسسة القاسمي

الفن والثقافة
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•تعزيــز التواصــل بيــن المجتمــع اإلبداعــي فــي إمــارة رأس الخيمة من
خالل فعاليات الحوارات اإلبداعية الجديدة
•التعــاون مــع وزارة الثقافــة والشــباب لتقديــم عــروض أفــام عبــر
اإلنترنــت للمجتمــع خــال فصــل الصيــف
17

المشاركة المجتمعية
فــي عــام  ،2020تــم اســتكمال أبحاثنــا وبرامــج تطويــر الطلبــة وأنشــطة الفنــون والثقافــة لدينــا مــن خــال فعالياتنــا ومبــادرات المشــاركة
المجتمعيــة ،ممــا يوفــر لألشــخاص مــن جميــع مناحــي الحيــاة فرصــة للتواصــل والتعلــم والتقــدم فــي حياتهــم المهنيــة.

846

489

330

30%

+1000
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نزيل مشارك في برنامج
السجون

زيادة في المتابعين على مواقع
التواصل االجتماعي

مشارك في برامج المعلمين

مشارك في الدورات التدريبية
االفتراضية لمستشارين المدارس
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

مشاركً ا في فعالية نساء في
العمل

موظف حكومي مشارك في برامج
التطوير المهني

في عام  ،2020كان لنا الشرف في:
•إطالق مبادرة «المنحة المجتمعية» الجديدة
•إكمــال دراســتنا التجريبيــة لمنهــج إقــرأ وإقامــة شــراكة مــع
مؤسســة الملكــة رانيــا فــي األردن لتوســيع نطــاق الدراســة
•إكمــال  3مذكــرات تفاهــم مــع مركــز التدريــب التابــع لــوزارة التربيــة
والتعليــم وإدارة المــوارد البشــرية فــي إمــارة رأس الخيمــة ومركــز
رأس الخيمــة لإلحصــاء

المشاركة المجتمعية
14

•تقديــم التعلــم عــن بعــد واســتكمال ورش عمــل لنــزالء المؤسســة
العقابيــة و اإلصالحيــة فــي إمــارة رأس الخيمــة
•توزيــع مــواد اإلغاثــة علــى أكثــر مــن  600فــرد فــي مجتمــع إمــارة رأس
الخيمــة الذيــن تضــرروا بســبب كوفيد19-
•الحصــول علــى جائــزة أفضــل جهــة ملتزمــة بتطبيــق إجــراءات
ضريبــة القيمــة المضافــة لعــام  2019مــن قبــل دائــرة الماليــة فــي
رأس الخيمــة

15

تنمية الطلبة
في عام  ،2020قمنا بتحويل برامج الطلبة لدينا لتقديم فوائد طويلة األجل وواسعة النطاق لتطوير الطلبة وإنجازاتهم.
طالب و 14مرشد أكاديمي حضروا ملتقى
اإلرشاد المهني

1,017
طالب تم قبولهم في أفضل
 100جامعة

15

ولي أمر حضر على األقل فعالية
من برنامج اإلعداد الجامعي

15

69

197

طالب تم قبولهم في
الجامعات المستهدفة

طالب مشارك في برنامج اإلعداد
الجامعي ،والتعلم المهني،
وبرنامج اللغة اإلنجليزية للشباب

في عام  ،2020كان لنا الشرف في:
•إكمال مبادرتنا الجديدة «حقيبة التعلم المهني»
•إطالق برنامج برمجة الحاسوب الجديد لبرنامج اإلعداد الجامعي
•دعم النسخة الثالثة من برنامج اللغة اإلنجليزية للشباب
•الحصــول علــى جائــزة رأس الخيمــة للتميــز التعليمــي عــن برنامــج
التعلــم المهنــي
•إطالق مكتب المنح الجديد لتقديم منح جامعية لطلبة وموظفي
حكومة رأس الخيمة

تنمية الطلبة
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•تســهيل دورات تدريبيــة افتراضيــة للطلبــة ومرشــدي المــدارس
بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم

13

إنتاج ونشر المعرفة
فــي عــام  ،2020قطعنــا خطــوات كبيــرة لتوفيــر أبحــاث شــاملة وأفضــل الممارســات والسياســات القائمــة علــى البيانــات ذات الصلــة بالتحديــات
الحاليــة فــي إمــارة رأس الخيمــة ،دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة ،وخارجها.

14

8

منح بحثية جديدة

15

عرض تقديمي

12

مدونة صوتية

إصدار جديد

18

مدونة كتابية

في عام  ،2020تضمنت إنجازاتنا الرئيسية ما يلي:
• إطالق المجلة الخليجية للتربية و السياسة االجتماعية،
•التقديم في  T20و OECD netFWD
•نشر مقال صحفي عن مراجعة التعليم المقارن
•بــدء سلســلة جديــدة لنشــر التقاريــر ،نشــر ثالثــة تقاريــر بمــا فــي
ذلــك واحــد عــن تأثيــر كوفيــد 19-علــى التعليــم فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة

إنتاج ونشر المعرفة
10

•عقــد مذكــرة تعــاون متعــددة الســنوات مــع اليونســكو لتعزيــز
أهميــة تعليــم الذكــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

11

أعمالنا
مــن خــال أبحاثنــا وبرامــج تطويــر الطلبــة ،ومبــادرات المشــاركة
المجتمعيــة ،وأنشــطة الفنــون والثقافــة ،تتعــاون مؤسســة القاســمي
مــع المجتمــع لتجهيــز الطلبــة والمهنييــن والعامــة علــى حــد ســواء
بالمهــارات والمعرفــة والفــرص المتاحــة لتطويــر نموهــم الشــخصي
وتطويــر إمــارة رأس الخيمــة ككل.

إنتاج ونشر المعرفة
أولويات البحوث

•برنامج التعلم المهني
•المنح الدراسية

المشاركة المجتمعية
الحكومة والمجتمع

•جودة وتأثير التعليم
•تطوير المجتمع

•دورات وورش عمل التطوير المهني

•الصحة والسالمة

•برنامج رأس الخيمة للتبادل الحكومي

•أوراق السياسة العامة

•برنامج سجن رأس الخيمة

التربويين

•التقارير وأوراق الحقائق

•برنامج تبادل معلمي رأس الخيمة

•المجلة الخليجية للتربية والسياسة االجتماعية

•شبكة معلمي رأس الخيمة

•المدونات الكتابية والصوتية

•التطوير المهني للتربويين

المؤتمرات

الفعاليات

•جمعية التعليم الدولي المقارن

•نساء في العمل

•الجمعية الخليجية للتربية المقارنة

•حوارات إبداعية

•اإلحسان في مجموعة االهتمامات الخاصة بالتعليم

•سلسلة المجالس

•اإلحسان في التعليم

08

•برنامج اإلعداد الجامعي

•المنحة المجتمعية

اإلصدارات

أعمالنا

تنمية الطلبة

المنح

الفن والثقافة
•مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية

•منح بحوث الدكتوراه

•االستوديو والمعرض

•منح بحوث أعضاء الهيئة التدريسية

•منح الفنان المقيم

•منح سيد

•منح األفالم
09

تأسســت مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث
السياســة العامــة فــي عــام  2009للمســاعدة فــي التنميــة
االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة إلمــارة رأس الخيمــة ،ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تأسســت المؤسســة بموجــب مرســوم أميــري مــن قبــل صاحــب
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي ،وتســعى المؤسســة
إلــى إنشــاء هيئــة بحثيــة عالميــة المســتوى فــي إمــارة رأس
الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام .مــن خــال
أبحاثنــا وبرامــج تطويــر الطلبــة ومبــادرات المشــاركة المجتمعيــة
وأنشــطة الفنــون والثقافــة ،تتعــاون المؤسســة مــع المجتمــع
لتزويــد الطلبــة والمهنييــن علــى حــد ســواء بالمهــارات والمعرفــة
والفــرص لتعزيــز نموهــم الشــخصي والمهنــي ومجتمــع إمــارة
رأس الخيمــة ككل.

رسالتنا
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سعادة محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة

بينمــا جلــب العــام الماضــي والوبــاء العالمــي تغيــرًا كبيــرًا فــي حيــاة
النــاس اليوميــة ،ســعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والعالــم،
ومؤسســة القاســمي للنهــوض للتحديــات المطروحــة وإيجــاد طــرق
جديــدة ومبتكــرة تفــي بمهمتهــا مــن أجــل توليــد بحــوث مؤثــرة،
وتنميــة القــدرات المحليــة ،وإشــراك المجتمــع .للقيــام بذلــك ،عــززت
مؤسســة القاســمي ســمعتها باعتبارها مؤسســة ســريعة االســتجابة
وقابلــة للتكيــف يمكــن االعتمــاد عليهــا لتقديــم الــرؤى والنتائــج عنــد
الحاجــة .كان عــام  2020بدايــة تأســيس العقــد الثانــي لمؤسســة
القاســمي مــع التفكيــر فــي نجــاح أول  10ســنوات ،جــددت المؤسســة
التزامهــا بالمجــاالت األساســية لخبرتهــا :التعليــم ،تنميــة القــدرات،
البحــوث المبتكــرة والفنــون .مــع التركيــز علــى نقــاط القــوة ،تدعــو
اســتراتيجية الخمــس ســنوات الحاليــة للمؤسســة إلــى نهــج يعتمــد
علــى مزيــد مــن التكامــل والتوجــه نحــو النتائــج فــي تحقيق مســاعيها
المختلفــة .كمــا تســلط الضــوء علــى أهــداف بنــاء عالقــات تعــاون
اســتراتيجية مــع شــركاء متشــابهين فــي التفكيــر مــن أجــل توســيع
التأثيــرات المحتملــة التــي ســتفيد إمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات.
كانــت هــذه المواضيــع واضحــة فــي العديــد مــن اإلنجــازات علــى مــدى
العــام الماضــي ،بمــا فــي ذلــك التوافق األقوى ألنشــطة البحوث وتنمية
القــدرات للمؤسســة ،وتوســيع العالقــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم،
وإنشــاء مكتــب المنــح الدراســية الجديــد الــذي يدعــم اســتراتيجية
اإلمــارة طويلــة المــدى لتنميــة المواهــب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتقبل
مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البصريــة  2020عــددًا قياســيًا مــن
الضيــوف قبــل الجائحــة.
بينمــا تتطلــع مؤسســة القاســمي إلــى عــام  ،2021فإنهــا ســتواصل
التركيــز علــى النتائــج وتحقيــق مهمتهــا بطــرق ســريعة وذات صلــة.
وللقيــام بذلــك ،ســوف تســتمر مؤسســة القاســمي فــي تجســيد روح
الخدمــة وتعزيــز أفضــل الممارســات فــي تطوير السياســات واإلصالحات
القائمة على األدلة للعب دورها في تحقيق الرؤية المستقبلية إلمارة
رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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هــذا العــام ،فــي مواجهــة التحديــات العالميــة غيــر المســبوقة ،واصلت
المؤسســة خدمــة مجتمعنــا مــن خــال أبحاثنــا وبرامجنــا وفعالياتنــا
ذات المســتوى العالمــي .لقــد أخذنــا صعوبــات الوبــاء فــي خطوتنــا
وتكيفنــا بســرعة لضمــان اســتمرارنا فــي تلبيــة احتياجــات مجتمعنــا.
انطال ًقــا مــن روح الخدمــة للمجتمــع ،فــي عــام  ،2020قمنــا بتقديــم
مــواد اإلغاثــة لمــن هــم األكثــر تضــر ًرا مــن الجائحــة ونقلنــا العديــد مــن
فعاليتنــا عبــر اإلنترنــت ،ممــا ســمح لنــا بالتواصل مع الجماهير في كل
مــن إمــارة رأس الخيمــة وخارجهــا.
كان لكوفيــد 19-تأثيــر كبيــر علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والعالــم ،ال ســيما علــى قطــاع التعليــم .بصفتنــا أحــد مراكــز البحــوث
التعليميــة الرائــدة فــي المنطقــة ،شــعرنا أنــه مــن مســؤوليتنا
االســتجابة من خالل تقديم أفضل الممارســات والتوصيات النموذجية
بشأن تطوير السياسات واإلصالح القائم على األدلة من خالل أبحاثنا.
والجدير بالذكر أننا نشــرنا تقريرنا حول آثار كوفيد 19-على التعليم
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى نظــرة عامــة شــاملة
عــن التعليــم فــي إمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وسلســلة مــن األوراق السياســية والمقــاالت الصحفيــة حــول مشــاركة
األب .أنــا فخــورة بالقــول إن المؤسســة نشــرت هــذا العــام عــدد أكثــر
مــن اإلصــدارات مــن أي وقــت مضــى ،لتجســد التزامنــا بتقديــم بحــث
عالمــي مفتــوح المصــدر وثنائــي اللغــة لتحديــات السياســة المعاصــرة.

د .ناتاشا ريدج
المدير التنفيذي

كمــا اســتقبل مهرجــان رأس الخيمــة للفنــون البصريــة وفعالياتنــا
االفتراضية أكبر عدد من الحضور خالل السنوات العشر الماضية .من
خالل التزامنا بتطوير المجتمع والطلبة والمعرفة ،وصلت المؤسســة
إلــى مســتويات جديــدة مــن النجــاح ،وأنــا فخــورة وممتنــة لــكل مــن
ســاهم فــي عملنــا .إننــي أتطلــع إلــى تعلــم دروس العــام الماضــي
واالســتمرار فــي تطويــر وإنتــاج عمــل هــادف لمجتمعاتنــا.

05

جدول المحتويات

6

رسالتنا

12

تنمية الطلبة

18

الشراكات
والتعاون

8
14

أعمالنا

10

إنتاج ونشر
المعرفة

المشاركة
المجتمعية

16

الفن والثقافة

03

