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رسالة  املدير العام

نحــن فخــورون جــدا مبشــاركة تقريــر نهايــة العــام معكــم ألنــه يســلط الضــوء عــى أحــدث إنجــازات مؤسســة القاســمي 
وأكرثهــا متيــزا.  طيلــة عــام 2013، تابعــت املؤسســة جهودهــا بالرتكيــز عــى الرتبيــة والتعليــم، الــذي يعــد واحــدا مــن 
ــني  ــي للباحث ــتوى العامل ــرة ذات املس ــوث املبتك ــة البح ــال رعاي ــن خ ــاد ، وم ــا يف الب ــرث حرج ــية األك ــاالت السياس املج
الزائريــن وتوفــر فــرص التطويــر املهنــي للرتبويــني املحليــني، تواصــل املؤسســة إثبــات التزامهــا باالهتــامم باألولويــات 
الوطنيــة وإحــراز املزيــد مــن التقــدم يف هــذه املشــاريع بالشــكل الصحيــح واملطلــوب، ومســتقبا ســتعمل مؤسســة 
ــق  ــي تتعل ــا الت ــك القضاي ــا يف ذل ــرى مب ــة أخ ــات وطني ــى أولوي ــز ع ــا والرتكي ــاق أعامله ــيع نط ــى توس ــمي ع القاس

بالصحــة العامــة والتنميــة الحرضيــة.

ــة  ــاهمة يف التنمي ــرى للمس ــرص أخ ــة ف ــال متابع ــن خ ــم م ــا بالتعلي ــة التزامه ــت املؤسس ــك،  واصل ــة إىل ذل باإلضاف
املســتدامة إلمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كــام وســعت جهودهــا لتشــمل مشــاريع التخطيــط 
الحــرضي، وبحــوث الصحــة العامــة، والفعاليــات الثقافيــة. إن مؤسســة القاســمي تخطــط لتعزيــز اســتثامرها يف هــذه 
املجــاالت مــع مواصلــة جهودهــا يف مجــال الرتبيــة والتعليــم خــال الســنة املقبلــة، وتعتربهــا مــن أولوياتهــا الوطنيــة.

ــب  ــا، صاح ــنا وراعين ــة مؤسس ــق رؤي ــرتاتيجية وتحقي ــا االس ــق أهدافن ــو تحقي ــعي نح ــة الس ــى مواصل ــون ع ــن حريص نح
الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي. واملؤسســة تؤمــن بــأن أســس عمليــة صنــع السياســات يف مجــال البحــوث 

وتحليــل السياســات تصــب يف مصلحــة الوطــن وستســاعد إمــارة رأس الخيمــة عــى ضــامن  مســتقبل أكــرث إرشاقــا.

د. محمد عبد اللطيف خليفة

املدير العام
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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رسالة املدير التنفيذي

بعــد إمتامنــا ســنة أخــرى مثمــرة ومثــرة يف مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث السياســة العامــة، 
نحــن ســعداء جــدا بإصــدار التقريــر الســنوي الثــاين للمؤسســة. متيــز عــام 2013 بكونــه عامــا حافــا ومزدهــرا بالتقــدم 
ــث كان  ــام 2009، حي ــة يف ع ــا  املتواضع ــذ بدايته ــة من ــت املؤسس ــد من ــمي، فق ــة القاس ــبة ملؤسس ــكار بالنس واالبت
كادرهــا حينهــا فقــط  شــخصني يعمــان يف مكتــب صغــر، إىل 17 موظفــا مــن املهنيــني املتميزيــن الذيــن يعملــون حاليــا 
ــة.  ــب، واإلنتاجي ــم، ويف املواه ــا يف الحج ــمي منوه ــة القاس ــل مؤسس ــة. وتواص ــة للمؤسس ــب املخصص يف املكات
أننــي حقــا  فخــورة للغايــة باإلنجــازات القيمــة التــي متكــن فريــق عملنــا  مــن تحقيقهــا يف عــام 2013، وكيل ثقــة بــأن 
الخــربات واملعرفــة املكتســبة خــال هــذا العــام ســتكون مبثابــة حجــر أســاس قــوي ألعاملنــا ومســاعينا يف املســتقبل.

يف هــذا العــام، أجــرت مؤسســة القاســمي العديــد مــن البحــوث كــام تعاونــت مــع نخبــة مــن الخــرباء يف مجــال البحــوث 
ــج  ــن برام ــد م ــت املزي ــات، وأتاح ــن أوراق السياس ــة م ــدرت مجموع ــدة، وأص ــة املتح ــارات العربي ــاء اإلم ــع أنح يف جمي
ــيني،  ــة الرئيس ــع أصحــاب املصلح ــة واملســتدامة م ــاء العاقــات القوي ــام ســعت نحــو بن ــني، ك ــي للرتبوي ــر املهن التطوي
ســواء داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ولقــد قــام  فريــق العمــل بعــرض بحــوث هــؤالء الخــرباء خــال 
ــا، وعقــدوا سلســلة مــن الفعاليــات املجتمعيــة، وقدمــوا الدعــم  املؤمتــرات، وســعوا نحــو تدريــب أكــرث مــن 250 تربوي
ــتضافة  ــة بإس ــت املؤسس ــك، قام ــة إىل ذل ــم. وباإلضاف ــل متكينه ــن أج ــكان م ــن الس ــة م ــات الضعيف ــاعدة للفئ واملس

ــة.  ــارج الدول ــة خ ــني يف الدراس ــني الراغب ــني املوهوب ــية للمواطن ــح الدراس ــر للمن ــيخ صق ــج الش برنام

تلتــزم مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث السياســة العامــة بتلبيــة احتياجــات أهــايل رأس الخيمــة مــع 
الرتكيــز عــى التعليــم والتنميــة املســتدامة. ومــا زلنــا نركــز عــى مل شــمل املجتمــع املحــيل معــا، وتوفــر مجموعــة 
مــن فــرص التنميــة لألفــراد يف جميــع أنحــاء رأس الخيمــة واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومجلــس التعــاون الخليجــي. كــام 
نأمــل أن يكــون عــام 2014 عامــا حافــا باملزيــد مــن النجــاح واإلنتاجيــة يف كل مــن املجــاالت الرئيســية الثاثــة لدينــا وهــي: 
البحــوث، وتنميــة القــدرات، ونــرش التوعيــة وشــغل املجتمــع بأعاملنــا، ونحــن نعاهدكــم بأننــا ســوف نســتمر يف خدمــة 

إمــارة رأس الخيمــة بأفضــل مــا لدينــا مــن القــدرات واالمكانيــات.

د. نتاشا ريدج

املدير التنفيذي
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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نظرة عامة عىل مؤسسة القاسمي

نبذة
ــوم  ــا ملرس ــة وفق ــة العام ــوث السياس ــمي لبح ــر القاس ــن صق ــعود ب ــيخ س ــة الش ــت مؤسس تأسس
أمــري ســنة 2009 بهــدف تعزيــز التنميــة االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة إلمــارة رأس الخيمــة 
واإلمــارات الشــاملية يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وهــي مؤسســة غــر ربحيــة وشــبه 
حكوميــة، وتعــد مبــادرة حكيمــة تعــرب عــن رؤيــا صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، 
عضــو املجلــس األعــى وحاكــم رأس الخيمــة. إن صاحــب الســمو يثمــن ويقــدر جــدا التعليــم والبحــوث، 
وعليــه تــم تأســيس مؤسســة القاســمي مــن أجــل إنشــاء هيئــة عامليــة للبحــث تركــز عــى إمــارة رأس 
الخيمــة ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة عــى نطــاق أوســع، بهــدف تطويــر القــدرات املحليــة يف 

القطــاع العــام وإرشاك أفــراد املجتمــع يف جميــع أعاملهــا.

يســعى ســمو الشــيخ  ســعود - حفظــه اللــه- إىل التشــجيع عــى خلــق قــرارات سياســة فعالــة يف 
الهيئــات البحثيــة ذات الصلــة التــي تعكــس أفضــل االفــكار يف العــامل فضــا عــن الســياقات املحليــة 
يف إمــارة رأس الخيمــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وســعيا نحــو تحقيــق هــذه الغايــة، 
ــات  ــع السياس ــاث وصن ــات األبح ــني مجتمع ــط ب ــذي يرب ــر ال ــة الج ــمي مبثاب ــة القاس ــل مؤسس تعم
ــات حــول  – بحيــث يتــم جــذب اهتــامم العلــامء وتشــجيعهم عــى إجــراء البحــوث التــي تقــدم اإلجاب
ــا امللحــة يف السياســة العامــة التــي تهــم إمــارة رأس الخيمــة، وبالتــايل، تقــوم  االســئلة والقضاي
املؤسســة بنــرش نتائــج هــذه البحــوث مــن أجــل تعزيــز أدوات السياســة الفعالــة والنــامذج املبتكــرة 
ــا عــى التغيــر االجتامعــي. إن مؤسســة القاســمي تنجــز اعاملهــا  ــر إيجابي التــي مــن شــأنها أن تؤث
ــن  ــني املتميزي ــامء والباحث ــع العل ــاءة م ــة وبن ــات قوي ــة عاق ــو إقام ــعى نح ــاوين، وتس ــكل تع بش
واملوهوبــني، والجامعــات املرموقــة، ومراكــز بحــوث السياســة العامــة املبتكــرة، واملؤسســات 

ــي. ــر الحكوم ــاص وغ ــني الخ ــرتاتيجيني يف القطاع ــرشكاء االس ــة، وال ــة املرموق الحكومي

وبالرغــم مــن أن الرتبيــة والتعليــم كان الرتكيــز األول والرئيــي ملبــادرات مؤسســة القاســمي، إال أن 
املؤسســة منــت بحيــث أصبحــت تركــز أيضــا عــى مجــاالت أخــرى يف السياســة العامــة مبــا يف ذلــك 
التخطيــط والتنميــة الحرضيــة، والصحــة العامــة. وبالوقــت الحــايل يتــم إجــراء دراســات بحثيــة جديــدة 
ــم  ــي يت ــج الت ــع ككل بالنتائ ــات واملجتم ــي السياس ــاغ صانع ــيتم إب ــاالت، و س ــذه املج ــن ه يف كل م
التوصــل إليهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، نجحــت  املؤسســة يف إرشاك مجتمــع رأس الخيمــة يف أعاملهــا 
مــن خــال التبــادل االجتامعــي والثقــايف. فقــد شــهد عــام 2013  إنطاقــة ناجحــة لسلســلة امللتقيــات 
ــذي  ــة، ال ــون البرصي ــنوي األول للفن ــة الس ــان رأس الخيم ــمي ومهرج ــة القاس ــة ملؤسس املجتمعي
اســتقطب العديــد مــن املشــاركني مــن املجتمعــات املحليــة والدوليــة والعامليــة. ومــع ذلــك فــإن 
تركيــز املؤسســة عــى الرتبيــة والتعليــم مل يضعــف، فقــد تقــدم املزيــد مــن الطــاب مــن أجــل 
ــي  ــر املهن ــن دورات التطوي ــد م ــم املزي ــم تقدي ــب وت ــة الطال ــر لتنمي ــيخ صق ــج الش ــاق بربنام االلتح
ــعت،  ــطة توس ــج واألنش ــن الربام ــة م ــة املؤسس ــام أن محفظ ــى. ك ــت م ــن أي وق ــني أكرثم للمعلم
ــزال املنــح البحثيــة ملؤسســة القاســمي وورش عمــل التطويــر املهنــي للمعلمــني مــن أهــم  وال ت

الربامــج املميــزة لهــا.
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الرؤية
رؤيتنــا هــي تعزيــز التنميــة االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة إلمــارة رأس الخيمــة واإلمــارات 

العربيــة املتحــدة أجمــع، 

مــع تعزيــز القــدرات، وتحقيــق الرضــا، وتحســني نوعيــة الحيــاة لجميــع أفــراد املجتمــع مــن خــال أبحــاث 
السياســة العامــة الفعالــة وتقديــم الخدمــات بطريقــة اســرتاتيجية ومدروســة.

الرسالة
رســالتنا هــي تقديــم مســاهامت كبــرة يف التنميــة االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة إلمــارة رأس 

الخيمــة ودولــة االمــارات العربيــة اجمــع مــن خــال:

ــم 	  ــة والتعلي ــاالت الرتبي ــى مج ــز ع ــي ترك ــودة الت ــة الج ــرة والعالي ــوث املبتك ــم البح ــد ودع تولي
ــة. ــة ذات الصل ــات فعال ــاء سياس ــم إنش ــة ودع ــرارات صائب ــاذ ق ــل اتخ ــن أج ــة م ــات ذات الصل والسياس

ــة 	  ــدرات الفردي ــاء الق ــل بن ــن أج ــم م ــن الدع ــد م ــرتاتيجية واملزي ــات االس ــر الخدم ــر وتوف تطوي
ــام. ــاع الع ــم والقط ــة والتعلي ــال الرتبي ــة يف مج واملحلي

بنــاء روح الجامعــة وتعزيــز التعــاون، والرؤيــة املشــرتكة مــن خــال املشــاركة الهادفــة والفعالــة 	 
التــي تعــزز عاقــات ذات معنــى بــني األفــراد واملنظــامت.

القيم
نحن نسعى جاهدين إىل:

املســاهمة يف التطويــر اإليجــايب ألفــراد ومجتمــع رأس الخيمــة ودولــة االمــارات العربيــة 	 
ــع. ــدة أجم املتح

التعــاون مــع االفــراد واملنظــامت داخــل وخــارج دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة عــى حــد ســواء، 	 
مــن أجــل مواصلــة تقويــة وتعزيــز أثــر أعاملنــا.

نرش ثقافة االحرتام وإثبات الشمولية لكل من حولنا.	 

تحقيــق أعــى مســتويات الجــودة وأعــى مســتويات الكفــاءة املهنيــة يف كل مــا نفعلــه، 	 
ويشــمل ذلــك: النهــج الــذي نتبعــه يف إنجازنــا ألعاملنــا، وأبحاثنــا، وتقدمينــا للخدمات، ومشــاركتنا 

ــات. ــطة والفعالي يف األنش

انجاز اعاملنا بشغف وضامن النزاهة يف كل ما نقوم فيه من أعامل.	 

أن نكــون قــدوة يف اســتخدام مــوارد املجتمــع، واملعرفــة، وعاقاتنــا كلــام مضينــا قدمــا نحــو 	 
تعزيــز رؤيتنــا.
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نظرة رسيعة: باستخدام األرقام

البحوث تنمية القدرات

املشاريع البحثية 
الجارية

املتدربون الذين 
تلقوا التدريب  داخل 

املؤسسة

برامج التطوير املهني للمعلمني التي 
تقدم كل فصل درايس

املشاركون يف برامج 
التطوير املهني 

للمعلمني

معلمو اللغة اإلنجليزية 
الذين تم اختبارهم يف 
مهارات اللغة اإلنجليزية

املنح الدراسية التي منحت 
للمعلمني

املنح الدراسية التي منحت للمدارس

الطاب الذين تقدموا لربنامج الشيخ صقر للمنح 
الدراسية للدراسة خارج الدولة

الطاب الذين خضعوا الختبار 
مهارات اللغة اإلنجليزية

ورقة سياسة عامة 
تم إصدارها

وقائع مؤمتر الجمعية 
الخليجية للرتبية 

املقارنة تم إصدارها

العروض التي قُدمت 
وبرامج  التخرج التي 

دُرست من قبل املوظفني

أوراق عمل تم 
إصدارها

منح أبحاث دكتوراة تم 
منحها

منح أبحاث أساتذة 
الجامعات

إجاميل عدد األبحاث املنشورة، مبا يف ذلك 
املقال الدوري، التقرير السنوي، دليل املوارد 

التعليمية، ووقائع مؤمتر الجمعية الخليجية 
 )GCES( 2013 للرتبية املقارنة عام
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10
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27
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25

25
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التوعية و مشاركة املجتمع 

الزوار املميزون ملوقع شبكة معلمي 
رأس الخيمة

الزوار الذين حرضوا ندوة الجمعية الخليجية 
للرتبية املقارنة 2013 يف عامن

فعاليات منتديات  الرتبية والتعليم يف 
اإلمارات / املجالس العامة

الفنانون البارزون يف مهرجان رأس الخيمة 
السنوي األول للفنون البرصية

املنح الدراسية التي قدمها برنامج 
الشيخ صقر للمنح الدراسية يف الخارج

الجامعات يف الواليات املتحدة التي 
زارها ممثيل مؤسسة القاسمي

الزيارات املدرسية لرفع مستوى الوعي 
حول برنامج الشيخ صقر لتنمية الطاب

الطلبة املشاركون يف دروس اللغة 
اإلنجليزية  وبرامج العطل املدرسية / 

الصيفية 

فعاليات اللقاءات اإلجتامعية
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نظرة رسيعة: 
املعامل البارزة 

2013
يناير

حدث خاص: الحملة 

الرتويجية للبحوث يف 
رأس الخيمة التي عقدت 

بالتزامن مع كليات التقنية 
العليا- كلية البنني- لتوفر 

املدخات القامئة عى 
البحوث وتوليد مناقشة 
مستنرة بني املهتمني 
يف البحث الرتبوي )31 

يناير(

يوليو
اللقاءات اإلجتامعية: 

افطار رمضان للجميع )17 
يوليو( 

اإلصدار: منوذج تصوري 

لتكوين املهارات الوطنية 
للتنمية االقتصادية 

القامئة عى املعرفة 
يف العامل العريب

أغسطس

تنمية القدرات: فتح 

باب التسجيل يف برامج 
التنمية املهنية للمعلم  

نرش: أعضاء هيئة 

التدريس يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة: 

رحلة غر مستقرة )20 
أغسطس(

ديسمرب

تنمية القدرات: حفل 

توزيع جوائز التنمية 
املهنية )4 ديسمرب( 

اللقاءات اإلجتامعية: 

عشاء العيد للجميع )17 
ديسمرب( 

الباحثة الزائرة: الدكتورة 

جني نايت تنضم إىل 
الجهود البحثية 

للمؤسسة 

اإلصدار: البيئة املنزلية، و 

التدخل العائيل والتحصيل 
األكادميي للطالب 

الجامعي اإلمارايت )15 
ديسمرب(

نوفمرب

اللقاءات اإلجتامعية: الصحة 

والعافية مع لو سبا )10 
نوفمرب( 

إرشاك املجتمع: مجموعة 

شاملة من أدوات العاقات 
العامة، مبا يف ذلك 

الكتيبات، والنرشات، 
واملجلدات ملختلف أنشطة 

وبرامج املؤسسة التي 
نرشت. 

إصدار: وقائع ندوة املؤمتر 

السنوي الرابع للجمعية 
الخليجية للرتبية املقارنة 

GCES )12 نوفمرب( 

إصدار: التعليم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة 
ورأس الخيمة

يونيو

البحوث: التجارب االقتصادية مع 

معلمي اللغة االنجليزية بقيادة 
الدكتور تشيتان ديف )27-20 

يونيو( 

اللقاءات اإلجتامعية: الطبخ 

للجميع مع املطعم املحيل 
بيستو  )22 يونيو( 

تنمية القدرات: درس لغة 

إنجليزية لربنامج الشيخ صقر 
لتنمية الطالب )23 يونيو - 1 

أغسطس( 

املتدرب: بيرتوس الياردا 

ينضم إىل فريق البحث يف 
املؤسسة
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فرباير
اللقاءات اإلجتامعية: 

التصميم الداخيل للجميع 
مع إرنستو فوسكو 

يُدشن سلسلة اللقاءات 
اإلجتامعية )19 فرباير( 

اإلصدار: األمناط 

والتصورات حول الترب 
يف مدارس البنني 

الثانوية يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

مارس

حدث خاص: إقامة مهرجان 

رأس الخيمة السنوي األول 
للفنون البرصية الذي يجمع 

الفنانني ومحبي الفن من 
رأس الخيمة، واإلمارات 

العربية املتحدة، وجميع أنحاء 
العامل )1 مارس( 

التوعية: عقد الندوة السنوية 

الرابعة للجمعية الخليجية 
للرتبية املقارنة GCES يف 

جامعة السلطان قابوس، 
سلطنة عامن )17 مارس( 

التوعية: إقامة ندوة حول 

“قوة التدريب العميل 
عى التعلم” تناقش كيفية 

إرشاك الطاب ذوي التحصيل 
الدرايس املتدين يف 

املدرسة، بقيادة روسل كر 
)20 مارس(

إبريل

اللقاءات اإلجتامعية: التجديف 

للجميع يف أشجار القرم يف 
رأس الخيمة )20 أبريل( 

تنمية القدرات: جلسة 

تعريفية مبنحة املعلم )21 
أبريل( 

اإلصدار: التجديد الحرضي 

دراسة حالة من املدينة 
القدمية يف رأس الخيمة )24 

أبريل( 

إرشك املجتمع: إطاق 

النرشة االلكرتونية الفصلية 
للمؤسسة، مع إصدارات 

شهر إبريل و يونيو وسبتمرب 
وديسمرب

مايو

منتدى السياسة اإلمارايت 

الرتبوي: تحدي الوصول- توفر 

خيارات التعليم الخاص للجميع 
)7 مايو( 

البحوث: العروض النهائية 

لربنامج البحوث العملية الثاين 
)12 مايو( 

تنمية القدرات: جلسة تثقيفية 

حول اعتامد املامرس القائد 
SSAT

)19 مايو( 

تنمية القدرات: جلسة تثقيفية 

حول املجلس الثقايف 
الربيطاين “مدرسة أون الين” 

)20 مايو( 

اللقاءات اإلجتامعية: التصوير 

الفوتوغرايف للجميع مع 
كاتارينا بورزيك )21 مايو( 

تنمية القدرات: الحفل الختامي 

لتسليم جوائز برامج التنمية 
املهنية للمعلم )29 مايو( 

املتدربة: ليا رينولدز تنضم إىل 

فريق البحث يف املؤسسة

سبتمرب
اللقاءات اإلجتامعية: صنع يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
أمسية من األفام اإلماراتية )19 

سبتمرب(

أكتوبر

اللقاءات اإلجتامعية: أمسية 

موسيقية مع فرقة آكت أوف 
كونغرس )2 أكتوبر( 

املجالس العامة: مخترب 

التنمية الحرضية يناقش إنشاء 
التصميم العمراين التشاريك 

لرأس الخيمة )8 أكتوبر( 

اللقاءات اإلجتامعية: األزياء 

للجميع مع إميان وإلهام 
الفامرزي )30 أكتوبر(
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إحداث تأثري ملموس من خالل بحوث
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ملســاعدة  الجــودة  عاليــة  البحــوث  وتشــجيع  إجــراء 
صانعــي السياســات يف رأس الخيمــة، بدولــة اإلمــارات 
ــد  ــو أح ــع ه ــج األوس ــة الخلي ــدة، ومنطق ــة املتح العربي
نحــو  وســعيا  القاســمي،  مؤسســة  رســالة  شــعائر 
تحقيــق هــذه الغايــة، تســعى املؤسســة جاهــدة اىل 
بنــاء مجتمــع مــن الباحثــني الدوليــني واملحليــني، الذيــن 
ترتكــز اهتامماتهــم البحثيــة عــى قضايــا السياســات 
ذات الصلــة بــرأس الخيمــة واإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
وتعزيــز التعــاون بــني الجامعــات الدوليــة املعــرتف بهــا 
والقطــاع العــام يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ويف 
مــا يتعلــق بهــذه الجهــود، أنشــأت مؤسســة القاســمي 
املنتــدى املبتكــر، سلســلة سياســة املجالــس، بهــدف 
جمــع صانعــي السياســات مــع الباحثــني مــن أجــل تعزيــز 
إتخــاذ القــرارات القامئــة عــى األدلــة والرباهــني. ووفقا 
لذلــك فــإن معظــم األبحــاث التــي تقــوم بهــا مؤسســة 
القاســمي تطبــق يف امليــدان، وترتكــز عــى ثاثــة 

ــي: ــية ه ــاالت رئيس مج

نوعية التعليم وطريقة التأثر  •

تنمية املجتمع  •

الصحة والرفاه  •

املشاريع البحثية
الســجل البحثــي ملؤسســة القاســمي يضــم خليــط مــن 
الدراســات التــي اجريــت داخــل املؤسســة ومشــاريع 
التنافســية.  منحهــا  برامــج  خــال  مــن  رعايتهــا  تــم 
ــد  ــث جدي ــراء بح ــام بإج ــة القي ــارش املؤسس ــا تب وعندم
فإنهــا تســعى نحــو الضــامن بــأن املــرشوع ينســجم 
مــع االحتياجــات التــي تــم تحديديهــا مــن قبــل صنــاع 
بــني  التعــاون  ويعــزز  العــام،  والقطــاع  السياســات 
ــر  ــات نظ ــات ووجه ــر معلوم ــة، ويوف ــات املختلف الكيان
جديــدة  ذات الصلــة بعمليــة اتخــاذ القــرارات وتنميــة 

السياســات.

أو  املؤسســة  قبــل  مــن  دراســات  أربــع  أجــراء  تــم 
بالرشاكــة معهــا خــال عــام 2013، وســوف تســتمر هــذه 

:2014 لعــام  املشــاريع 

الرتبية والتعليم والحد من  . 1
الفجوة بني الجنسني يف 

دول الخليج: التبني العاملي، 
التجاهل املحيل

ــنوات  ــن س ــد م ــراء العدي ــاب إج ــذا الكت ــف ه ــب تألي تطل
البحــث، وهــو يقــدم وجهــة نظــر شــاملة ومختلفــة بعض 
الــيء حول تجارب الجنســني يف الرتبيــة والتعليم يف 
ســياق املاملــك الغنيــة باملــوارد مــن الخليــج العــريب، 
الســعودية  العربيــة  التــي تشــمل كل مــن اململكــة 
وســلطنة عــامن وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
يركــز  الخصــوص،  وجــه  وعــى  والكويــت.  والبحريــن، 
هــذا البحــث عــى الفجــوة بــني التحــاق الذكــور واإلنــاث 
ــي ال  ــوة الت ــي، والفج ــل العلم ــدارس و التحصي يف امل
ــاون  ــس التع ــات يف دول مجل ــح الفتي ــع لصال ــزال تتس ت
الخليجــي )GCC ( ) معهــد اليونســكو لإلحصــاء ، 2012؛ 
مارتــن، موليــس ، فــوي ، و ســتانكو ، 2012 ؛ موليــس ، 
مارتــن، فــوي ، و دراكــر ، 2011 ؛ موليــس ، مارتــن، فــوي، 
ــة  ــال دراس ــن خ ــك، م ــى ذل ــاوة ع و أرورا ، 2012 (. وع
نقديــة لنظريــة التحديــث والنقاشــات حــول نــوع الجنــس 
البحــث كيــف أن  والرتبيــة والتعليــم، يستكشــف هــذا 
الخطابــات واالتفاقــات الدوليــة حــول الجنســني، مثــل 
توفــر التعليــم للجميــع، تتفاعــل مــع الخطابــات املحليــة 
ــات  ــدم األوالد وال البن ــة ال تخ ــق حال ــني وتخل ــول الجنس ح
بشــكل فعــال عــى حــد ســواء. ويختتــم الكتــاب مــن 
ــار الطويلــة املــدى لــدول الخليــج مــن  خــال دراســة اآلث
حيــث أن أغلبيــة شــبابها أقــل تعليــام مقارنــة بنظرائهــم 
ــع  ــذا الوض ــر ه ــد يؤث ــف ق ــك كي ــا يف ذل ــاث، مب ــن اإلن م
عــى التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف املســتقبل. 

ــيل: ــا ي ــى م ــاب ع ــة للكت ــداف السياس ــمل أه وتش

إظهــار مــدى انتشــار وتأثــر انعــكاس الفجــوة بــني . 1
الجنســني يف مجــال الرتبيــة والتعليــم عــى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي

رفــع التوصيــات حــول إمكانيــة تحســني مخرجــات . 2
التعليــم لــدى البنــني يف دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي اســتنادا  عــى نتائــج األبحــاث مــن الــدول 

ــرى  األخ

“من خال تجارب “االقتصاد”، تعلمت الطرق التي ساعدتني عى التفكر بشكل مبدع وخاق، وأنا سعيدة 
جدا ألنني كنت من الذين متكنوا من املشاركة يف أوىل التجارب الفريدة التي اجريت من قبل املجتمع 

األكادميي إلمارة رأس الخيمة.”  

آمنة الشحي، مدرسة مادة اللغة االنجليزية، مدرسة الصباحية
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بالوقــت الحــايل الكتــاب يف مرحلــة اإلنتــاج وقــد قـُـدم إىل 
صحافــة كليــة املعلمــني بجامعــة كولومبيــا يف نيويــورك 
للنــرش. مــن املؤمــل أن يتــاح الكتــاب للجمهــور بحلــول صيف 

عــام 2014.

فعالية املعلم يف تعليم اللغة . 3
اإلنجليزية

مــع  بالرشاكــة  مرحلتــني  عــى  الدراســة  هــذه  أجريــت 
األســتاذ املســاعد تشــيتان ديــف مــن جامعــة نيويــورك يف 
أبوظبــي، بهــدف تحديــد ومعالجــة العوامــل املحتملــة 
التــي تســهم يف تــدين مســتوى إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة 
بــني طــاب املــدارس العامــة يف إمــارة رأس الخيمــة. 
وتشــمل أهــداف السياســة لهــذه الدراســة عــى مــا يــيل:

تحديــد االســرتاتيجيات والسياســات املقرتنــة لتحســني . 1
فعاليــة املعلــم

تحســني مشــاركة الطالــب وتحصيلــه الــدرايس يف . 2
اإلنجليزيــة اللغــة  دروس 

هــذه  مــن  األوىل  املرحلــة  مــن  االنتهــاء  تــم  وقــد 
ــات  ــج البيان ــام 2012 باســتخدام نتائ ــة ع الدراســة يف نهاي
الخيمــة  رأس  منطقــة  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي 
التعليميــة لتحليــل العاقــة اإلحصائيــة بــني أداء الطــاب 

ــني  ــان املدرب ــتوى إتق ــة ومس ــة اإلنجليزي يف دورات اللغ
يف  والخــربة  األكادمييــة،  والخلفيــة  اإلنجليزيــة،  للغــة 
ــة يف  ــة الثاني ــذ املرحل ــم تنفي ــا، ت ــس. بعده ــال التدري مج
لقيــاس  اقتصاديــة  تجــارب  وأُدرجــت   2013 يونيــو  شــهر 
التعــاون،  الصــرب، والنفــور مــن املخاطــرة، وامليــل إىل 
ــني.  ــة الحالي ــي رأس الخيم ــس معلم ــى تدري ــدرة ع والق
وستســتخدم نتائــج البيانــات لتقييــم فعاليــة أداء املعلــم 
يف تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، وبعدها ســيتم 
نــرش النتائــج كورقــة عمــل اقتصاديــة مؤسســية بحلــول 

مــارس عــام 2014.

وضع املدرسني املغرتبني . 3
العرب يف كل من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وقطر
مــن  جــزء  تعــد  النوعيــة  االستكشــافية  الدراســة  هــذه 
ــس  ــرب يف دول مجل ــني الع ــول املغرتب ــع ح ــة أوس دراس
التعــاون الخليجــي مــن خــال مركــز الدراســات الدوليــة 
مدرســة  جورجتــاون  جامعــة  يف   )  CIRS  ( واإلقليميــة 
الخدمــة الخارجيــة يف قطــر. وهــي تبحــث وضــع املعلمــني 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــني يف دول ــرب املغرتب الع
وقطــر مــن وجهــة نظــر تعليميــة واجتامعيــة أو مؤسســية. 
وتشــمل أهــداف السياســة لهــذه الدراســة عــى مــا يــيل:
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تحديــد خصائــص املعلمــني املغرتبــني العــرب وفهــم . 1
دولتــي  إىل  للقــدوم  دفعتهــم  التــي  العوامــل 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر والبقــاء فيهــام.

الحاليــة . 2 أوضاعهــم  عــى  املرتتبــة  اآلثــار  تحديــد 
التعليــم يف كا  أنظمــة  وعــى مســاهامتها يف 

البلديــن

ــي اآلن يف  ــر 2013، وه ــميا يف أكتوب ــة رس ــدأت الدراس ب
مرحلــة جمــع البيانــات. انطــوت املرحلــة األوىل مــن جمــع 
معلــام   50 حــوايل  مــع  اســتبيان  إجــراء  عــى  البيانــات 
ــام  ــدة و 50 معل ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــا يف دول عربي
يف قطــر مــن اجــل التعــرف عــى معلومــات أساســية 
ــم  ــم، وخرباته ــة توظيفه ــم، وعملي ــم، ومؤهاته حوله
التعليميــة يف دولتــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر. 
ــة الثانيــة عــى إجــراء مقابــات معمقــة  وتنطــوي املرحل
مــع 10 مدرســني مــن كا البلديــن، وتخــوض هــذه املقابــات 
ــة عــى املعلمــني والطــاب  ــار املرتتب ــات واآلث يف التحدي
واملــدارس التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى املعلمــني 
املغرتبــني العــرب. وبحلــول فربايــر عــام 2014، ســيكون 
تحليــل البيانــات كامــا وينبغــي أن تنــرش نتائــج الدراســة 
عــن  محــرر  مجلــد  يف  كتــاب  مــن  فصــل  شــكل  عــى 
مجتمعــات املغرتبــني العــرب يف دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، التــي ســيتم نرشهــا مــن قبــل صحافــة جامعــة 

ــاون. ــورج ت ج

خيار التعليم الخاص عند غياب   .4
خيار التعليم العام، حالة من 

دولتي اإلمارات العربية املتحدة 
وقطر

الخصخصــة   )  OSI( املفتــوح  املجتمــع  معهــد  برعايــة 
يف مبــادرة بحــوث الرتبيــة والتعليــم ) PERI ( بالتعــاون 
مــع مؤسســة القاســمي. تبحــث هــذه الدراســة  نطــاق 
وأثــر خصخصــة الرتبيــة والتعليــم، فيــام يتعلــق بقضايــا 
حــق الحصــول عــى التعليــم  واملســاواة، يف كل مــن 
دولتــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر، وتســتخدم 
نهــج األســاليب املختلطــة واملقارنــة. وتشــمل أهــداف 

السياســة لهــذه الدراســة عــى مــا يــيل:

ــني، . 1 ــات، والباحث ــي السياس ــني، وواضع ــد الرتبوي تزوي
ــم  ــول حج ــاملة ح ــذة ش ــا بنب ــات العلي ــاب الدراس وط
ــة  ــم التنظيمي ــاص والنظ ــم الخ ــوق التعلي ــاق س ونط
ــن  ــة م ــات حال ــة دراس ــال مقارن ــن خ ــة م ذات العاق

دولتــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر

تحديــد االســرتاتيجيات والسياســات املرتبطــة باللوائــح . 2
تقــدم  التــي  الخاصــة  الجهــات  ورصــد  الحكوميــة 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولتــي  يف  التعليــم 

وقطــر
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بــدأت الدراســة رســميا يف أكتوبــر عــام 2013، و ســيتم 
االنتهــاء مــن جمــع البيانــات يف دولتــي اإلمــارات العربيــة 
 .2014 عــام  الثــاين  كانــون  ينايــر  يف  وقطــر  املتحــدة 
وســيتم تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن الدراســة، مبــا يف 
ذلــك تحليــل البيانــات الكميــة والنوعيــة،  بــني شــهري 
تأيــرث  لتقييــم  وستســتخدم   2014 عــام  ومــارس  فربايــر 
العوامــل التنظيميــة واملدرســية عــى الحصــول عــى 
التعليــم يف كا البلديــن. واملرحلــة األخــرة مــن الدراســة 
النتائــج  اســتخاص  إىل  تســعى   )  2014 أبريــل   - مــارس   (
وإصــدار  العامــة،  بالسياســة  الصلــة  ذات  اآلثــار  وتحديــد 
ورقــة عمــل لاســتخدام املحــيل وجعلهــا يف متنــاول 

الجمهــور، بإعتبارهــا التقريــر النهــايئ للدراســة.

منح األبحاث والباحثون 
الزائرون

تواصــل مؤسســة القاســمي توفــر  اثنــني مــن برامــج 
املنــح البحثيــة اللــذان يدعــامن طــاب الدكتــوراه والباحثــني 
ــوث  ــراء البح ــني يف إج ــس الراغب ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــن  ــي م ــة، الت ــارة رأس الخيم ــة يف إم ــودة العالي ذات الج
ــة  ــع السياســات يف دول ــز  صن شــأنها أن تســاعد يف تعزي
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. برامــج املنــح البحثيــة هــذه 
لديهــا نفــس أهــداف برنامــج التدريــب الداخــيل، مــع هــدف 
إضــايف يتضمــن تعزيــز األبحــاث ذات الجــودة العاليــة التــي 

ــة. ــة يف املنطق ــدرات البحثي ــر الق ــم تطوي تدع

الحاصلون عى منح بحوث الدكتوراة 
خال العام 2013

سمر فرح

طالبة دكتوراه يف جامعة كولومبيا

يف الســنوات األخــرة ، تبنــت البلــدان يف جميــع أنحــاء 
تطويــر  بهــدف  الجديــدة  الليرباليــة  اإلصاحــات  العــامل 
و  املحــيل  االبتــكار  تعــزز  التــي  املعرفــة  اقتصاديــات 
التنميــة املســتدامة. وباإلضافــة إىل ذلــك، بينــت نتائــج 
العديــد مــن الدراســات التــي اجريــت  الــدور الهــام الــذي 
ــودة  ــة وج ــني نوعي ــة يف تحس ــوارد االقتصادي ــه امل تلعب

إحداث تأثري ملموس من خالل بحوث 



17

التعليــم. وســوف تبحــث أطروحــة ســمر  كيفيــة قيــام 
البلــدان بإصــاح هــديف االبتــكار واالســتدامة مــن خــال 
استكشــاف تأثــر املــوارد االقتصاديــة عى تطويــر القدرات 
يبحــث   الرتبيــة والتعليــم. وســوف  املحليــة يف وزارات 
هــذا البحــث عــى وجــه التحديــد  تجــارب دولتــني ريعيتــني 
وهــام األردن، وهــي دولــة تعتمــد عــى املســاعدات إىل 
حــد كبــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي تســتمد 
معظــم دخلهــا مــن النفــط - يف تحديــد وتنفيــذ إصاحــات 
ــاليب  ــتخدم األس ــة ستس ــذه األطروح ــم. ه ــة والتعلي الرتبي
ــل  ــي للعوام ــي الكم ــل العامل ــن التحلي ــدءا م ــة، ب املتباين
الوطنيــة التــي تشــكل نوعيــة التعليــم. بعدهــا، مــن خــال 
ــة األوىل،  ــج املســتخلصة مــن املرحل االعتــامد عــى النتائ
ــة  ــات حال ــث دراس ــتخوض يف بح ــة س ــة الثاني ــإن املرحل ف
مــن األردن واإلمــارات العربيــة املتحــدة باســتخدام الطــرق 
ــع  ــات م ــق واملقاب ــل الوثائ ــك تحلي ــا يف ذل ــة، مب النوعي
صانعــي السياســات والقيــادات الرتبويــة، بهــدف تبيــني 
ــذ  ــد تنفي ــة عن ــة املحلي ــر املعرف ــم تطوي ــدى ت إىل أي م
اإلصاحــات الجديــدة، ومــا إذا كانــت هــذه العمليــة تختلــف 
عــرب الســياقان الوطنيــان. ســوف تقــوم  ســمر بإصــدار 

ــا. ــج بحثه ــتنادا إىل نتائ ــام 2015 اس ــل  يف ع ــة عم ورق

مارتن ليدسرتاب

طالب دكتوراه يف جامعة جنوب الدمنارك 

ــد  الهويــة الوطنيــة هــو موضــوع متكــرر عــى نحــو متزاي
مــن  متنوعــة  مجموعــة  يف  السياســات  صنــاع  بــني 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــاء اإلم ــع أنح ــات يف جمي التخصص
)واملنطقــة عــى نطــاق أوســع( نظــرا لتأثــر العوملــة 
ــاد.  ــة الب ــني يف تنمي ــن املغرتب ــر م ــدد كب ــاهمة ع ومس
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ــن” و  ــن “الوط ــادة ع ــل املعت ــات التحلي ــن فئ ــاد ع وباالبتع
مامرســات  مارتــن  بحــث  يستكشــف  الوطنيــة”  “الهويــة 
الحــدود  نهــج  خــال  مــن  اإلماراتيــة  القوميــة  الســيادة 
التفاعليــة، التــي تتضمــن االنعكاســية الذاتيــة الفرديــة،  
بحثــه  إن  الجامعــي.  والنظــام  املحليــة،  والجغرافيــة 
ويتضمــن  النوعــي،  التوجــه  يســتخدم  بحيــث  مصمــم 
إجــراء سلســلة مــن املقابــات مــع صنــاع السياســة وقــادة 
الصناعــة، فضــا عــن عقــد اللقــاءات مــع  مجموعــات الرتكيــز 
مــن  طــاب املــدارس الثانويــة يف رأس الخيمــة. مارتــن 
ســيقوم بإصــدار ورقــة سياســة واحــدة يف عــام 2014 

اســتنادا إىل نتائــج أبحاثــه.

أساتذة الجامعات الحاصلني عى 
منح بحوث

الدكتور تشيتان ديف

أستاذ مساعد ، جامعة نيويورك يف أبوظبي

يف عــام 2012 ، حصــل تشــيتان عــى منحــة بحــوث أســاتذة 
مــرشوع  يف  االقتصــاد  تجــارب  نتائــج  لدمــج  الجامعــات 
ــمي حــول فعاليــة املعلــم يف تدريــس  مؤسســة القاس
ــاح  ــدى نج ــاس م ــيلة لقي ــا وس ــة،  باعتباره ــة اإلنجليزي اللغ
األســاليب الرتبويــة املختلفــة. وقــد أجريــت هــذه التجــارب 
ــث  ــدا لتثلي ــا جدي ــل نهج ــي متث ــام 2013، وه ــف ع يف صي
ــي  ــات الت ــأن السياس ــات بش ــع التوصي ــدف رف ــات به البيان
مــن شــأنها أن تعالــج املتغــرات الرئيســية التــي تؤثــر عى 
ــاء  ــال االنته ــة. ح ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــاب يف تعل ــاح الط نج
مــن  جمــع جميــع البيانــات، ســيكون املــرشوع يف مراحلــه 
النهائيــة . حاليــا يقــوم تشــيتان بعمليــة تســجيل وتفســر 

النتائــج التــي توصــل إليهــا.

الدكتورة جني نايت

أستاذ مساعد ، جامعة تورنتو

الجامعــات  أســاتذة  بحــوث  منحــة  عــى  جــني  حصلــت 
املهنيــة  التنميــة  ومامرســات  سياســات  الستكشــاف 
ملؤسســات التعليــم العــايل يف إمــارة رأس الخيمة. ومن 
ــات  ــع مجموع ــاءات م ــات واللق ــن املقاب ــلة م ــال سلس خ
االحتياجــات  بتحديــد  مرشوعهــا  يقــوم  ســوف  الرتكيــز، 
ــاة والفــرص الجديــدة، وأفضــل املامرســات مــن  غــر امللب
ــني  ــني واإلداري ــب  األكادميي ــي وتدري ــر املهن ــل التطوي أج
القــدرات  تعزيــز  عــى  السياســات  واضعــي  ملســاعدة 

. املؤسســية 

إحداث تأثري ملموس من خالل بحوث 



19

اإلصدارات
نــرشت  املســتمرة،  البحثيــة  املشــاريع  إىل  باإلضافــة 
ــاث  ــة، وث ــا يف دوري ــاال أكادميي ــمي مق ــة القاس مؤسس
ورقــات عمــل، وورقــة سياســة عامــة، و تقريــر ســنوي 
شــامل، ودليــل املــوارد التعليميــة، ومجموعــة مــن وقائــع 
 )GCES( املقارنــة  للرتبيــة  الخليجيــة  الجمعيــة  مؤمتــر 
خــال عــام 2013. وهــذه املطبوعــات متوفــرة للتحميــل 
عــى املوقــع اإللكــرتوين للمؤسســة، وتــم توزيــع نســخ 
مطبوعــة ألوراق محــددة أيضــا يف مكتبــات الجامعــات يف 

ــدة: ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــاء دول ــع أنح جمي

العربيــة 	  اإلمــارات  دولــة  يف  األكادمييــة  الهيئــة 
املتحــدة : رحلــة غــر مســتقرة “ يف سياســة التعليــم 

ــايل” الع

ــث  ــرح ، إليزابي ــمر ف ــن ، س ــامبان ، آن أوس ــد تش ديفي
ــدج ــا ري ــون، ناتاش ويلس

منــوذج نظــري حــول  تشــكيل املهــارات الوطنيــة  	 
املعرفــة  عــى  القامئــة  االقتصاديــة  للتنميــة 

العــريب العــامل  يف  االقتصاديــة 

ويس شوالجي

األمنــاط والتصــورات حــول  تــرب البنــني مــن املدارس 	 
الثانويــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة

ناتاشا ريدج ، سمر فرح ، سهى شامي

البيئــة املنزليــة، واملشــاركة األرسيــة، ، والتحصيــل 	 
األكادميــي للطالــب الجامعــي اإلمــارايت

البــون، خليــل  جــون ماكيــون، جيورجيــا دليــوز، روز 
عجيــف طريفــة  هنكســتون، 

دراســة حالــة التجديــد الحــرضي للمدينــة القدميــة 	 
الخيمــة رأس  يف 

سارة سيف

التقريــر الســنوي ملؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر 	 
القاســمي لبحــوث السياســة العامــة لعــام 2012

التعليــم يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة و رأس 	 
لخيمة ا

النــدوة الســنوية الرابعــة للجمعيــة الخليجيــة للرتبيــة 	 
املقارنــة حــول ســد الفجــوة القامئــة بــني السياســة 
الرتبيــة والتعليــم يف دول مجلــس  والبحــوث يف 

ــر ،  ــع املؤمت ــي- وقائ ــاون الخليج التع

مجلد محرر
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مساق الدراسات العليا يف 
جامعة كولومبيا 

دراسات السياسة املقارنة: نوع الجنس، 

والتعليم، والتنمية 

كليــة املعلمــني يف جامعــة كولومبيــا يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة 

الجلسة الصيفية أ )12 جلسة( 
23 مايو - 3 يوليو، 2013 

الدكتورة ناتاشا ريدج 

الرتبيــة  يف  املاجســتر  لطــاب  املســاق  هــذا  قُــدم 
والتعليــم، وهــو يبحــث التجــارب الكميــة والنوعيــة  للتعليم 
بالنســبة للبنــني والبنــات يف جميــع أنحــاء العــامل، ويعتمــد 
عــى دراســات الحالــة مــن مجموعــة مــن الــدول الواقعــة 
يف منطقــة الــرشق األوســط وأوروبــا ومنطقــة البحــر 
ــا. هــذه الدراســة ركــزت  الكاريبــي، وجنــوب آســيا، وأفريقي
عــى كيفيــة اختــاف احتياجــات الجنســني إىل حــد كبــر 
ــر  ــي تؤث ــة الت ــا الطريق ــت أيض ــام درس ــة. ك ــب املنطق حس
ــول  ــا ح ــائدة دولي ــة الس ــة واللفظي ــاالت الخطي ــا االتص فيه
ــة  ــم املحلي ــات التعلي ــى سياس ــم ع ــس والتعلي ــوع الجن ن

ــة. ــارات املتاح والخي

الحلقات الدراسية البحثية 
والعروض التقدميية 

قــدم موظفــو مؤسســة القاســمي 13 عرضــا تقدمييــا يف 
11 مناســبة مختلفــة يف عــام 2013. 

“تطوير التعليم من خالل البحوث: عمل 

مؤسسة القاسمي” 

كليــات التقنيــة العليــا )HCT(، العــني، إدراك الرتبيــة 
والتعليــم 

ندوة تنمية املوظفني 
15 ديسمرب 2013 

سوزان كيبلز وسهى شامي 

رئيس جلسة املؤمتر، “ما هي مجاالت النمو 

املؤسيس التي ينبغي أن تركز عليها 

املؤسسات الفكرية يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل افريقيا MENA من أجل 

تسهيل تشكيل السياسات خالل هذه املرحلة  

االنتقالية؟” 

اسطنبول، تركيا 
 MENA مؤمتر قمة املؤسسة الفكرية

11-13 ديسمرب 2013 
الدكتورة ناتاشا ريدج 

إحداث تأثري ملموس من خالل بحوث 
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“تحليل سياسة الرتبية والتعليم” 

جامعة ميدلسكس يف ديب 
ــة  ــتر يف آداب الرتبي ــاب املاجس ــف لط ــارضة ضي مح

ــم   والتعلي
11 نوفمرب 2013 

الدكتورة ناتاشا ريدج

“األمناط والتصورات حول ترسب البنني من 

املدارس الثانوية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة “

مكتب رئيس الوزراء، ديب
عرض تقدميي ألحد الضيوف

8 أكتوبر، 2013
الدكتورة ناتاشا ريدج

“تحديات البحوث الحالية والجديدة للمعلمني 

املغرتبني العرب الذين يعملون يف دول 

مجلس التعاون الخليجي و دولة اإلمارات 

العربية املتحدة”

، ) CIRS ( مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون يف قطر

الفريق العامل عى الدراسة “ مجتمعات املغرتبني 
العرب يف دول مجلس التعاون الخليجي “

07-8 سبتمرب 2013
الدكتورة ناتاشا ريدج

“تنمية مهارات وخربات الطالب املوهوبني 

واملتفوقني يف دول مجلس التعاون 

الخليجي”

جامعة جونز هوبكنز، مركز املوهوبني الشباب يف 
الواليات املتحدة األمريكية

28 يونيو 2013
الدكتورة ناتاشا ريدج

“نوع الجنس وعملية التعليم يف السودان”

كلية املعلمني، جامعة كولومبيا يف الواليات 
املتحدة األمريكية

عرض تقدميي لصف ماجستر اآلداب يف الرتبية 
والتعليم 

13 يونيو 2013
سهى شامي

“األمناط والتصورات حول  ترسب البنني من 

املدارس الثانوية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة”

كليات التقنية العليا ) HCT( ، الفجرة ) متت 
استضافتهم يف املؤسسة (

الصف الزائر -  طاب البكالوريوس يف الرتبية 
والتعليم 

19 مايو 2013
الدكتورة ناتاشا ريدج و سهى شامي

“األمناط والتصورات حول ترسب البنني من 

املدارس الثانوية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة”

الجامعة األمركية يف الشارقة
سلسلة محارضات مفتوحة 4

14 مايو 2013
الدكتورة ناتاشا ريدج

“تحليل سياسة التعليم”

جامعة ميدلسكس يف ديب
محارضة ضيف لطاب املاجستر يف آداب الرتبية 

والتعليم  
مارس، 2013

الدكتورة ناتاشا ريدج

“ األمناط والتصورات حول ترسب البنني من 

املدارس الثانوية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة”

الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة)GCES(، سلطنة 
عامن 

16-18 مارس 2013 
سمر فرح وسهى شامي 

“جذب أو صد: كيف ميكننا جعل مادة العلوم 

أكرث جاذبية للطالب يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة؟” 

مركز رأس الخيمة للمواد املتقدمة 
ورشة العمل الدولية الخامسة للمواد واملواضيع 

املتقدمة  
24-26 فرباير 2013 

الدكتورة ناتاشا ريدج 

رئيس منتدى البحوث 

جامعة السوربون من باريس يف أبوظبي 
  Ankabut اجتامع مستخدمي

20-21 فرباير 2013 
الدكتورة ناتاشا ريدج

إحداث تأثري ملموس من خالل بحوث 
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إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات
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بنــاء قــدرات رأس الخيمــة واإلمــارات العربيــة املتحــدة 
بالنســبة  أولويــة  ميثــل  يــزال  ال  أوســع  نطــاق  عــى 
املؤسســة  تؤكــده  مــا  وهــذا  القاســمي،  ملؤسســة 
ــة  ــو تنمي ــدة نح ــة جاه ــعى املؤسس ــالتها. وتس يف رس
القــدرات مــن خــال تطويــر املواهــب املحليــة، ودعــم 
العــام.  القطــاع  داخــل   املؤسســية  التحســينات  إجــراء 
ومــن الجديــر بالذكــر، هــذه املؤسســة تركــز بصفــة خاصــة 
ــم،  ــار التعلي ــدرات يف إط ــي  الق ــي تنم ــا الت ــى القضاي ع
كــام أن برامجهــا ومبادراتهــا أيضــا تســعى نحــو خدمــة 
ــا يف  ــاء، مب ــب االقتض ــرى حس ــة األخ ــات الحكومي القطاع
ــن  ــة. وم ــة العام ــن الصح ــرضي وميادي ــط الح ــك التخطي ذل
أجــل إنتــاج برامــج اســرتاتيجية وذات الصلــة عــى حــد ســواء، 
ــات  ــى احتياج ــاء ع ــددة بن ــادرات مح ــة مب ــي املؤسس تبن
املجتمــع املحــيل التــي يتــم تحديدهــا مــن خــال  التحــاور 
مــع املامرســني وصانعــي السياســات. وعــاوة عــى ذلــك، 
تعمــل مؤسســة القاســمي بالرشاكــة مــع املؤسســات 
كــر  عــى  يســاعد  مــام  ذلــك،  أمكــن  كلــام  املحليــة 

الحواجــز بــني املنظــامت وتشــجيع ثقافــة تبــادل املعرفــة 
والتعــاون.

التنمية املهنية للمعلمني
الربامج

املهنيــة  للتنميــة  القاســمي  مؤسســة  برامــج  قامئــة 
للمعلــم ُوســعت مــرة أخــرى يف عــام 2013، مــن برنامــج 
واحــد يف عــام 2010 إىل تســعة برامــج مميــزة تعرض يف 
ــتخدام  ــول اس ــن دورات ح ــي تتضم ــل درايس. وه كل فص
التقنيــات التعليميــة يف الفصــول الدراســية، وإدارة الصف، 
اللغــة  وتدريــس  اإلجــرايئ،  والبحــث  التدريــس،  وطــرق 
اإلنجليزيــة، والقيــادة، والتوجيــه التــي اســتفاد منهــا 250 
معلــام وإداريــا مــن قــادة املــدارس هــذا العــام. وبشــكل 
غــر مبــارش، كان لديهــم أيضــا القــدرة عــى التأثــر عــى 
عــدد أكــرب مــن املعلمــني وعــى مــا يقــرب مــن 4000 

إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات

“إن مهنة التدريس تنر العقول، وتزيد من املعرفة، وتؤثر عى الناس بشكل ايجايب. املدرسة هي 
بيئة جميلة للغاية ألنها تضم مزيج من الثقافات واالبتكارات التي تعود بالنفع عى املجتمع.” 

عيل زيد عبد الله الحبيس،  معلم مادة تكنولوجيا املعلومات، مدرسة الرمس
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طالــب يف مــدارس رأس الخيمــة. يف حــني أن كل دورة 
لهــا أهدافهــا الفرديــة، إىل أن األهــداف العامــة لربنامــج 

ــيل: ــا ي ــمل م ــل ش ــامل تواص ــي الش ــر املهن التطوي

التطويــر 	  برامــج  يف  املشــاركة   فــرص  توفــر 
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــني يف رأس الخيم ــي للمعلم املهن
عــن الجنســية أو الجنــس، أو اللغــة، أو الخــربة يف 

التدريــس.

وتوفــر 	  البارعــني  املعلمــني  مــن  مجتمــع  تعزيــز 
تكــون  الخــربات  وتبــادل  العاقــات،  لبنــاء  مســاحة 
مــن  التعلــم  مــن  للنظــراء  تســمح  مــوارد  مبثابــة 

البعــض. بعضهــم 

التعــاون مــع املعلمــني واإلداريــني لتحســني نجاحــات 	 
وخــربات الطلبــة  يف مــدارس رأس الخيمــة.

املجتمــع  احتياجــات  عــى  بنــاء  الربامــج  تطويــر  يتــم 
املحــيل،  بنــاء عــى احتياجــات  املتخصصــني يف قطــاع 
التعليــم، كــام  يتــم تنقيــح املناهــج الدراســية لــكل ورشــة 
عمــل بانتظــام اســتجابة ملاحظــات كا مــن املشــاركني 
)العربيــة  باللغتــني  تقــدم  تــزال  ال  الــدورات  واملدربــني. 
واملهنيــني  للمعلمــني  مجانيــة  وهــي  واإلنجليزيــة(، 
العاملــني يف مجــال التعليــم يف إمــارة راس الخيمــة. تــم 
إرشاك الرتبويــني املحليــني رسيعــا كمســاعدين يف ورش 
ــاف يف  ــة املط ــادرة يف نهاي ــام املب ــاذ زم ــل واتخ العم
تقديــم دورات لزمائهــم.  كــام كان الحــال مــع أربــع برامــج 

ــام. ــذا الع ــي ه ــر املهن ــج التطوي ــن برام م

برنامج البحث اإلجرايئ ملعلمي 
GEMS مدرسة

هــذا العــام ، قدمــت مؤسســة القاســمي دورة البحــث 
تكليــف  تــم  وقــد   .GEMS مدرســة  ملعلمــي  اإلجــرايئ 
ــل  ــن قب ــة م ــوث اإلجرائي ــراء دورة يف البح ــة بإج املؤسس
مدرســة GEMS لنحــو 50 معلــام مــن مختلــف املــدارس 
يف جميــع أنحــاء ديب. وقامــت الســيدة شــارلوت المبتــي 
بتقديــم الــدورة نيابــة عــن مؤسســة القاســمي . وأمتــازت  
 GEMS ــة ــي مدرس ــي ملعلم ــر املهن ــل التطوي ورش عم
بإتبــاع نهــج التطبيــق  العمــيل خــال عمليــة التدريــب: حيــث 
تــم تصميــم  كل جانــب مــن جوانــب عمليــة البحــث اإلجــرايئ 
يكلفــوا  أن  قبــل  مامرســته  املشــاركني  مــن  طلــب  ثــم 
ــل  ــام بالتحالي ــم والقي ــة به ــات الخاص ــع البيان ــة جم مبهم

ــج: ــداف الربنام ــت أه ــة. وتضمن الازم

املهــارات 	  تطبيــق  مــن  املعلمــني  متكــني 
التكنولوجيــة، ومهــارات حــل املشــاكل، واملهــارات 
الرتبويــة املكتســبة بهــدف تقديــم الحلول للمشــاريع 
الحرجــة والقضايــا الحرجــة التــي تحتــاج إىل املعالجــة 

GEMS مــدارس  داخــل 

تزويــد املعلمــني باملهــارات البحثيــة التــي بإمكانهم  	 
تطبيقهــا يف مهــام البحــث املســتقبلية، مبــا يف 
اإلنرتنــت،  شــبكة   بإســتخدام  الفعــال  البحــث  ذلــك 
البحــوث، وكتابــة مراجعــة  نتائــج  تنظيــم  وتحليــل و 

APA األدبيــات، وكتابــة االقتباســات

إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات

“لقد كان العمل مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي من افضل التجارب التي حصلت معي 
خال حيايت املهنية، حيث تعلمت الكثر من تجربتي هذه. قبل اربع سنوات، بارشنا بالعمل مع حوايل 

20 عضو من أعضاء هيئة التدريس من خال برنامج التدريب والتطوير املهني، وبالوقت الحايل نحن 
نواصل العمل مع اكرث من 500 من املهنيني الرتبويني ومدراء املدارس واملرشفني عى مجموعة 

من املواضيع التي ترتاوح من تكنولوجيا املعلومات داخل الصف إىل القيادة والتوجيه. عى وجه 
الخصوص، لقد كان من الرائع حقا رؤية املعلمني الذين بارشوا عملهم كمشاركني يف دوراتنا التدريبية 

يعملون اآلن بصفة مدرسني لعرشات من املعلمني اآلخرين يف مدارسهم ومجتمعاتهم. إن الجهود 
املتواصلة للمؤسسة الرامية إىل االستامع واالستجابة لاحتياجات امللحة للمجتمع التعليمي يف 

إمارة رأس الخيمة هو فخر، ليس فقط لدولة االمارات العربية املتحدة، ولكن ايضا بالنسبة للمجتمع 
التعليمي الدويل أجمع.” 

آنا باتشيلدير، الرئيس التنفيذي واملؤسس املشارك لبون للتعليم
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تألــف الربنامــج مــن أربــع ورش عمــل تــم تنفيــذه عــى مدار 
ــدم  ــج،  ق ــن الربنام ــاء م ــد االنته ــل. بع ــل درايس كام فص
ــؤويل  ــم إىل مس ــج أبحاثه ــاركا نتائ ــن 50 مش ــرب م ــا يق م

GEMS يف ديب .

مرشوع تنمية مهارات وخربات 
معلمي اللغة اإلنجليزية  

بــدأت  التعليميــة،  بالتعــاون مــع منطقــة رأس الخيمــة   
 2012 عــام  يف  املــرشوع  هــذا  القاســمي  مؤسســة 
املؤسســة  أجــرت  حيــث   .2013 عــام  يف  منــه  وانتهــت 
اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة )TOEFL( لجميــع 
معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة الذيــن يعملــون يف املــدارس 
ــم  ــل  تقيي ــدف عم ــة. وكان اله ــة يف رأس الخيم الحكومي
أســايس  لكفــاءة هــؤالء املعلمــني يف اللغــة اإلنجليزيــة 
ــأنها أن  ــن ش ــزة م ــة مرك ــة مهني ــام  بتنمي ــل القي ــن أج م
ــة  ــة اإلنجليزي ــادة اللغ ــم م ــاملة لتعلي ــودة الش ــزز الج تع

الخيمــة. رأس  يف 

ــاب،  ــارات الط ــج  اختب ــل ونتائ ــار التوف ــج اختب ــى نتائ ــاء ع بن
تــم تقســيم املعلمــني إىل مجموعتــني متميزتــني ليتلقــوا 

ــة  ــت املجموع ــم. وتألف ــة والدع ــة الازم ــة املهني التنمي
مــن  ســاعة   60 تلقــوا  الذيــن  معلــم   100 مــن  األوىل 
التدريــب يف مــادة  اللغــة اإلنجليزيــة والتحضــر لامتحانــات 
ــن  ــم م ــتطاع 19 معل ــبوع. واس ــدى  20 أس ــى م TOEFL، ع
ــم يف  ــع درجته ــن رف ــوي م ــب اللغ ــرضوا التدري ــن ح الذي
ــم  ــا ت ــل عندم ــى األق ــة ع ــدل 30 نقط ــل مبع ــار التوف اختب

ــان 2013. ــل / نيس ــار يف ابري ــراء االختب إج

املجموعــة الثانيــة تألفــت مــن 95 معلــام، وجميعهــم مــن 
الذكــور، الذيــن تلقــوا التدريــب حــول علــم أصــول التدريــس 
التــي قدمتــه  الدكتــورة كامربيا دود راســل، أســتاذ مســاعد 
ــة.  ــة يف رأس الخيم ــة األمريكي ــم يف الجامع يف التعلي
وبعــد االنتهــاء مــن ورشــة العمــل، قامــت الدكتــورة راســل 
وفريقهــا بإجــراء مشــاهدات صفيــة، وزيــارة  كل املعلمــني 
املشــاركني تقريبــا يف مدارســهم لتقديــم الدعــم لهــم 
ــوي.  ــب الرتب ــال  التدري ــوه خ ــا تعلم ــم  مل ــاء تطبيقه أثن
ــم،  ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــل ل ــر كام ــم  تقري ــم تقدي ــد ت وق
وتلقــى أفضــل 10 معلمــني مــن الذيــن حســنوا مســتواهم 
جوائــز واســتمتعوا بتنــاول الشــاي مــع صاحــب الســمو 

الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي.
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املنح الدراسية املقدمة 
للمعلمني 

هــذه املنــح الدراســية مفتوحــة للمعلمــني مــن جميــع 
الجنســيات، ولكــن تعطــى األولويــة ملــن يقــدم التدريــس 
يف مــدارس رأس الخيمــة الحكوميــة أو ممــن يعملــون 
ــام،  ــذا الع ــة. ويف ه ــة التعليمي ــة رأس الخيم يف منطق
ــي  ــية. )1( تغط ــح الدراس ــى املن ــني ع ــة معلم ــل أربع حص
الدراســة  تكاليــف  هــذه املنــح مــا يصــل اىل ٪50 مــن 
ــدة  ــرة امل ــتر أو دورة قص ــة املاجس ــا بدرج ــة إم املرتبط
ــي  ــرشوع بحث ــراء م ــم، أو )2( إج ــة والتعلي ــة بالرتبي متعلق
صغــر مــن شــأنه تحســني التدريــس و / أو تعزيــز تعلــم 

ــي: ــذه ه ــح ه ــج املن ــة لربام ــداف العام ــاب. واأله الط

املســاهمة يف التنميــة الشــاملة لقطــاع الرتبيــة 	 
الخيمــة. إمــارة رأس  والتعليــم يف 

يف 	  االهتــامم  وزيــادة  املعلمــني  وضــع  تحســني 
املهنــة.     هــذه 

أجــل 	  مــن  املتميزيــن  للمعلمــني  الفرصــة  توفــر 
وإمكانياتهــم. مهاراتهــم  تحســني 

متكــني املــدارس مــن توظيــف واســتبقاء املعلمــني 	 
ــن. ــاء واملتميزي األكف

وأهميــة 	  اإلجرائيــة  البحــوث  يف  االهتــامم  تعزيــز 
والحاجــة  البيانــات،  عــى  املبنيــة  القــرارات  اتخــاذ 

والنتائــج. لآلثــار  دوري  تقييــم  عمــل  إىل  امللحــة 

املعلمون الحاصلون عى املنح 
الدراسية يف عام 2013  

خالد يوسف الصباح

منسق لغة إنجليزية يف مدرسة املنيعي للبنني 

ُمنــح خالــد منحــة دراســية ملتابعــة دراســة املاجســتر يف 
ــة.  ــة رأس الخيم ــة األمريكي ــم يف الجامع ــة والتعلي الرتبي
وهــو يتمتــع بخــربة تدريــس أكــرث مــن 20 ســنة، ومــن خــال 
مواصلــة دراســاته العليــا مــن اجــل الحصــول عــى شــهادة 
املاجســتر، خالــد يجســد أهميــة التعليــم بالنســبة لطابــه 
وأطفالــه ويثبــت لهــم أن العمــر ال يقــف حاجــزا  أمــام 

التعلــم أبــدا. 

إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات
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جني بيل ندونجو

معلمة صف ثالث، أكادميية رأس الخيمة 

ــتر  ــة املاجس ــة دراس ــية ملتابع ــة دراس ــني منح ــت ج ُمنح
رأس  يف  األمريكيــة  بالجامعــة  والتعليــم  الرتبيــة  يف 
الخيمــة. وهــي تتمتــع بأكــرث مــن 15 عامــا مــن الخــربة يف 
اإلمــارات  مــن  كل  يف  اكتســبته  التــي  التدريــس  مجــال 
ــتها  ــة دراس ــال مواصل ــن خ ــا، وم ــدة وكيني ــة املتح العربي
التعليميــة  مامرســاتها  بتحديــث  جــني  تأمــل   العليــا، 
والتكيــف مــع الفلســفات الحديثــة ذات الصلــة مــن اجــل 

خلــق بيئــات تعلــم أكــرث فعاليــة لطابهــا.

ريهام زهران

رئيسة قسم اللغات األجنبية اإلنجليزية

أكادميية رأس الخيمة 

منحــت ريهــام منحــة دراســية للحصــول عــى شــهادة  
ــادة  ــص يف القي ــم )تخص ــة والتعلي ــتر يف الرتبي املاجس
الرتبويــة( يف الجامعــة األمريكيــة رأس الخيمــة. وهــي 
معرفتهــا  توســيع  عــى  الربنامــج  يســاعدها  أن  تأمــل 
النظريــة والبحثيــة يف مجــال التعليــم. وعملــت ريهــام 
ــر  ــل التطوي ــاعدة يف ورش عم ــة ومس ــة مدرب ــا بصف أيض

القاســمي. مؤسســة  يف  للمعلمــني  املهنــي 

إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات
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رضا أبو العينني

معلم رياضيات

مدرسة مسايف الثانوية للبنني 

ــاق يف  ــل االلتح ــن أج ــية م ــة دراس ــى منح ــا ع ــل رض حص
دورة تدريبيــة قصــرة لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة املتقدمــة 
ــن  ــم م ــش وورد يف رأس الخيمــة. وبالرغ يف مركــز إنجلي
أن مــادة الرياضيــات تُــدرس باللغــة العربيــة إىل حــد كبــر، 
ــن  ــى يتمك ــة حت ــه االنجليزي ــني لغت ــد تحس ــا يري إىل أن رض
ــدى  ــة  يف إح ــة االنجليزي ــادة باللغ ــذه امل ــم ه ــن تعلي م

ــتقبل.  ــد يف املس ــدارس الغ م

برنامج هارفارد
يف شــهر مــارس عــام 2013، تكفلــت مؤسســة الشــيخ 
ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث السياســة العامــة 
بإرســال األســتاذة ســمية حــارب الســويدي، مديــرة منطقــة 
ــام  ــات وه ــن املوظف ــني م ــة، واثنت ــة التعليمي رأس الخيم
برنامــج  يف  للمشــاركة  فــرح،  شــارلوت المبتــي وســمر 
التعليــم التنفيــذي بعنــوان املــرأة يف القيــادة الرتبويــة، 
الــذي كان ملــدة ثاثــة أيــام يف جامعــة هارفــارد. يجمــع 
الربنامــج بــني النســاء املتميــزات اللــوايت لديهــن خــربة 
كبــرة  يف مجــال الرتبيــة والتعليــم مــن الواليــات املتحــدة 
وبقيــة دول العــامل،  بهــدف تطويــر مهاراتهــم يف مجــال 
ــارات  ــن امله ــا م ــاوض، وغره ــاالت، والتف ــادة، واالتص القي
ذات الصلــة. وتألــف الفــوج مــن أكــرث مــن 50 امــرأة قياديــة 
مــدارس،  ومديــرات  مرشفــات،  بصفــة  يعملــن  اللــوايت 
ومديــرات تنفيذيــات يف املؤسســات التعليميــة، وغرهــن 
مــن املربيــات مــن عــدد مــن البلــدان مــن جميــع أنحــاء 

ــيا. ــط، وآس ــرشق األوس ــا، وال ــني، وأفريقي األمريكت

نظــم الربنامــج ورش عمــل، ومحــارضات، و متاريــن تفاعليــة 
أخــرى لتشــجيع املشــاركات عــى التفكــر واملناقشــة، 
ــع  ــل م ــبل للتعام ــل الس ــول أفض ــرتاتيجيات ح ــد االس وتحدي
ذلــك،  إىل  باإلضافــة  العمــل.   خــال  الصعبــة  املواقــف 
الربنامــج أعطــى الفرصــة للنســاء مــن اجــل التواصــل وتبــادل 
القيــادات  مــع  واالتصــاالت  العاقــات  وإقامــة  األفــكار 
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التابــع  الفريــق  وكان  املشــابه.  التفكــر  ذات  النســائية 
ــل  ــذي ميث ــد ال ــق الوحي ــو الفري ــمي ه ــة القاس ملؤسس
املؤسســة  ممثلــو  وعمــل  األوســط،  الــرشق  منطقــة 
ــاء   ــن  النس ــات م ــارب القيادي ــم لتج ــق فهمه ــى تعمي ع
العامــات يف األنظمــة التعليميــة األخــرى. ولكــن، األهــم 
ــة  ــورات النمطي ــح التص ــح يف تصحي ــج نج ــك، الربنام ــن ذل م
ــرص  ــني، وف ــاواة بــني الجنس ــق باملس الســائدة التــي تتعل
عــرب  القــرار  صنــع  وعمليــات  للنســاء،  املتاحــة  العمــل 

أنظمــة الرتبيــة والتعليــم املختلفــة .

منح املدارس
ــعى إىل تنفيــذ  يف محاولــة لدعــم املــدارس التــي تس
أن  شــأنها  مــن  التــي  املبــادرات  أو  الخاصــة  املشــاريع 
التعليميــة  والتجــارب  والخــربات  الطــاب  تعلــم  تعــزز 
بصــورة شــاملة، قدمــت مؤسســة القاســمي برنامــج منــح 
العديــد مــن  2013. ويف حــني أن هنــاك  املــدارس يف 
الطــرق التــي ميكــن للمــدارس أن تســتخدم فيهــا املنحــة، 

فــإن أهــداف الربنامــج هــي كاآليت:

املســاهمة يف التنميــة الشــاملة لقطــاع التعليــم 	 
يف رأس الخيمــة.

ــة، 	  ــوث التطبيقي ــراء البح ــدارس إلج ــرص للم ــر الف توف
واملبــادرات الرائــدة، أو تعزيــز املــوارد املدرســية 
الطــاب  عــى  إيجابيــا  تؤثــر  أن  شــأنها  مــن  التــي 

وتعلمهــم.

تشــجيع التعــاون بــني قــادة املــدارس واملعلمــني 	 
والطــاب وتعزيــز اإلحســاس باالنتــامء للمجتمــع داخــل 

ــدارس. امل

الداخليــة 	  قدراتهــا  تطويــر  يف  املــدارس  دعــم 
ــات  بهــدف إيجــاد الحلــول املبتكــرة ملواجهــة التحدي

التــي متكنــوا مــن بتحديدهــا.  واالحتياجــات 

املدارس التي حصلت عى  منح 
يف عام 2013

حصلــت منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة عــى املنحة 	 
عــى  التكنولوجيــا  عــى  التدريــب  برنامــج  لدعــم 
ــات.  ــا املعلوم ــي تكنولوجي ــارة ملعلم ــتوى اإلم مس
ــج   ــول الربام ــات ح ــادل املعلوم ــو تب ــدف ه وكان اله
التقنيــة الجديــدة واألدوات التكنولوجيــة التــي ميكــن 
أن تســاعد املدرســني عــى  تحســني مامرســاتهم 
ــاء  ــا اثن ــتخدامها ايض ــاب اس ــن للط ــية، وميك التدريس

تنفيذهــم  للمشــاريع الخاصــة. 

منحــت مدرســة الربيــرات املنحــة إلنشــاء قاعــة للياقــة 	 
البدنيــة يف املدرســة وتوفــر برنامــج لياقــة بعــد 

الــدوام املــدريس ملســاعدة الطــاب الذيــن يعانــون 
مــن زيــادة الــوزن يف القيــام بالتامريــن الرياضيــة 
ــاة  ــاط الحي ــول أمن ــة ح ــات املهم ــاب املعلوم واكتس
التــي  الصحيــة  القــرارات  اتخــاذ  وكيفيــة  الصحيــة 

تســاعدهم يف حياتهــم اليوميــة.

برنامج الشيخ صقر لتنمية 
الطالب

تــم تأســيس برنامــج الشــيخ صقــر لتنميــة مهــارات الطــاب 
لتحقيــق هــدف ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 
ــني  ــاب املواطن ــن الط ــد م ــال املزي ــمي بإرس ــر القاس صق
أجــل  مــن  الجامعيــة  دراســاتهم  ملواصلــة  الخــارج  إىل 
إعدادهــم وتزويدهــم بالخــربات املطلوبــة لخدمــة اإلمــارة 
عــى نحــو فعــال. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، يقــوم برنامــج 
الشــيخ صقــر باعــداد الطــاب املواطنــني املميزيــن يف 
رأس الخيمــة مــن خــال مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة 
مــن  األخــرة  الثــاث  الســنوات  مــدى   عــى  املكثفــة 

ــوي. ــم الثان تعليمه

يف  تقويــة  دروس  الواعديــن  للطــاب  الربنامــج  يوفــر 
اللغــة اإلنجليزيــة التكميليــة، وإعدادهــم الختبــار اللغــة، 
وتزويدهــم  املهــارات،  وتنميــة  القيــادة  عمــل  وورش 
مــن  للطلبــات  تقدميهــم  عمليــة  حــول  باملعلومــات 
ــو  ــام، زار موظف ــذا الع ــة. ويف ه ــاق بالجامع ــل االلتح اج
املؤسســة 25 مدرســة ثانويــة يف رأس الخيمــة مــن أجــل 
تعريــف طــاب الصــف العــارش بربنامــج الشــيخ صقــر لتنميــة 

مهــارات الطالــب .

ســجل أكــرث مــن 1000 طالــب مــن هــؤالء الطــاب يف اختبــار 
تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة، الــذي يعــد  مبثابــة 
تأهيــل لقبــول الطالــب يف الربنامــج. وعــاوة عــى ذلــك، 
ــة  ــان اللغ ــار إتق ــة اختب ــب وطالب ــن 500 طال ــرث م ــل أك أكم
التحاقهــم  طلــب  مــن  كجــزء   )  SLEP )اختبــار  اإلنجليزيــة 
ــة  ــا املبذول ــن جهوده ــة م ــعت املؤسس ــج. ووس بالربنام
لتنميــة مهــارات الطالــب مــن خــال توفــر دروس التقويــة 
ــدرايس،  ــل ال ــال الفص ــة خ ــة التكميلي ــة اإلنجليزي يف اللغ
واإلجــازات املدرســية، وأشــهر الصيــف ألكــرث مــن 80 طالبــا 

ــة. ــارة رأس الخيم ــن إم م

برنامج الشيخ صقر للمنح 
الدراسية خارج الدولة 

تعــد برامــج الشــيخ صقــر للمنــح الدراســية يف الخــارج 
الطــاب  مهــارات  لتنميــة  صقــر  الشــيخ  لربنامــج  تكملــة 
مــن خــال املســاهمة يف نجــاح الطلبــة خــال ســنوات 
تعليمهــم العــايل. وبعــد تخــرج الطــاب مــن املدرســة 
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الثانويــة، يصبحــوا مؤهلــني للحصــول عــى متويــل مــن 
ــى  ــاعدتهم ع ــارج ملس ــية يف الخ ــح الدراس ــج املن برنام
متابعــة دراســتهم العليــا خــارج الدولــة يف مســتويات 

والدكتــوراه. واملاجســتر،  البكالوريــوس 

ــن إدارة   ــؤولة ع ــة املس ــي الجه ــمي ه ــة القاس مؤسس
لهــذا  واألكادمييــة  واملاليــة  اإلداريــة  الجوانــب  جميــع 
الربنامــج. وكجــزء مــن هــذه املســؤولية،  تقوم املؤسســة 
بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
وكذلــك مــع امللحقيــات الثقافيــة مــن مختلــف القنصليــات 
يف الخــارج. وحاليــا ، يدعــم برنامــج الشــيخ صقــر للمنــح 
25 طالبــا يدرســون يف الواليــات  الدراســية يف الخــارج 
املتحــدة، وكنــدا، واألردن، وأســرتاليا، واململكــة املتحــدة.

مــن أجــل تزويــد املشــاركني املحتملــني باملعلومــات حــول 
مــا هــو مطلــوب مــن أجــل مواصلــة دراســاتهم العليــا 
ــب  ــارات الطال ــة مه ــي تنمي ــال برنامج ــن خ ــارج م يف الخ
واملنــح الدراســية يف الخــارج،  قــام  اثنــني مــن موظفــي 
الواليــات  يف  مختلفــة  كليــات   10 بزيــارة  املؤسســة 
ونتيجــة   .2013 عــام  صيــف  خــال  األمريكيــة  املتحــدة 
الستكشــافاتهم، تــم تزويــد املؤسســة بهــذه املعلومــات 
ــن أي  ــل م ــام، أفض ــام ت ــى إمل ــت ع ــث اصبح ــة بحي الهام
وقــت مــى، باملعلومــات التــي عليهــا تقدميهــا لطــاب 
ــا  ــتهم العلي ــة دراس ــون مبواصل ــن يرغب ــة الذي رأس الخيم
واالســتفادة مــن الفــرص املتاحــة مــن خــال برنامجــي 

ــة   ــارج الدول ــية خ ــح الدراس ــب واملن ــارات الطال ــة مه تنمي
ــي،  ــم املهن ــدء تطوره ــم، وب ــز تعليمه ــل تعزي ــن اج -  م

وبالتــايل املســاهمة يف تنميــة إماراتهــم .

برامج الحكومة املحلية 
تنمية قدرات موظفي املتحف 

الوطني يف رأس الخيمة 
تكنولوجيــا  يف  دورة  القاســمي  مؤسســة  قدمــت 
املعلومــات واالتصــاالت ملوظفــي املتحــف الوطنــي. تــم 
تقســيم الــدورة إىل خمــس ورش عمــل غطــت الربامــج 
2010 )وورد،  التاليــة: وينــدوز، ومايكروســوفت أوفيــس 
وآوت   ،2010 إكســبلورر  وإنرتنــت  وإكســل(،  بوينــت،  بــاور 
ــف  ــو املتح ــم موظف ــك، انض ــة إىل ذل ــوك 2010. باإلضاف ل
الوطنــي إىل دورة التدريــب عــى اإلســعافات األوليــة مــع 
موظفــي املؤسســة ملــدة مثــاين ســاعات، والتــي تعلــم 
ــة  ــم بيئ ــات، وتقيي ــة اإلصاب ــة رعاي ــاركون كيفي ــا املش فيه
التــي يحتمــل أن تكــون خطــرة، وإدارة تقنيــات اإلنقــاذ مثــل 
ــوارئ. ــاالت الط ــة CPR يف ح ــي رؤي ــاش قلب ــام بإنع القي
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مرشوع سجن رأس الخيمة 
مــرشوع ســجن رأس الخيمــة يجســد جهــود املؤسســة 
مجتمــع  أفــراد  جميــع  ونفــع  مســاعدة  نحــو  الراميــة 
النظــر عــن جنســهم، وأعامرهــم،  بغــض  الخيمــة،  رأس 
وجنســياتهم، أو الخلفيــة التعليميــة، لتحقيــق النجــاح مــن 
ــرشوع  ــدم م ــم. يق ــرص تعليمه ــز ف ــيع وتعزي ــال توس خ
الســجن للســجناء  وموظفــي الســجن عى الســواء مختلف 
الــدورات التعليميــة، مــن خــال  مســاحة مخصصــة للتعلــم 
املــوارد.  مــن   1300 مــن  أكــرث  تضــم  األغــراض  متعــددة 

وعــى وجــه الخصــوص، يســعى مــرشوع الســجن إىل:

واملهنيــة 	  األكادمييــة  التنميــة  تعزيــز  مواصلــة 
واالجتامعيــة  للســجناء وموظفــي الســجون مــن خــال 

توفــر فــرص تعلــم مســتقلة  وتفاعليــة.

تحســني املعرفــة بالقــراءة والكتابــة، واملســاعدة 	 
إعــادة  يف  واملســاهمة  الثقــة،  اســتعادة  عــى 
املهنــي  والتطويــر  للســجناء  الشــاملة  التأهيــل 

الســجون. ملوظفــي 

حصــص  هــي  الجهــود  هــذه  وأهــم  أبــرز  إحــدى 
ــال  ــن خ ــون م ــّدرس املدرب ــث ي ــة، حي ــة اإلنجليزي اللغ
املنتديــات التفاعليــة التــي تتطلــب مشــاركة  الطــاب 

مــن خــال األنشــطة الحركيــة والفنيــة.

توفــر التدريــب امللمــوس لتنميــة املهــارات مــن 	 
أجــل مســاعدة الســجناء عــى إعــادة االندمــاج يف 
ــواء  ــم، س ــراج عنه ــد اإلف ــاءة بع ــرق بن ــع بط املجتم
كان ذلــك يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة او 

األصليــة. مواطنهــم  يف 

ومــن هــذا املنطلــق، قدمــت املؤسســة دورتــني 
تجريبيتــني يف عــام 2013، األوىل كانــت حــول إدارة 
االعــامل واملشــاريع التجاريــة الصغــرة، التي ســمحت 
للطــاب باملشــاركة يف نــدوات حــول قضايــا رئيســية 
يف إدارة  وكيفيــة تطبيــق هــذه املعرفــة مــن خــال 
إنشــاء  خطــة عمــل. أمــا الــدورة الثانيــة، فكانــت حــول 
عــرب  اقتصــاد  يف  التجاريــة  األعــامل  إدارة   كيفيــة 
شــبكة االنرتنــت. كــام قدمــت املؤسســة أيضــا برنامــج 
اللغــة اإلنجليزيــة لتحســني القــدرات اللغويــة للســجناء 

ــاط. والضب

إحداث تأثري من خالل تنمية القدرات

“املكتبة متثل األمل بالنسبة للسجناء الذين قد يشعرون بالقلق بشأن إعادة االندماج يف املجتمع 
املحيل بعد أن يتم اإلفراج عنهم.”

اللواء عدنان، مدير إدارة التدريب والتأهيل، املرفق اإلصاحي يف إمارة رأس الخيمة

“لقد متكن العديد من السجناء والضباط من تغير روتينهم اليومي من أجل السامح بوقت لزيارة 
املكتبة .. السجناء يقّدرون بشكل خاص االنشطة الجديدة التي تقدمها املكتبة والتي تعد جزءاً من 

الحياة اليومية داخل السجن يف الوقت الحايل.”  

ابراهيم، سجني وأحد املتطوعني للعمل داخل املكتبة، املرفق اإلصاحي يف إمارة رأس الخيمة 



32

إحداث تأثري ملموس من خالل املشاركة 
والتوعية املجتمعية 



33

إن مؤسســة القاســمي تعتــرب أن إرشاك املجتمــع املحيل 
ــوارد،  ــة، وامل ــن املعرف ــتفادة م ــادف واس ــادل ه ــو تب ه
وإقامــة رشاكات لتحقيــق املنفعــة املتبادلــة للمشــاركني 
ــاركة يف  ــود املش ــدور جه ــيل. وت ــام املح ــاع الع والقط
بــني  مجموعــة متنوعــة مــن املجتمعــات،  املؤسســة 
ــة  ــو الخدم ــات، وموظف ــاع السياس ــون، وصن ــم: الباحث وه
الرتبويــون والطــاب واملقيمــون  املدنيــة واملهنيــون 
ــن  ــام تؤم ــم. وبين ــا له ــة وطن ــربون رأس الخيم ــن يعت الذي
مؤسســة القاســمي أن إرشاك املجتمــع املحــيل هــي 
ــاركة  ــأن املش ــا ب ــرب أيض ــا تعت ــة، فإنه ــؤولية اجتامعي مس
وفعاليــة  وأهميــة،  قيــم  لتحســني  أداة  هــي  الفعالــة 
أعاملهــا. وفقــا لذلــك، يتــم دمــج أنشــطة إرشاك املجتمــع 
ــدرات،  ــة الق ــوث، وتنمي ــن البح ــام كل م ــيل يف مه املح

والتوعيــة.

التواصل و التوعية العامة
يف عــام 2013، أتخــذت مؤسســة القاســمي الخطــوات 
مــن أجــل نــرش رســالتها ومبادراتهــا بشــكل أفضــل، والتأثــر 
عــززت  وقــد  الخيمــة.  رأس  يف  املجتمــع  أعضــاء  بــني 
املؤسســة أولويــات االتصــال والتوعيــة مــن خــال توســيع 
وســائط االتصــال املوجــودة وكذلــك مــن خــال تجريــب 
منتديــات جديــدة إلرشاك املجتمــع املحــيل . وبشــكل أكــرث 

ــة: ــإن املؤسس ــدا، ف تحدي

ــا 	  ــتخدام موقعه ــابقة باس ــا الس ــى جهوده ــت ع بن
ــوع  ــة، وتن ــي رأس الخيم ــبكة معلم ــرتوين، وش اإللك
خــال   مــن  وهويتهــا  ســمتها  لتبلــور  األحــداث 
تبســيط عمليــات اتصاالتهــا بالرغــم مــن  زيــادة حجــم 

اتصاالتهــا.

املصلحــة 	  أصحــاب  إلبقــاء  فصليــة  نــرشة  أنشــأت 
واألطــراف املعنيــة األخــرى عــى علــم بفعاليــات  
واإلصــدارات،  باملجتمــع،  املتعلقــة  املؤسســة 
املشــاريع. مــن  وغرهــا  والتعــاون،  واإلنجــازات، 

األحــداث، 	  مــن  مميــزة  مجموعــات  ثــاث  افتتحــت 
للفنــون  الســنوي  الخيمــة   تتضمــن مهرجــان رأس 
ــلة  ــة، وسلس ــاءات اإلجتامعي ــلة اللق ــة، وسلس البرصي

العامــة. املجالــس 

مــن 	  الثنــني  ميدانيــة  رحــات  أنشــطة  اســتضافت 
املقــررات الجامعيــة يف الجامعــات املحليــة خــال 
الطــاب  عمــق  الحالتــني،  كلتــا  ويف   .2013 عــام 
فهمهــم حــول دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن 
ــاد يف رأس  ــددة األبع ــة املتع ــارب الثقافي ــال التج خ
الخيمــة بحيــث متكنــوا مــن مقارنــة الســياقات يف 

األخــرى. اإلمــارات 

جوناثــان  للدكتــور  زيــارات  املؤسســة  رتبــت   o
كليــات  و  الحكوميــة  املــدارس  إىل  زميرمــان 
التقنيــة العليــا يف رأس الخيمــة، والــذي أراد 
ــورك  ــة نيوي ــه يف جامع ــة لطاب ــون فرص أن تك
أبوظبــي يف مســاق”الرتبية والتعليــم والتنــوع 
للتواصــل   “ تاريخيــة و مقارنــة  : وجهــات نظــر 
مبــارشة مــع املعلمــني والطــاب اإلماراتيــني، 

املــدارس. وإداريــي 

يعقــوب  الدكتــور  األســتاذ  لطلــب  إســتجابة  و   o
الســوربون- باريــس  جامعــة  يف  سشــموتز 

ــاع  ــع صن ــاءات م ــة اللق ــت املؤسس ــي، رتب أبوظب
األفــام  مــن  العديــد  ومشــاهدة  السياســات، 
القصــرة، كــام قدمــت جــوالت للمواقــع الثقافية 
يف  واملجتمــع  “الســلطة  ملســاق  املحليــة 

.“ الخليــج 

اســتثمرت يف أنــواع جديــدة مــن االتصــاالت لتســهيل 	 
مشــاركة املجتمــع املحــيل: مــن خــال اإلســتفادة 
إىل  ذلــك  وأدى  االجتامعيــة،  االعــام  وســائل  مــن 
إظهــار رغبــة أكــرث مــن 1000 طالــب يف املشــاركة 
يف برنامــج الشــيخ صقــر لتنميــة الطــاب ومتابعــة 
قويــة عــى إينســتاجرام املؤسســة حيــث بلــغ عــدد 

ــني أكــرث مــن 1000 متابــع. املتابع

الخاصــة 	  التوســع  الدامئــة  املكتبــة  ترميــم  تــم 
بوســائل إعــام التصويــر الفوتوغــرايف، التــي توثــق 
االجتامعيــة  للتنميــة  الحديــث  التاريــخ  محتوياتهــا 

الخيمــة. رأس  إلمــارة  واملهنيــة  والثقافيــة 

إحداث تأثري ملموس من خالل املشاركة والتوعية املجتمعية 

“عى مدى السنوات القليلة املاضية اصبحت الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة GCES هي الرائدة 
يف األوساط األكادميية املحلية، والسبب وراء ذلك يف املقام األول هو ألنها تركز عى البحوث 

الرتبوية وتواصل التزامها يف زيادة نرش الوعي وتشكيل السياسات املحلية من اجل تعليم الشباب 
العريب.”

الدكتورة كريستينا جيتاسيك، مساعد العميد األكادميي للغة االنجليزية يف كلية ديب للطاب 
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الجمعية الخليجية للرتبية 
 )GCES( املقارنة

ذات  البحــوث  تقديــم  بهــدف   2009 عــام  يف  تأسســت 
الســياق املحــدد واملامرســات الرتبويــة ملعالجــة القضايــا 
الرتبويــة يف منطقــة الخليــج، وتســعى الجمعيــة إىل: 

تكويــن شــبكة قويــة  مــن الباحثني األكادمييــني، وصناع 	 
ــم  ــة والتعلي ــال الرتبي ــني يف مج ــات، والعامل السياس
لتبــادل الخــربات، وتحديــد القضايــا املشــرتكة، وصياغــة 

اســتجابات متقدمــة ملثــل هــذه القضايــا. 

تعزيــز وتطويــر البحــوث اإلجرائيــة التعاونيــة والفرديــة 	 
عــى  تؤثــر  التــي  الرتبويــة  القضايــا  الستكشــاف 

املنطقــة. 

زيــادة نــرش املعرفــة حــول األبحــاث الدوليــة وأفضــل 	 
املامرســات مــن موقــف مقــارن، ويف الوقــت ذاتــه، 

تعزيــز  البحــوث ذات الصلــة يف املنطقــة

ولتحقيــق هــذه األهــداف، تعمــل مؤسســة القاســمي 
تنســيق  يف  وســاعدت  ورعــت  للجمعيــة  رس  كأمــني 
النــدوة الســنوية الرابعــة للجمعيــة بالتعــاون مــع جامعــة 
الحاصلــة  الفجــوة  تجســر  بعنــوان  قابــوس.  الســلطان 
ــم يف دول  ــة والتعلي ــوث يف الرتبي ــة / البح ــني السياس ب
مجلــس التعــاون الخليجــي، عقــدت النــدوة يف جامعــة 
الســلطان قابــوس يف مســقط، يف عــامن مــن 16 - 18 
السياســة يف  إمكانيــات صانعــي  2013. وبحثــت  مــارس 
عــى  املرتكــزة  السياســات  وضــع  يف  الخليــج  منطقــة 
األدلــة مــن خــال االســتفادة مــن البحــوث املحليــة يف 
املؤمتــر  يف  واملتحدثــون  والتعليــم.  الرتبيــة  قطــاع 
يف  مبــا  البلــدان،  مــن  واســعة  مجموعــة  مــن  حــرضوا 
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وعــامن والبحريــن  ذلــك دول
ــا، والواليــات  وقطــر وســويرا وانكلــرتا واســرتاليا، وأملاني
املتحــدة، ومثلــت أصــوات مختلفــة يف قطــاع التعليــم، 
مثــل صانعــي السياســات واألكادمييــني والباحثــني، وقــادة 

واملعلمــني. واملستشــارين  املــدارس 

إحداث تأثري ملموس من خالل املشاركة والتوعية املجتمعية 
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املتدربون 
برنامــج التدريــب يف مؤسســة القاســمي مفتــوح لطــاب 
الذيــن  العليــا  الدراســات  وطــاب  الجامعيــة  املرحلــة 
يعملــون يف أي مجــال يف السياســة العامــة ملــدة تصــل 
ــون  ــن يخطط ــاب الذي ــايل للط ــو مث ــهر. وه ــة أش إىل ثاث
ــا  ــق م ــو تطبي ــعي نح ــا أو الس ــتهم العلي ــة دراس ملواصل
ــة أو  ــوث العملي ــال البح ــن خ ــتهم م ــاء دراس ــوه أثن تعلم
التدريــب  برنامــج  وأهــداف  األخــرى.  الخاصــة  املشــاريع 

ــيل:  ــا ي ــيل م الداخ

توفــر فــرص للطــاب املتميزيــن الكتســاب الخــربة 	 
املهنيــة وتقديــم مســاهامت ذات مغــزى للمشــاريع 

ــة.  ــع رأس الخيم ــى مجتم ــع ع ــود بالنف ــي تع الت

التعــاون 	  وتشــجيع  الباحثــني  مــن  مجتمــع  بنــاء 
بهــا  املعــرتف  الدوليــة  الجامعــات  أفضــل  بــني 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة يف دول ــات الوطني واملؤسس

. ة املتحــد

الفضــول، 	  يثــر  الــذي  الثقــايف  التبــادل  تشــجيع 
التفاهــم. ويخلــق  الجديــدة،  واألفــكار 

متدربو 2013 
ليــا رينولــدز، متدربــة يف قســم البحــوث، مــن جامعــة 	 

نيويــورك يف أبوظبــي )انضمــت يف مايــو 2013(

مــن 	  البحــوث،  قســم  يف  متــدرب  بوســا،  بيــرتوس 
جامعــة نيويــورك يف أبوظبــي )انضــم يف يونيــو 

 )2013

مــن 	  البحــوث،  قســم  يف  متدربــة  الجبــايل،  لينــا 
يف  )انضمــت  الشــارقة  يف  األمريكيــة  الجامعــة 

 )2013 يونيــو 

ــا كروكشــانك، متدربــة يف قســم البحــوث، مــن 	  فيون
ــبتمرب 2013( ــت يف س ــا )انضم ــت انجلي ــة ايس جامع

سلسلة املجالس العامة
و  األفــراد  بــني  التعــاون  لتعزيــز  مهمتهــا  مــن  كجــزء 
املنظــامت يف رأس الخيمــة، وضعت مؤسســة القاســمي 
منتــدى االســرتاتيجية الــذي يتمكــن الباحثــني وصانعــي 
السياســات مــن خالــه تبــادل املعرفــة وتحســني إدمــاج 

إحداث تأثري ملموس من خالل املشاركة والتوعية املجتمعية 



36

8,626

1,54011

15.7%84.3%
نسبة املستخدم�

العائدين

إج�يل عدد الزيارات

نسبة املستخدم� الجدد

الزيارات املميزة

شبكة
معلمي

رأس الخيمة

متوسط الوقت
عىل املوقع

دقيقة

 تحليالت االستخدام لعام 2013

البحــوث يف القــرارات السياســية يف املجتمــع يف رأس 
الخيمــة. واملبــادرة الفريــدة مــن نوعهــا، التــي تعــرف  
مجتمــع  دعــم  إىل  تهــدف  العامــة،  املجالــس  باســم 
املعرفــة يف ســياق تعــاوين. ويف كل مجلــس يقــدم 
الباحثــون نتائجههــم إىل صانعــي السياســات وأصحــاب 

املصلحــة الرئيســيني يف مجتمــع رأس الخيمــة. 

اســتعرض الحــدث االفتتاحــي للمجلــس النتائــج التــي توصــل 
وهــي  آيكــوس،  يف  العمرانيــة  التنميــة  مختــرب  إليهــا 
بالرشاكــة مــع املؤسســة، حيــث  بحــوث مهنيــة  هيئــة 
الدراســة  بحثــت هــذه  األخــرة.  نتائــج دراســتها  قدمــت 
ــة  ــكان رأس الخيم ــة بس ــر الخاص ــات النظ ــورات ووجه التص
وتطلعاتهــم حــول طبيعــة مدينتهــم الحرضيــة يف ضــوء 

النمــو املســتمر يف املدينــة.

يف غضــون أســابيع بعــد هــذا الحــدث، بــدأ حــوار بــني 
مؤسســة القاســمي و مكتــب إدارة املشــاريع يف رأس 
دمــج  أجــل  مــن  الخيــارات  الستكشــاف   )PMO  ( الخيمــة 
ل  الحــرضي  التخطيــط  مشــاريع  يف  املحليــة  البحــوث 
PMO . ويحدونــا األمــل يف املؤسســة أن تســتمر سلســلة 
الجــودة  عاليــة  البحــوث  تعزيــز  يف  العامــة  املجالــس 
واســتخدامها يف القــرارات السياســية مــن خــال التشــجيع 
عــى املزيــد مــن تضافــر الجهــود بــني الباحثــني وصانعــي 

السياســات.

شبكة معلمي رأس الخيمة 
هــذا املصــدر املُبتَكــر والفعــال، واملعــروف باســم شــبكة 
RAKTN، هــي شــبكة اجتامعيــة  معلمــي رأس الخيمــة 
ــة  ــايئ اللغ ــني ثن ــي للمعلم ــع مهن ــر مجتم ــئت لتوف أنش
عــرب شــبكة اإلنرتنــت، مــن أجــل مســاعدتهم يف تبــادل 
مجموعــة  واســتخدام  واألفــكار  املامرســات  أفضــل 

متنوعــة مــن وســائل اإلعــام للتواصــل مــع طابهــم.

مــن  الشــبكة  عــى  املشــاركة  منــت   ،2013 عــام  يف   
ــجيل  ــوا بتس ــوا قام ــن 750 عض ــرث م ــن ٪50 إىل أك ــرث م أك
ــرب  ــد واملغ ــرتا والهن ــرص وانجل ــل م ــن دول مث ــول م الدخ
وعــامن وســويرا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة. ومــن 
RAKTN، والتــي هــي أيضــا مبثابــة مصــدر عــى  خــال 
ــي  ــر املهن ــع دورات التطوي ــادل لجمي ــت للتب ــبكة االنرتن ش
للمؤسســة وتعــاون املامرســني الرتبويــني، وبنــاء رشاكات 
ــوارد.  ــة وامل ــادل املعرف ــني، وتب ــدارس واملعلم ــع امل م
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شبكة
معلمي

رأس الخيمة

متوسط الوقت
عىل املوقع

دقيقة

 تحليالت االستخدام لعام 2013

سلسلة اللقاءات اإلجتامعية
بالتزامــن مــع التزامهــا يف تعزيــز التنميــة االجتامعيــة 
والثقافيــة لإلمــارة والوطــن، قدمــت مؤسســة القاســمي 
وقــد  الخيمــة.  رأس  إىل  اإلجتامعيــة  اللقــاءات  سلســلة 
فعاليــات  عــرشة  األوىل  الســنة  يف  السلســلة  شــملت 
ــا  ــرى مع ــارات األخ ــة واإلم ــن رأس الخيم ــاس م ــت الن جمع
لتكويــن عاقــات عــرب ثقافتهــا املتميــزة. وقــدم كل حــدث 
ألفــراد املجتمــع تجربــة تفاعليــة خاصــة مبصــادر التعليــم، 
ــي  ــة الت ــي، أو الثقاف ــادة، والطه ــة  والري ــوارد الفني وامل
رأس  ســكان  يلتقــي  لســكانها.  الخيمــة  رأس  تقدمهــا 

الخيمــة مــن خلفيــات اجتامعيــة وعرقيــة متعــددة لتبــادل 
أو استكشــاف املصالــح املشــرتكة يف أحــداث مثــل:

رأس 	  يف  القــرم  أشــجار  بــني  للجميــع  التجديــف 
لخيمــة ا

الطبخ اإليطايل للجميع يف مطعم بيستو	 

افطار رمضان للجميع مع أرسة إماراتية	 

أمســية موســيقية مــع الفرقــة املوســيقية آكــت 	 
كونغــرس  أوف 

األزياء للجميع مع إميان وإلهام الفامرزي	 

كــام تنامــى االهتــامم يف سلســلة اللقــاءات اإلجتامعيــة 
برعــة، فــإن هنــاك عــدة أحــداث لعــام 2014 هــي بالفعــل 
أهــايل رأس  تعريــف  وبواســطة  التخطيــط.  يف مراحــل 
الخيمــة بالعمــق الثقــايف وتنــوع مجتمعهــم ، تواصــل 
لتنميــة  جديــدة  فــرص  تقديــم  القاســمي  مؤسســة 

شــخصية الفــرد واملجتمــع .
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املوسيقى التصميم الجرافي�

النحت تصميم املنسوجات التلوين

 األفالمالرسمالتصوير

تصميم املجوهرات

مهرجان رأس الخيمة 
للفنون البرصية

جــزء ال يتجــزأ مــن رســالة مؤسســة القاســمي أال وهــو 
املســاهمة يف التنميــة الثقافيــة لإلمــارة، وقــد أصبــح 
مهرجــان رأس الخيمــة الســنوي للفنــون البرصيــة جــزءا 
عــام  مــارس  شــهر  يف  الجهــد.  هــذا  مــن  ملحوظــا 
2013، تــم تأســيس مهرجــان الفنــون البرصيــة لتحقيــق 
وخلــق  بالفــن  لاحتفــال  املجتمــع  أفــراد  بــني  التقــارب 
اإلبداعيــة  القطاعــات  ودعــم  الثقــايف،  للتبــادل  فــرص 
ــم  ــم تصمي ــد، ت ــه التحدي ــى وج ــارة. وع ــة يف اإلم والفني

واعــامل  مواهــب  عــى  الضــوء  لتســليط  املهرجــان 
الفنانــني واملوســيقيني، واملخرجــني املحليــني يف إعــداد 
املجتمــع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، عــرض هــذا املهرجــان 
الســنوي الــروح اإلبداعيــة للفنانــني اإلماراتيــني واملغرتبني 
ــياقات،  ــن الس ــة م ــة متنوع ــواء يف مجموع ــد س ــى ح ع
مبــا يف ذلــك األفــام واملوســيقى والتصويــر، و الرســم، 
والتلويــن، والتصميــم الجرافيــي، وتصميــم املجوهــرات، 
أســامء  يــيل  وفيــام  والنحــت.  املنســوجات،  وتصميــم 

الفائزيــن يف مهرجــان 2013 حســب الفئــة أدنــاه :

الفنون: كامني بونيف، ديربا جان، وفيكتور سيتايل	 

فكــري، 	  محمــد  املــري،  غانــم  محمــد  األفــام: 

ســامل وجــامل 

التصويــر: امتيــاز قديــر، حميــد، شــاو لــو، وســاندرا 	 

ووســت

مهرجــان الفنــون البرصيــة مفتــوح لجميــع طلبــات الفنانــني 
ممــن لديهــم اهتــامم يف رأس الخيمــة، وبالتــايل فإنــه 
ــا.  ــوع مجتمعه ــس تن ــي تعك ــمولية الت ــن الش ــو م ــزرع ج ي
الــدول  مختلــف  ومــن  اإلمــارات  مــن  النــاس  جعــل  كــام 
ــه  ــى وج ــان. وع ــاركة يف املهرج ــة للمش ــون أولوي يعط
الخصــوص، تشــكر املؤسســة الســيد منصــور الفيــيل عــى 
الربيــع  2013. ومنــذ إنشــائه يف  دعمــه لاحتفــال عــام 
ــون  ــنوي للفن ــة الس ــان رأس الخيم ــح مهرج ــايض، أصب امل
البرصيــة واحــدا مــن املناســبات الســنوية املرتقبــة بشــكل 

ــة. ــر يف املنطق كب
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الرشكاء 
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RAK Civil Services Department

RAK Correctional Facility

RAK Project Management Office

Ras Al-Khaimah Muncipality

NATIONAL MUSEUM OF RAS AL KAHAIMAH

Al Ghail Youth Center

الرشكاء اآلخرون الرشكاء الحكوميون 

الرشكاء املنظمون

الرشكاء 
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وحيــث أن مؤسســة القاســمي تتطلــع قدمــا إىل عــام 
2014، فإنهــا تخطــط ملواصلــة تعزيــز البحــوث، وتنميــة 
القامئــة  املحــيل  املجتمــع  إرشاك  وجهــود  القــدرات، 
لتقديــم خدمــة أفضــل ملجتمــع رأس الخيمــة. ويجــري 
وهــذه  االســرتاتيجية،  املشــاريع  مــن  عــدد  تنظيــم 
ــب  ــك تجري ــة وكذل ــج الحالي ــز الربام ــة و تعزي ــمل التنقي تش

: الجديــدة  واملشــاريع  االســرتاتيجيات 

البحوث
ذات 	  املقرتحــات  مــن  مجموعــة  تعميــق  أجــل  مــن 

ــرب  ــي أع ــة الت ــودة واالســتجابة لاحتياجــات البحثي الج
املؤسســة  فــإن  املحليــة،  السياســة  صنــاع  عنهــا 
ــن  ــني الزائري ــتقطاب الباحث ــيع اس ــى توس ــتعمل ع س
ومنــح ســيد )متويــل متواضــع(، خاصــة إذا كانــت تتعلــق 

ــة. ــة العام ــا الصح بقضاي

ــة  	  ــرث فعالي ــورة أك ــوث بص ــج البح ــرش نتائ ــل ن ــن أج وم
وتقاســم األعــامل الجاريــة يف املؤسســة، ســيتم 
ــب  ــا بتدري ــة و إكامله ــات اإلعامي ــة للعاق ــع خط وض

املوظفــني املرتبطــني بهــا.

ــة 	  ــاريع البحثي ــن املش ــد م ــن العدي ــاء م ــيتم االنته س
فعاليــة  ذلــك  يف  مبــا   ،  2014 عــام  يف  الجاريــة 
أوضــاع  و  اإلنجليزيــة،  اللغــة  تعليــم  يف  املعلــم 
اإلمــارات  دولــة  يف  العــرب  املغرتبــني  املدرســني 
يف  الخــاص  والتعليــم  وقطــر،  املتحــدة  العربيــة 
عــدم وجــود الخيــار العــام، وهــي دراســة حالــة مــن 

العربيــة املتحــدة وقطــر. اإلمــارات 

تنمية املواهب والقدرات
يف حــني أن الربامــج املهنيــة وبرامــج تنميــة الطــاب 	 

آخــذة يف النمــو، أصبحــت الحاجــة إىل زيــادة عــدد 
لهــذه  وتلبيــة  أيضــا.  الدراســية  الفصــول  قاعــات 
الحاجــة، ســوف يتــم  إنشــاء فصــول دراســية جديــدة 

للتعلــم النشــط يف الطابــق الثالــث للمؤسســة. 

ســتضاف 	  املحليــني،  املربــني  احتياجــات  عــى  وردا 
أربــع دورات جديــدة للتطويــر املهنــي إىل قامئــة 
برامــج عــام 2014 املعروضــة. وتشــمل هــذه الربامــج 
دورة بعنــوان أساســيات القيــادة للمعلمــني،و برنامــج 
ــز  ــني للرتكي ــية، ودورت ــادة املدرس ــوان القي ــد بعن واح
عــى الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة واالعتــامد 

ــوايل. ــى الت ع

املهنيــة 	  التنميــة  دورات  يف  املشــاركة  أن  ومبــا 
يف تزايــد، ســوف تقــوم املؤسســة بتطويــر وتنفيــذ 
للمعلــم  املهنــي  التطويــر  لــورش  تقييــم  خطــة 
لقيــاس أثرهــا، وتحديــد التغيــرات املحتملــة، ووضــع 

أهــداف للمســتقبل.

املتوفــرة 	  لتلــك  دورات  ثــاث  إضافــة  أيضــا  ســيتم 
مــرشوع  خــال  مــن  الخيمــة  رأس  إصاحيــة  يف 
ســجن املؤسســة، مبــا يف ذلــك دورة تكنولوجيــا 
ــع  ــة، ودورة تجم ــة اإلنجليزي ــات، ودورة اللغ املعلوم
ــتخدام  ــة اس ــة ومعرف ــامل التجاري ــاكاة األع ــني مح ب

االلكــرتوين. والتدريــب  الحاســوب، 

التطلعات : خطط لعام 2014



44

بــني 	  املعلمــني  تبــادل  برنامــج  نجــاح  عــى  وردا 
فقــد   ،  2012-2011 عــام  وســوير  الخيمــة  رأس 
بــدأ االســتعداد لــدورة برنامــج رأس الخيمــة لتبــادل 
املعلمــني القــادم. الجــزء األول مــن التبــادل ينطــوي 
ــدارس  ــة إىل م ــن رأس الخيم ــني م ــارة تربوي ــى زي ع
يف كــواال ملبــور، يف ماليزيــا يف النصــف الثــاين 
مــن عــام 2014. وتشــمل خطــط الجــزء الثــاين مــن 
رأس  يف  املاليزيــني  املربــني  اســتضافة  الــدورة 

.2015 عــام  يف  الخيمــة 

للمســاعدة يف تحديــد أملــع الطــاب يف اإلمــارة، 	 
تتعــاون املؤسســة مــع مركــز جــون هوبكنــز للشــباب 
مــن  األكادمييــة  قدراتهــم  لتقييــم  املوهوبــني 
الصفــوف 8 و 9 يف املــدارس الحكوميــة يف رأس 
ــل  ــدة عوام ــني ع ــر ب ــج بالنظ ــتكون النتائ ــة. وس الخيم
يف دعــوة املشــاركني املحتملــني لانضــامم اىل 

ــاب. ــة الط ــر لتنمي ــيخ صق ــج الش برنام

ســتطلق املؤسســة رســميا دورات اللغــة اإلنجليزيــة 	 
للمجموعــة االفتتاحيــة املكونــة مــن 100 - 150 طالبــا 
مــن طــاب الصــف 10 الذيــن تــم اختيارهــم للمشــاركة 
يف برنامــج الشــيخ صقــر لتنميــة الطــاب الــذي توســع 
رأس  يف  الــدورات  هــذه  تقديــم  وســيتم  حديثــا. 
الخيمــة يف مؤسســة القاســمي وكليــات التقنيــة 
العليــا، وكذلــك يف مركــز شــباب الغيــل و مدرســة 

ــني. ــعم للبن ش

املشاركة املجتمعية 
والصالت الخارجية 

ــة 	  ــة يف نهاي ــس العام ــب األويل للمجال ــد التجري بع
العــام، تخطــط املؤسســة رســميا إلطــاق سلســلة 
ــكل  جديــدة  يف عــام 2014 وتســتضيف حــدث واحــد ل
بحــث أو أحــد متلقــي منحــة ســيد. وميكــن تنســيق 
الباحثــني  تبعــا ملصلحــة وماءمــة  إضافيــة  أحــداث 
وصانعــي السياســات ممــن يعملــون او يســافرون 

ــة املتحــدة.  عــرب اإلمــارات العربي

مــن 	  املزيــد  نــرش  يف  املؤسســة  اســتمرار  ومــع 
البحــوث، ســتعمل عــى زيــادة توســيع عــدد مــن 

العربيــة.  باللغــة  العمــل  وأوراق  السياســات 

ــن 	  ــي وردت م ــة الت ــل اإليجابي ــتنادا إىل ردود الفع اس
املجتمــع، تخطــط املؤسســة لتوســيع مهرجــان رأس 
الخيمــة للفنــون البرصيــة 2014 لتشــمل ثاثــة أيــام 
مــن الفعاليــات، مبــا يف ذلــك حفــل االفتتــاح ومعاينــة 
االعــامل الفنيــة يف منتجــع بانيــان تــري الــوادي، 
املتحــف  يف  الكامــل  الفــن  معــرض  إىل  باإلضافــة 
ــة  ــام يف غرف ــرض األف ــة وع ــرأس الخيم ــي ل الوطن

ــارة. التج
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فريق املؤسسة
ــمو  ــب الس ــة صاح ــدون رؤي ــة ب ــن ممكن ــة مل تك ــع رأس الخيم ــا يف مجتم ــة وأثره ــازات املؤسس إنج
الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي – حفظــه اللــه -  والعمــل الجــاد مــن موظفيهــا املخلصــني 
ورشكائهــا. يف عــام 2013 كان مــن دواعــي رسور مؤسســة القاســمي أن ترحــب بأربعــة أعضــاء جــدد 
انضمــوا لفريقهــا حيــث توســعت وتعمقــت جهودهــا عــى جميــع األصعــدة ســواء يف البحــوث، 
وتنميــة القــدرات، وإرشاك املجتمــع املحــيل. وباإلضافــة إىل ذلــك، ال ميكــن لــدورات التطوير املهني 
للمعلــم التــي ترعاهــا املؤسســة أن تنجــح دون املســاهمة الفعالــة للمدربــني ومســاعديهم. ونقول 
لجميــع املوظفــني، والباحثــني الزائريــن، واملتدربــني، وغرهــم مــن األفــراد الذيــن اســتثمروا شــخصيا 

يف رؤيــة املؤسســة وجاهــدوا مــن أجــل تحســني مســتقبل رأس الخيمــة: “شــكرا لكــم.”
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2013   2012

2,464,956  1,225,096

2,643,491  1,534,673

381,613   179,238

5,490,060  2,939,007

2,643,491 381,613 2,464,956

48% 7% 45%

البيانات املالية 

تكاليف الربامج واملشاريع

تكاليف املوظفني

مصاريف اإلدراة

التفاصيل

تكاليف الربامج واملشاريع

تكاليف املوظفني

مصاريف اإلدراة

إجاميل املصاريف

نبذة عن ميزانية 2013 )بالدرهم اإلمارايت(

ملخص مصاريف 2013 )بالدرهم اإلمارايت(
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