٢٠١٦
التقرير السنوي لعام

الفهرس

الفهرس

١٤ ٠٨ ٠٦ ٠٥ ٠٤
رسالة
املدير العام

رسالة
املدير التنفيذي

الفئة املستفيدة من خدماتنا:
مجتمعنا

األعامل التي قمنا بتقدميها:
تقدمنا يف عام ٢٠١٦

أعاملنا:
مجاالت الرتكيز

٣٦ ٣٠ ٢٨ ٢٤ ٢٢
ما تعلمناه:
إصداراتنا

ما قدمناه:
عروضنا التقدميية

خططنا املستقبلية:
خطط لعام ٢٠١٧

من نحن:
فريق العمل

الجهات املشرتكة:
رشكاؤنا

عندما نتأمل يف إنجازات مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة
العامة للسنة السابعة عىل التوايل يف مجال البحوث والتوعية  ،ال يسعنا
حينها سوى التعبري عن امتنانا وتقديرنا لهذه الجهود القيمة حيث يواصل فريق
املؤسسة تجسيد التزامه نحو مجتمع رأس الخيمة واإلمارات العربية املتحدة ككل
والتشارك مع مجتمعنا لدعم الرتبية والتعليم ،والصحة العامة ،وجهود التنمية
الحرضية يف املنطقة.
من الجدير بالذكر أن إحدى الطرق الرئيسية التي قامت املؤسسة من خاللها بدعم
النمو املستدام لهذه الجهود هي البحوث التي أجريت عىل مدار هذا العام .فقد
قام الباحثون جنباً إىل جنب مع التعاون البحثي الدينامييك بعمل مجموعة جديدة
من الدراسات واإلصدارات يف عام  ٢٠١٦التي جعلت من املؤسسة الهيئة البحثية
األكرث تأثريا ً من حيث النتائج إىل اآلن  .وتتمثل اآلثار العملية لذلك يف أن توصياتها
املتعلقة بالسياسات قوية ومتينة عىل حد سواء لتطلعات إمارة رأس الخيمة
ودولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك لتحقيق التنمية املستدامة .وقد أدت هذه
املساهامت إىل اختيار املؤسسة كواحدة من أفضل خمسني مؤسسة فكرية يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فضالً عن اعتبارها كواحدة من مراكز التفكري الثالث
فقط يف الرشق األوسط لتكون مدرجة يف قامئة أفضل مركز دراسات إقليمية
قامئة يف “تقرير مؤرش املراكز الفكرية العاملي لعام .”٢٠١٦
ومن الجدير بالذكر أن املؤسسة أمضت عام  ٢٠١٦يف التعاون مع الرشكاء املحليني
والدوليني من أجل تطبيق هذه البحوث املتميزة واملثرية لالهتامم والتي تتضمن
برامج تنمية القدرات ومبادرات املشاركة املجتمعية .وتشكل الرشاكات مع الوزارات
املحلية واملدارس واملستشفيات واملنح الدراسية وفرص التطوير املهني جزءا ً
من املوارد التي قدمتها املؤسسة ملساهميها نتيجة املساعي البحثية.

رسالة

املدير العام

وقد قامت املؤسسة مبشاركة رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة مع القادة
الوطنيني كوطن تنافيس ومبتكر يزدهر عرب املجاالت االقتصادية واالجتامعية
والثقافية .وتعد البحوث القامئة عىل األدلة عنرصا هاماً جدا ً يف اتخاذ القرارات
املتعلقة بالسياسة العامة التي تساعد مجتمعنا يف تحقيق إمكانياته عىل املدى
الطويل .ولتحقيق هذه الغاية ،فإننا نعتقد أن ما أنجزناه يف هذا العام يفرض علينا
مواصلة السعي إىل أبعد من ذلك يف عام  ،٢٠١٧وذلك الحتضان اإلرشاف والتميز
كجزء من قيم رأس الخيمة واإلمارات العربية املتحدة .وبينام نحن ندخل سنة
العطاء ،تتطلع املؤسسة قدما إىل مواصلة النهوض بثقافة املسؤولية االجتامعية
والعمل التطوعي يف القطاعني الخاص والعام فضالً عن دعم املبادرات املحلية
التي تزيد من تطوير مجتمعنا.
د .محمد عبداللطيف خليفة
املدير العام
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

٠٤

لقد أمضت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة عام ٢٠١٦
يف االستثامر يف مجال البحوث وبرامجه ،وكذلك يف تعميق وتوسيع مشاركتنا يف
القضايا املتعلقة بالرتبية والتعليم ،والصحة العامة ،والتنمية الحرضية والفنون والثقافة.
ويف سياق متابعتنا ملجاالت الرتكيز هذه قمنا أيضا بإلقاء نظرة فاحصة عىل عالقتنا مع
أصحاب املصلحة ،الذين عملوا عىل تحفيزنا ومساعدتنا يك نظل ملتزمني مببادرات البحوث
والتطوير.
وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه يف هذا العام ،قامت بحوث املؤسسة املستمرة ببناء عالقات
جيدة مع أعضاء الهيئة التدريسية يف جامعة كولومبيا يف نيويورك ،وخرباء يف منظمة
اليونسكو يف الدوحة ،واملنظامت غري الربحية يف رأس الخيمة ومنطقة الخليج .وشمل
ذلك تنظيم الندوة السنوية السابعة للجمعية الخليجية للرتبية املقارنة مع الجامعة
العربية املفتوحة ،كام أصبحت عضوا يف مجموعة اليونسكو للتعليم لعام  ٢٠٣٠يف
مجموعة عمل دول مجلس التعاون الخليجي .وعىل املدى الطويل ،من املؤمل أن تؤدي
هذه العالقات إىل إجراء بحوث إضافية حول الرتبية والتعليم يف اإلمارات الشاملية
وزيادة التعاون بني أفراد املجتمع املحيل.
ونظرا للفعاليات واألنشطة املتزايدة حول الفنون والثقافة ،فقد جعلت املؤسسة ذلك
من أولوياتها الرسمية يف عام  .٢٠١٦وقد شمل ذلك مهرجان رأس الخيمة السنوي الرابع
للفنون البرصية ،فضال عن منحنا أول منحة سينامئية وثائقية والتي تسعى إىل دعم
املخرجني الناشئني .وتعرتف املؤسسة بالدور املتطور للفنون والثقافة يف املجتمع
املستدام والتنمية الحرضية واالقتصادية ،كام أننا نتطلع إىل تعميق عالقاتنا مع الفنون
يف عام .٢٠١٧
ومن الجدير بالذكر أن أنشطة املشاركة املجتمعية وتنمية القدرات املحلية كانت أيضا
متنوعة ومثمرة لهذا العام .كام قام برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة بتقديم العديد من
الدورات وورش العمل الجديدة ،وقد شهد أول مجموعة من الخريجني .واستمرت برامج
التطوير املهني للمعلمني ومبادرات تطوير املدارس يف تحقيق نتائج مدهشة بفضل
تعاوننا الرسمي مع وزارة الرتبية والتعليم .باإلضافة إىل ذلك ،قدمت فعاليات اللقاءات
املجتمعية ألهايل رأس الخيمة برامجا صحية ،وتجارب ثقافية وفنية فضال عن زيادة فرص
التعرف عىل بعضهم البعض.
ويجدر القول هنا أن مثل هذه العالقات قد جددت من التزامنا نحو تعزيز االستدامة
االقتصادية واالجتامعية والثقافية لرأس الخيمة واإلمارات العربية املتحدة ككل من
خالل البحوث ذات الصلة وتوصيات السياسات القامئة عىل األدلة .ويتطلع فريقنا قدما
نحو العمل مع نظرائنا سواء يف الدولة أو عىل الصعيد الدويل لعام  ٢٠١٧جديد مكرس
لتحسني التعليم ،والصحة العامة ،والتنمية الحرضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
وخارجها.
د .ناتاشا ريدج
املدير التنفيذي
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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رسالة

املدير التنفيذي

٠٥

الفئة املستفيدة
من خدماتنا:

مجتمعنا

٠٦

مجتمعنا

تأسست مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث
السياسة العامة يف عام  ٢٠٠٩بهدف املساعدة يف التنمية
االجتامعية والثقافية واالقتصادية إلمارة رأس الخيمة واإلمارات
العربية املتحدة .وتسعى املؤسسة إىل دعم القطاعني العام
والخاص من خالل مساعدتهام عىل اتخاذ قرارات سياسة راسخة
يف هيئات للبحوث ذات الصلة والتي تعكس أفضل األفكار يف
العامل ،فضالً عن سياقات رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية
املتحدة.
وقد تم تصميم جميع جهود املؤسسة لدعم التقدم يف
إمارتنا ووطننا ،وتؤثر أنشطتنا عىل مجموعة واسعة من
أصحاب املصلحة املحليني والدوليني بد ًءا من خالل الرشاكة
مع األكادمييني يف جامعة كولومبيا يف نيويورك وصوالً إىل
التعاون مع الباحثني يف اليونسكو يف الدوحة ،وال تزال جميع
مبادراتنا تركز عىل مجتمعنا .وتعرب املؤسسة عن امتنانها
لفرصة الرشاكة مع شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتظل
مك ّرسة لدعم مصالحهم من خالل جهودها البحثية وتنمية
القدرات وجهود التواصل املجتمعي.
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٠٧

األعامل التي قمنا
بتقدميها:

تقدمنا يف
عام ٢٠١٦

٠٨

تقدمنا يف
عام ٢٠١٦
منح

البحوث
كجزء من اهتامماتها الرئيسية لدعم التخطيط القائم عىل
األدلة بني صانعي السياسات يف املنطقة ،ترى مؤسسة
الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
أن البحوث هي العنرص األسايس يف رسالتها .وتقوم
املؤسسة عىل حد سواء بتشجيع وتعزيز ذلك  -من خالل
تقديم منح متنوعة و بحوث عالية الجودة تركز عىل رأس
الخيمة ،واإلمارات العربية املتحدة ،ومنطقة الخليج بشكل
عام.

٣

منح دراسية
للمعلمني

إقامة

رعاية

مشاريع بحثية

باحثني من الهيئة التدريسية

إصدار

إصدار ورقة

٤

داخلية

“يعد برنامج التعلم املهني ،وهو برنامج تجريبي
للمؤسسة من أحد الربامج الرتبوية األكرث نجاحاً و التي
تم تطبيقها يف هذه املدرسة حيث يعمل الربنامج عىل
تحفيز الطالب من خالل توفري الفرص التي تشجعهم عىل
اكتشاف قدراتهم ومواهبهم .كام أنه يعزز من قدرات
الطالب عىل املالحظة واإلكتشاف ،فضالً عن تحفيز الرباعة
العقلية واليدوية .لقد شهدت بنفيس الفرح والشعور
بامللكية التي يشعرون بها عندما يكملون مشاريعهم”.

األستاذ محمد املال ،مدير مدرسة

٣

٤

وباحثي الدكتوراه

عمل واحدة

أوراق سياسات عامة

٧٦

مشارك يف ندوة الجمعية
الخليجية للرتبية املقارنة

عرض

٢١

عرض تقدميي

٠٩

“قبل أن أنضم إىل الربنامج ،مل تكن لغتي اإلنجليزية جيدة جدا ً .ولكن خالل مشاركتي يف الربنامج
تعلمت الكثري عن الجامعة واللغة اإلنجليزية واملهارات الحياتية  ...حتى أين تعلمت الكثري عن نفيس،
ومهارايت الشخصية وكيفية تطويرها باإلضافة إىل كيفية إدارة وقتي .يف السابق مل أكن أقرأ،
ولكن اآلن ويف هذا العام قرأت سبعة كتب وأنا اآلن أرغب يف الدراسة يف الخارج ملعرفة وتعلم
املزيد”.
أحمد املليجي ،الصف الحادي عرش

١٠

تقدمنا يف
عام ٢٠١٦

١١
طالباً من طالب الثانوية
أرسلوا إىل برامج اإلعداد
الجامعي الصيفي يف
الواليات املتحدة واململكة
املتحدة وكوريا الجنوبية.

٨
دورات التطوير املهني
وورش العمل املقدمة

٢٠٥

طالبا مشاركني يف برنامج
الشيخ صقر للتنمية الطلبة

١٣٦٠

هم أعضاء الكادر
التدرييس يف رأس
الخيمة

منحة طبيب
واحدة

٣

منح مدرسية

تنمية القدرات
تتمثل إحدى الطرق التي تتوىل بها مؤسسة الشيخ سعود
بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة اإلرشاف عىل
نتائج أبحاثها ،من خالل تطوير وتقديم الخدمات االسرتاتيجية
والدعم من أجل بناء القدرات الفردية واملحلية عرب القطاعات
العامة .وتعمل جهود تنمية القدرات هذه عىل تنمية
املواهب املحلية ودعم التحسينات املؤسسية من خالل
مبادرات قامئة عىل األدلة تتعلق بالرتبية والتعليم والصحة
والتنمية الحرضية .و يف هذا العام ،ركزت املؤسسة عىل
تحسني كفاءة املعلمني ،وتعزيز التنمية املدرسية ،وإقامة
تعاون رسمي مع وزارة الرتبية والتعليم ،وتطوير الطالب
املتميزين واملوهوبني ،وخدمة الشباب املعرضني لخطر
الترسب من املدارس من خالل برمجة املهارات الحياتية
التكميلية.

٧

منح دراسية
للمعلمني

١٣
عضوا يف املجلس
االستشاري لربنامج
تطوير املدارس

١٥٨
معلم مسجل يف
برامج التطوير
املهني

١

١٦٦

١٤

٤

مدرسة واحدة تطبق
مبادرة برنامج التعلم
املهني

نزيالً حرضوا ورشات
التنمية املهنية

مشاركا يف برنامج رأس
الخيمة لتبادل املعلمني
مع ماليزيا

زيارات ميدانية جامعية
للطالب

١١

تقدمنا يف
عام ٢٠١٦

تقديم

٣٥

حزمة مساعدة وتوزيعها
عىل العامل املحليني

أكرث من

٣٤٠٠

متابع عىل إنستجرام

٩

لقاءات مجتمعية تجمع
الجمهور يف األنشطة
املتعلقة بالرتاث والصحة
والفنون والثقافة

عقد

١٠

١٢

مجالس ربطت الباحثني
بص ّناع السياسات املهتمني
بعملهم

٢

منح منحتي أفالم
وثائقية

الرشاكة املجتمعية
إن االستثامر يف الناس يعني تعزيز التعاون والنهوض
بروح املجتمع مع إظهار الشفافية يف جميع تعامالتنا.
وبذلك  ،فإن املؤسسة ال تزال ملتزمة بالشمولية ،ومصادر
املعلومات املتاحة (العامة) ،والتواصل املبارش كركائز
ألنشطة إرشاك املجتمع املحيل .وتشمل السبل الرئيسية
للمؤسسة يف مجال التوعية نرشتها اإلخبارية الدورية،
ووجود وسائل التواصل االجتامعي ،واإلصدارات .وتدعم
مشاركة املجتمع لدينا فعاليات اللقاءات املجتمعية،
واملجالس ،ومهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون
البرصية.

تحميل

١١

مقطع فيديو عىل
اليوتيوب

أكرث من

١٦٠٠

مشارك يف فعاليات
املؤسسة

مشاركة

٧٦

فنانا من  ٣٠دولة يف مهرجان
رأس الخيمة السنوي الرابع
للفنون البرصية

٢٦٨٢
مستلم محيل
ودويل للرسائل
اإلخبارية الدورية

١٨٠٠٠

٢٠

إعجاب نالته صفحة
مهرجان رأس الخيمة
للفنون البرصية

ظهور للمؤسسة
يف التغطية اإلخبارية
املحلية والدولية

“إن مضمون مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية فريد جدا ،فهو يجمع بني األفالم والتصوير
الفوتوغرايف والفنون البرصية .لقد متكنت من التواصل مع الرسامني الذين ميكن أن أستخدم
خرباتهم كمصدر إلهام لألفالم قصرية .أنا عىل استعداد للسفر إىل رأس الخيمة كل عام”.
عيل الغانم (مخرج)

١٣

أعاملنا:

مجاالت الرتكيز
١٤
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الرتبية والتعليم
ال يزال التعليم من األولويات البحثية ملؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ،ونحن نعترب أن التعليم مفتاحاً للصحة
والنمو املستدام إلماراتنا ووطننا .وجميعنا يعلم أن تقدم املجتمع يتطلب استثامرات يف التعليم العام والخدمات االجتامعية ذات الصلة ،وتركز
املؤسسة يف أنشطتها التعليمية عىل مجموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني مبا يف ذلك الطالب والرتبويني.

الطالب

الرتبويني

فرباير  -مايو ٢٠١٦
قدم برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة برنامج تجريبي عن املهارات
الحياتية للطلبة

فرباير ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :اآلباء واألمهات واألطفال واللعب :ورشة عمل
لتنمية الطفل

مارس ٢٠١٦
زار طالب برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة مهرجان اإلمارات لألدب
لإللتقاء باألدباء واإلطالع عىل الكتب الجديدة.

فرباير  -ديسمرب ٢٠١٦
عقد املرحلة األوىل من ورشات التكنولوجيا يف التعليم ،مشاركة
الوالدين ،والتدريس يف ضوء أبحاث الدماغ ،وبناء برنامج تأسييس
قوي يتضمن سلسلة من ورش عمل التنمية املهنية للفئة
اإلدارية واملعلمني

إبريل ٢٠١٦
تطوع طالب برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة يف حملة لتنظيف
وادي شوكة
إبريل ٢٠١٦
زار طالب برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة الجامعة األمريكية يف
الشارقة
مايو ٢٠١٦
قاد الفنان روزيكا سيمونيك ورشة عمل فن تصميم الفسيفساء
لطالب برنامج التعليم املهني التابع للمؤسسة.
أغسطس ٢٠١٦
شارك أحد عرش طالباً وطالبة من برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة
يف الربامج الصيفية للغة اإلنجليزية واإلعداد للدراسة يف
جامعات الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وكوريا الجنوبية
سبتمرب ٢٠١٦
استضاف “ماكدونالدز” يف رأس الخيمة طالب برنامج التعلم
املهني من أجل تجربة يوم عمل
سبتمرب  -ديسمرب ٢٠١٦
إطالق فعاليات املشاركة املجتمعية ،والتطوع ،واألنشطة
الشبابية يف برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة

أبريل ٢٠١٦
املجلس :الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف التعليم يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة :منوذج للنجاح؟
أبريل ٢٠١٦
عقدت الندوة السنوية السابعة للجمعية الخليجية للرتبية املقارنة
يف الكويت
مايو ٢٠١٦
إقامة حلقة مناقشات خاصة باملعلمني وواضعي السياسات بشأن
دراسة حالة رأس الخيمة يف تقرير اليونسكو عن إتجاهات التعليم
٢٠٣٠
مايو ٢٠١٦
املجلس :تعزيز املهارات األساسية للطالب العرب يف اإلمارات:
رؤى من العلوم املعرفية

١٥

الصحة والرفاه
يف عام  ،٢٠١٦دعمت املؤسسة التحول يف سياسات الصحة العامة والتثقيف الصحي والتغذية ومنط الحياة يف رأس الخيمة واإلمارات.
وتراوحت املبادرات من املنح الدراسية إىل دراسات حالة محددة يف رأس الخيمة.
يناير ٢٠١٦
منح أول منحة طبيب
أكتوبر ٢٠١٦
املجلس( :أنا أحب عقيل)
نوفمرب ٢٠١٦
املجلس :إيت ويل أسيست :دراسة تستهدف اآلباء و األمهات
املقبلني عىل حياة عائلية و ذلك لتحسني نظامهم الغذايئ و
الحامية من البدانة يف مجتمع إمارة رأس الخيمة

١٦

نوفمرب ٢٠١٦
املجلس :اإلرشاد و تحديث إدارة القوى العاملة يف القطاع
الطبي :دراسة عن رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
ديسمرب ٢٠١٦
املجلس :تغيري و تطوير طرق تشخيص رسطان الثدي يف رأس
الخيمة

١٧

17

التنمية املجتمعية والتخطيط العمراين
تلتزم املؤسسة بالعمل مع أصحاب املصلحة املحليني وصانعي القرار لتعزيز املجتمعات املحلية يف رأس الخيمة واإلمارات .وعىل هذا النحو،
فإنها تشجع البحوث والربامج املتعلقة بأي جانب من جوانب املجتمع .ويف عام  ،٢٠١٦ركزت املؤسسة إىل حد كبري عىل القضايا املتعلقة
باملجتمع املستدام والتنمية الحرضية وكذلك البيئة.

فرباير  -ديسمرب ٢٠١٦
يقدم مرشوع السجن التابع للمؤسسة املرحلة األوىل من
ورشات عمل تقنية املعلومات واللغة اإلنجليزية وإدارة
األعامل للسجناء يف سجن إصالحية رأس الخيمة.
مايو ٢٠١٦
املجلس :الحفاظ عىل الرتاث الثقايف لرأس الخيمة وتعزيزه.

١٨

أبريل ٢٠١٦
منحة سيد املمنوحة لرفع مستوى الوعي العام مبرشوع
منطقة مانجروف لألرايض الرطبة يف رأس الخيمة
نوفمرب ٢٠١٦
املجلس :هل تقوم رأس الخيمة بإعادة التدوير حقا!

١٩
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الثقافة والفنون
نظرا ً للفعاليات واألنشطة املتزايدة حول الفنون والثقافة ،فقد جعلت املؤسسة من الثقافة والفنون مجاالً ذا أولوية رسمية يف عام .٢٠١٦
وتعرتف املؤسسة بالدور املتطور للثقافة والفنون يف املجتمع املستدام والتنمية الحرضية واالقتصادية ،وتتطلع إىل استكشاف سبل بحثية
و مبادرات مشاركة مجتمعية جديدة.
فرباير ٢٠١٦
مهرجان رأس الخيمة الرابع للفنون البرصية
مارس ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :أمسية موسيقية مع فرقة هني
هاوس براولرز :موسيقى البلو جراس املثرية
مايو ٢٠١٦
اللقاءات اإلجتامعية :فن الشواء املميز للجميع :تجربة
الطهي مع والدورف أستوريا
يونيو ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :إفطار للجميع :تجربة رمضان يف
منزل إمارايت

٢٠

سبتمرب ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :أزياء للجميع مع إميان و إلهام
الفالمرزي
نوفمرب ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :مغامرة الفروسية لجميع أفراد
األرسة
ديسمرب ٢٠١٦
اللقاءات املجتمعية :عشاء العيد للجميع يف رأس
الخيمة.

٢١

ما تعلمناه:

إصداراتنا

٢٢

يناير ٢٠١٦
التعليم يف الدرجة األوىل ،واالقتصادية ،واألعامل التجارية:
مقدمي التعليم الربحي واآلثار املرتتبة عىل التعليم العام
(نرشت يف فصل يف كتاب عام  ٢٠١٦حول التعليم العاملي من
روتليدج)
مايو ٢٠١٦
ما هو وضع مؤسسات األعامل الخريية التي متولها حكومة دولة
اإلمارات؟
يونيو ٢٠١٦
التنمية املهنية للمعلمني يف اإلمارات :ما الذي يريده
املعلمون بالفعل؟

يف هذا العام ركز فريق البحوث يف املؤسسة عىل إقامة
وتعميق التعاون مع الرشكاء املحليني والدوليني .ويتناول نطاق
إصدارات هذا العام هذه العالقات املزدهرة.

يوليو ٢٠١٦
الهوية اإلماراتية و التفاعل اإلجتامعي يف إمارة رأس الخيمة
أكتوبر ٢٠١٦
التعليم الخاص يف غياب الرأي العام :قضايا دولة اإلمارات
العربية املتحدة وقطر (نرشت يف كتاب استعرضه النظراء من
قبل منتدى البحوث الدولية يف التعليم ،أكتوبر )٢٠١٦
ديسمرب ٢٠١٦
بحث تجريبي عن العوامل املحددة يف جودة املعلمني:
املجازفة ،و الصرب ،و اإليثار
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٢٣

ما قدمناه:

عروضنا التقدميية

٢٤

إرشاك املجتمع املحيل يف اإلستجابة لإلحتياجات اإلنسانية
العاملية
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٧ :فرباير ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :محمد أبو عسكر

الرشاكات الحكومية الخاصة يف القطاع التعليمي يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة :منوذج من النجاح؟
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٢٤ :أبريل ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :سمر فرح

قوة التدريب العميل عىل التعلم :إعادة إرشاك الشباب
املعرضني للخطر خارج التعليم املهني
الحدث :مؤمتر جمعية الرتبية الدولية واملقارنة ٢٠١٦
التاريخ ٩ :مارس ٢٠١٦
املوقع :فانكوفر ،كندا
مقدم العرض :ناتاشا ريدج وسحر األسد

بحوث التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :اإلمكانيات
والتحديات املنهجية
الحدث :باريس السوربون  ،محارضة ماجستري
التاريخ ٣ :مايو ٢٠١٦ ،
املوقع :باريس سوربون أبوظبي ،أبوظبي ،اإلمارات العربية
املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج

بحث تجريبي عن العوامل املحددة يف جودة املعلمني:
املجازفة ،و الصرب ،و اإليثار؟
الحدث :مؤمتر جمعية الرتبية الدولية واملقارنة ٢٠١٦
التاريخ ١٠ :مارس٢٠١٦ ،
املوقع :فانكوفر ،كندا
مقدم العرض :ناتاشا ريدج
التعامل مع الثقافة املدرسية :تقييم الثقافة املدرسية يف
املدارس الثانوية العامة يف رأس الخيمة
الحدث :ندوة الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة ٢٠١٦
التاريخ ٧ :أبريل٢٠١٦ ،
املوقع :الجامعة العربية املفتوحة ،الكويت
مقدم العرض :سيون جون و براين تشونغ
نظرة عامة عىل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث
السياسة العامة
الحدث :زيارة طالب جامعة نيويورك يف أبوظبي ملؤسسة
القاسمي
التاريخ ٢٤ :أبريل ٢٠١٦
املوقع :مؤسسة القاسمي ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية
املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج ،سوزان كيبيلز ،وبراين تشونغ

من الفصول الدراسية إىل قاعة االجتامعات :رحلة التعلم
الحدث :قمة املرأة يف القيادة الرتبوية (ويلس )٢٠١٦
التاريخ ٤ :مايو ٢٠١٦ ،
املوقع :جامعة ولونغونغ يف ديب ،ديب ،اإلمارات العربية
املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج
تعزيز املهارات األساسية للطلبة العرب يف اإلمارات :أفكار من
العلوم املعرفية
الحدث :سلسلة املجالس
الرتايخ ٨ :مايو ٢٠١٦ ،
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :د .هيلني أبادزي
التعزيز و املحافظة عىل الرتاث الثقايف يف إمارة رأس الخيمة
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٢٢ :مايو ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ماثيو ماكلني
صعود ودور العمل الخريي يف دول مجلس التعاون الخليجي
لتطوير التعليم
الحدث :حوكمة التعليم والتدريب :جدول أعامل  ٢٠٣٠وما بعده
التاريخ ٢٢ :يونيو ٢٠١٦
املوقع :جنيف ،سويرسا
مقدم العرض :ناتاشا ريدج

٢٥

دور وتأثري اآلباء العرب يف سياق الخليج
الحدث :مركز بحوث األرس والعالقات (كرفر)
التاريخ ٣٠ :يونيو ٢٠١٦ ،
املوقع :إدنربه ،اململكة املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج و سيون جون
اقرتاح استضافة املؤمتر العاملي لجمعيات الرتبية املقارنة
يف ديب ٢٠١٩
الحدث :املؤمتر العاملي لجمعيات الرتبية املقارنة (ويسس).
اجتامع املجلس التنفيذي
التاريخ ٢٣ :أغسطس ٢٠١٦
املوقع :جامعة بكني للمعلمني ،بكني ،الصني
مقدم العرض :سوزان كيبيلز
حملة أنا أحب عقيل
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٩ :أكتوبر ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ديزيري فليكني
استكشاف تأثري املناهج املدرسية عىل نجاح الطالب يف
التعليم العايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
الحدث :املؤمتر الدويل الثاين لجائزة خليفة الرتبوية
التاريخ ١٧ :أكتوبر ٢٠١٦ ،
املوقع :أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج
الحوار الكبري :إعادة تعريف التعليم يف عامل متصل بشكل
متزايد
الحدث :املنتدى  ١٨االقتصادي العاملي للمرأة يف القيادة
(ويل)
التاريخ ٢٤ :أكتوبر ٢٠١٦
املوقع :ديب ريتز كارلتون ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ناتاشا ريدج

٢٦

رأس الخيمة تطبق إعادة تصنيع النفايات!
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٢ :نوفمرب ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :سونيا يوتارت نارص

إيت ويل أسيست :دراسة تستهدف اآلباء و األمهات املقبلني
عىل حياة عائلية و ذلك لتحسني نظامهم الغذايئ و الحامية
من البدانة يف مجتمع إمارة رأس الخيمة
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ١٣ :نوفمرب ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ماري ستني
اإلرشاد و تحديث إدارة القوى العاملة يف القطاع الطبي:
دراسة عن رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ٢٣ :نوفمرب ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :ستيفاين شورت
االقتصاد ،واألعامل التجارية ،والدرجة األوىل :اآلثار املرتتبة عىل
توفري التعليم الربحي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وما
بعده
الحدث :سلسلة ندوات البحث عن التعلم واالبتكار الرتبوي من
كلية الرتبية والعمل االجتامعي (جامعة سيدين)
التاريخ ١٢ :ديسمرب ٢٠١٦
املوقع :جامعة سيدين ،سيدين ،أسرتاليا
مقدم العرض :ناتاشا ريدج
تغيري و تطوير طرق تشخيص رسطان الثدي يف رأس الخيمة
الحدث :سلسلة املجالس
التاريخ ١٠ :ديسمرب ٢٠١٦
املوقع :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية املتحدة
مقدم العرض :د .سيدة زاكية حسني

٢٧

خططنا املستقبلية:

خطط لعام
٢٠١٧
٢٨

خططنا املستقبلية :خطط لعام ٢٠١٧
يف عام  ،٢٠١٧ستبقى مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ملتزمة بتعزيز االستدامة االقتصادية واالجتامعية
والثقافية إلمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل البحوث ذات الصلة وتوصيات السياسات القامئة عىل األدلة.
يتطلع فريقنا إىل العمل مع نظرائنا سواء يف داخل الدولة أو خارجها ملدة عام يتم تخصيصه لتحسني الرتبية والتعليم والصحة العامة
والتنمية الحرضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها .ونحن متحمسون بشكل خاص ل:
املشاركة يف تنظيم ندوة إفتتاحية عن األعامل الخريية يف التعليم :االتجاهات العاملية ،واالختالفات اإلقليمية ،ووجهات نظر متنوعة
مع منظمة نوراج يف جنيف ،سويرسا.
إجراء بحوث حول التحديات واآلثار املرتتبة عىل التدهور العاملي يف التحصيل العلمي للبنني واستبقائهم يف نفس املرحلة الدراسية
(بتمويل من مؤمتر القمة العاملي لإلبتكار يف التعليم).
زيادة تعاوننا الرسمي مع وزارة الرتبية والتعليم وإنشاء مكتبة للسجينات يف سجن رأس الخيمة.
زيادة عدد الخريجني من برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة للدراسة خارج الدولة.
استضافة مهرجان رأس الخيمة السنوي الخامس للفنون البرصية وفتح معرض خاص بنا واستوديو فني لدعم الفنون عىل مدار السنة.
تحسني جهود التواصل من خالل اإلستبيانات ومجموعات الرتكيز مع أصحاب املصلحة الرئيسيني.
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من نحن:

فريق العمل
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من نحن :فريق العمل

اململكة املتحدة

كندا

أملانيا
سوريا

كوريا الجنوبية
نيبال
الفلبني

الواليات املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة

الهند

سلطنة عامن

السودان

أسرتاليا

ما هو جديدنا؟
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باحثون زائرون

متدربني

أعضاء جدد يف فريق العمل

٣١

املتعاونون
صقر املاليك

متدرب يف قسم املوارد البرشية والفعاليات
يحمل صقر شهادة البكالوريوس يف إدارة املوارد البرشية من جامعة اإلمارات العربية املتحدة .وهو
يتعاون مع املؤسسة للمساعدة يف تطوير رؤية واضحة وشاملة لنهج املنظمة يف إدارة املوارد البرشية
والعالقات مع املوظفني والتي ستعرض أفضل املامرسات يف هذا املجال.

إليزابيث بكرن

باحث تعليمي زائر
الدكتورة إليزابيث باكنري هي أستاذ مساعد يف الرتبية الدولية املقارنة ودراسات الرشق األوسط يف كلية
املعلمني بجامعة كولومبيا .وهي مهتمة بالعوملة والتعليم والسياسة اإلمنائية الدولية .وقد بحثت جوانب
مختلفة من تأثري العوملة عىل التعليم ،مبا يف ذلك وجهات نظر بعض الكتب عن العوملة ،ومنو تعلم اللغة
اإلنجليزية ،وخصخصة التعليم العايل.

رحيمة بخاري

متدرب يف قسم البحوث
رحيمة بخاري هي طالبة جامعية يف برنامج اإلعداد الطبي يف جامعة ستوين بروك ،نيويورك حيث تسعى
للحصول عىل درجة البكالوريوس يف العلوم الصحية مع الرتكيز عىل حاالت الطوارئ والرعاية الحرجة.

لورين كلينغان

متدرب يف قسم البحوث
لورين هي طالبة يف السنة الرابعة يف جامعة نيويورك يف أبوظبي ،وهي تدرس البحوث االجتامعية
والسياسة العامة .وتركز اهتامماتها األكادميية والبحثية عىل أساليب البحث النوعي ،وحقوق اإلنسان
والعاملة ،وعدم املساواة االجتامعية واالقتصادية ،ونوع الجنس.

بيث ديردريان

باحث دكتوراه زائر

٣٢

بيث ديردريان هي عاملة أنرثوبولوجيا ثقافية مرشحة لدرجة الدكتوراه يف جامعة نورث وسرتن يف
شيكاغو ،إلينوي .تركز أبحاثها عىل تطوير املبادرات الفنية والثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
والتي تستكشف إضفاء الطابع املهني لهذا املجال باإلضافة إىل دراسة البنية التحتية الثقافية ،والنقد،
والدور الذي تلعبه ديب كمركز فني يف منطقة الخليج ،واملبادرات الفنية الناشئة يف جميع أنحاء اإلمارات،
والعالقة بني التجارة والفن.

٣٣

ماكس جندت

متدرب يف قسم تنمية القدرات
ماكس جوندت هو طالب يف السنة األوىل يف جامعة كاليفورنيا ،بريكيل ،ويخطط ليتخصص يف االقتصاد.
وهو مهتم يف التعليم والتواصل بني الثقافات.

سيمون بيبري

متدرب يف قسم البحوث
هو من مواطني اململكة املتحدة ،يف العام األخري من دراسته الجامعية يف األدب اإلنجليزي والفرنيس
يف جامعة سانت أندروز .وقد شملت دراساته مجموعة متنوعة من الوحدات يف األدب ،والهوية الثقافية،
والرتجمة.

ميونغني “موين” سون

متدرب يف قسم اإلتصال الجامهريي و املشاركة املجتمعية
تدرس ميونغني “موين” سون يف سنتها الرابعة يف جامعة نيويورك أبوظبي ،حيث تتخصص يف دراسات
مفرتق الطرق العربية والتدريس باللغة العربية .وتشمل اهتامماتها األكادميية والبحثية التقليد اللغوي
العريب القديم واللغة العربية.

جيلوم سيلفيان

متدرب يف قسم اإلتصال الجامهريي و املشاركة املجتمعية
غيولوم سيلفني هو حاليا طالب يف جامعة نيويورك يف أبوظبي و تخصصه الرئييس يف مفرتق الطرق
العربية مع تخصص فرعي يف العلوم العربية و السياسية .لديه اهتامم كبري يف الواليات املتحدة .والتاريخ
الوطني ،والرتاث ،واملجتمع.

إمييل وينشيب
باحث دكتوراه زائر
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إمييل وينشيب هي طالبة دكتوراه يف جامعة نوتنغهام .تركز أبحاثها عىل تجارب املعلمني مع الرتكيز بشكل
خاص عىل املعلمني يف املدارس الدولية والربحية .تدرس إمييل التأثريات التجارية عىل عمل املعلمني يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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الجهات املشرتكة:

رشكاؤنا

٣٦

الرشكاء
تقدر مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة التعاون كركيزة أساسية لبناء مجتمع أقوى .ولذلك ،فإن املؤسسة
تشعر بالفخر واالمتنان تجاه رشاكتها مع املؤسسات ذات األداء العايل التي تظل مكرسة جهودها ملبادرات البحث والتطوير والتوعية يف رأس
الخيمة واإلمارات العربية املتحدة وخارجها.

رشكاء حكومة رأس الخيمة و دولة اإلمارات العربية
املتحدة
ديب للسياحة
هيئة الحكومة اإللكرتونية
كليات التقنية العليا
وزارة الرتبية والتعليم
إصالحية رأس الخيمة
منطقة رأس الخيمة التعليمية
منطقة التجارة الحرة يف رأس الخيمة
مستشفى رأس الخيمة
مكتب إدارة رأس الخيمة
مدارس رأس الخيمة
هيئة إدارة نفايات رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
متحف رأس الخيمة الوطني
هيئة رأس الخيمة للتطوير السياحي
برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي
هيئة املعرفة والتنمية البرشية

الرشكاء املحليون اآلخرون
منظمة فورغت مي نوت ملرض الزهامير
إسطبالت الدهيسة
نادي الجزيرة للطريان
أاليف لإلعالن
آرت ٢٧٦
بون إديوكيشن
كولورفول يل
مهرجان طريان اإلمارات لآلداب
مؤسسة اإلمارات
املجلس األملاين اإلمارايت املشرتك للصناعة والتجارة
جامعة نيويورك أبوظبي
بنك رأس الخيمة الوطني
جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
راك روك
مرشوع رأس الخيمة للحياة الربية
ذا تالنت إنرتبرايز
تيبس آند توز

الرشكاء التنظيميون
ديكرت (ش.ذ.م.م)
إرنست و يونغ
مكتب االستثامر والتطوير
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الرشكاء الدوليون اآلخرون
منتدى املؤسسات العربية
الجامعة العربية املفتوحة الكويت
لجنة التجارة واالستثامر األسرتالية
املجلس الثقايف الربيطاين
برنامج تيس غرينهارت
إديوكيشن يو.إس.إيه
منتدى البحوث الدولية يف مجال التعليم
جامعة جورج تاون يف قطر ،ومركز الدراسات الدولية واإلقليمية
برنامج التعلم املهني من أسرتاليا
نوراج
برنامج صيف أوكسربيدج
كلية املعلمني ،جامعة كولومبيا
الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
اليونسكو ،الدوحة
جامعة جنوب أسرتاليا
جامعة سيدين
مؤمتر القمة العاملي لإلبتكار يف التعليم
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ص.ب  ،١٢٠٥٠ :رأس الخيمة ،االمارات العربية املتحدة
هاتف ،+٩٧١ ٧ ٢٣٣ ٨٠٦٠ :فاكس+٩٧١ ٧ ٢٣٣ ٨٠٧٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alqasimifoundation.rak.ae :
www.alqasimifoundation.com

