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من نحن :فريق العمل

عندما نتأمل في إنجازات مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث
السياسة العامة للسنة السادسة على التوالي في مجال البحوث والتوعية
واإلرشاد ،ال يسعنا سوى التعبير عن امتنانا وتقديرنا لهذه الجهود القيمة.
يواصل فريق المؤسسة تجسيد التزامه نحو شعب رأس الخيمة واإلمارات
العربية المتحدة والتشارك مع مجتمعنا لدعم التربية والتعليم ،والصحة
العامة ،وجهود التنمية الحضرية في المنطقة.
إن إحدى الطرق الرئيسية التي قامت المؤسسة من خاللها بدعم النمو
المستدام لهذه الجهود هي البحوث التي تم إدارتها على مدار هذا العام .لقد
قام الباحثون الجدد وكذلك الباحثون الزائرون الموهوبون بعمل مجموعة
جديدة من الدراسات واإلصدارات لعام  2015التي جعلت من المؤسسة الهيئة
البحثية األكثر تنوع ًا من حيث نتائج البحوث إلى اآلن  .كما أن اآلثار العملية
الناجمة عن ذلك هي الحصول على توصيات سياسية قيمة ومناسبة تصب
في صالح التنمية المستدامة إلمارة رأس الخيمة.
وفي الوقت نفسه ،أمضت المؤسسة عام  2015بالتعاون مع الشركاء
المحليين والدوليين في تطبيق هذه األبحاث المثيرة ضمن مبادرات تنمية
القدرات وإشراك المجتمع المحلي .وتمثل اإلختبارات الطبية ،ودعم التعليم
والتبادل الثقافي ،وفرص التطوير المهني جزءا ً من الموارد التي قدمتها
المؤسسة لمساهميها نتيجة المساعي البحثية.
و من الجدير بالذكر أن المؤسسة شاركت القادة الوطنيين رؤية دولة
اإلمارات العربية المتحدة كوطن تنافسي ومبتكر يزدهر عبر المجاالت
الطبيعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .إن البحوث القائمة على
األدلة هي المفتاح الرئيسي التخاذ قرارات السياسة التي تساعد مجتمعنا
في استثمار الطاقات الكامنة على المدى الطويل .وتحقيق ًا لهذه الغاية،
إننا نؤمن بأن ما أنجزناه في هذا العام يدفعنا إلى مواصلة السعي في عام
 ،2016وتبني اإلبداع والتميز كجزء من القيم األساسية إلمارة رأس الخيمة
واإلمارات العربية المتحدة.
د .محمد عبداللطيف خليفة
المدير العام
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

رسالة
المدير العام
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لقد بذلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة
العامة قصارى جهودها في عام  2015في استثمار البحوث والبرامج التربوية،
وكذلك في تعميق وتوسيع مشاركتنا في القضايا المتعلقة بالتربية
والتعليم ،والصحة العامة ،والتنمية الحضرية .و من خالل تركيزنا على هذه
المجاالت قمنا أيض ًا بتوطيد عالقاتنا مع أصحاب المصلحة ،الذين عملوا
على تحفيزنا ومساعدتنا لكي نبقى ملتزمين بالمبادرات البحثية والتنموية.
إن األعمال التي أنجزتها المؤسسة هذا العام ال يمكن فصلها عن المجتمع
الذي كنا نعمل من أجله وكذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتجدر
اإلشارة هنا إلى األفراد الذين يساهمون في أعمالنا ويستفيدون من جهودنا
وهم التربويون والطالب واألكاديميون وص ّناع القرار والشباب في مرحلة
خطر التسرب من المدارس والفنانين وأعضاء المجتمع المحلي.
خالل هذا العام ،أقامت المؤسسة من خالل بحوثها المستمرة عالقات
عديدة مع التربويين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا في
نيويورك ،وكذلك الباحثين في مجال الطب في جامعة سيدني ،والمؤسسات
الغير ربحية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن المنتظر
على المدى البعيد أن يتم اإلستفادة من هذه العالقات واإلتصاالت في
إجراء المزيد من األبحاث في مجال التربية والتعليم في اإلمارات الشمالية،
وتحسين التوعية بسرطان الثدي وتشخيصه بين النساء العربيات ،وتعزيز
وزيادة التعاون بين أفراد المجتمع.
و من الجدير بالذكر أن أنشطتنا أيض ًا كانت متنوعة ومثمرة إلى حد كبير.
فقد إستضفنا منحة فولبرايت التي إستقطبت العشرات من خبراء الرعاية
كل
الصحية ليستكشفوا مع ًا تداخل إحتياجات األدوية والموارد البشرية في ٍ
من إمارتي دبي ورأس الخيمة .في عام  ،2015عملت برامج التنمية المهنية
التي توفرها المؤسسة لتربويي رأس الخيمة على إلهام المؤسسة
إلستكشاف نهج مختلف وأفكار جديدة تهدف إلى إصالح المدارس .و شهد
إنعقاد المجلس اإلستشاري المجتمعي الذي يجمع مجموعة متنوعة من
األطراف المعنية في التربية والتعليم في رأس الخيمة للبدء في تقييم
وتحسين المدارس المحلية خطوة أولى ملموسة في مشروع تجديد
المدرسة ككل .وفي الوقت نفسه ،غدت فعاليات اللقاءات المجتمعية من
األحداث الرئيسية في رأس الخيمة التي عرّفت أهالي المنطقة على اللياقة
البدنية ،والصحة ،والخبرات الفنية ،وكذلك على بعضهم البعض. .

رسالة
المدير التنفيذي

وهنا يحذونا القول أن مثل هذه العالقات ساعدت في تعزيز التزامنا نحو
اإلستدامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إمارة رأس الخيمة
واإلمارات العربية المتحدة من خالل البحوث المناسبة والتوصيات السياسية
المبنية على األدلة .ويتطلع فريقنا قدم ًا نحو العمل مع نظرائنا سواء هنا أو
في الخارج خالل عام  2016الجديد الذي سنكرسه لتحسين التعليم ،والصحة
العامة ،والتنمية الحضرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.
د .نتاشا ريدج
المدير التنفيذي
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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الفئة المستفيدة
من خدماتنا :مجتمعنا
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في عام  ،2009تم تأسيس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث
السياسة العامة من أجل المساعدة في التنمية اإلجتماعية و الثقافية
و اإلقتصادية إلمارة رأس الخيمة و اإلمارات العربية المتحدة .وتسعى
المؤسسة إلى دعم القطاعين العام والخاص من خالل مساعدتهما في
وضع قرارات سياسة حازمة في الهيئات المتعلقة بالبحوث التي تعكس
أفضل األفكار في العالم فض ً
ال عن السياقات المحلية في رأس الخيمة
واإلمارات العربية المتحدة.
وقد كرّست جميع جهود المؤسسة لدعم التقدم في اإلمارة والوطن
ككل ،كما أن أنشطتنا تؤثر في مجموعة واسعة من األطراف المعنية على
الصعيد المحلي والدولي .وقد امتدت الشراكة مع األكاديميين في جامعة
كولومبيا في نيويورك إلى التعاون مع النظام التعليمي في كواال لمبور
والباحثين في مجال الطب في سيدني ،وجميع مبادراتنا تهدف في المقام
األول أن تركز على مجتمعنا .إن المؤسسة في غاية االمتنان إلتاحة الفرصة
لها للتشارك مع أهالي رأس الخيمة وهي عازمة على تكريس كل طاقاتها
وإمكاناتها لدعم مصالحهم واهتماماتهم من خالل الجهود البحثية،
وتنمية القدرات ،والتوعية المجتمعية.

7

إنجازاتنا:
تطور العمل وازدهاره في 2015
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البحوث
كجزء من تفويضها لدعم التخطيط القائم على األدلة بين ص ّناع القرار في المنطقة ،فإن المؤسسة تنظر إلى البحوث على أنها الركن األساسي في
إستراتيجية رسالتها .قامت المؤسسة بإجراء وتعزيز بحوث عالية الجودة في رأس الخيمة واإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام و ذلك
من خالل توفير أشكال متعددة من المنح .ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تعاونت مع الباحثين والجامعات العريقة في جميع أنحاء العالم ،وعملت على
ربط هؤالء الباحثين مع واضعي السياسات ذوي الصلة .وكانت النتيجة متقدمة ،وأجريت البحوث التطبيقية في مجاالت التربية والتعليم والصحة والرفاهية،
وتنمية المجتمع.

 ٤منح سيد

 ٢منح الدكتوراه
 1باحث فولبرايت مقيم

7

المشاريع البحثية داخل
المؤسسة

4

إصدارات أوراق العمل

3

إصدارات أوراق
السياسات

16

٢

العروض التقديمية

منح أساتذة الجامعات

9

10

تنمية القدرات
إن من إحدى الطرق التي تنتهجها المؤسسة في إدارة نتائج أبحاثها هي
تطوير وتوفير الخدمات اإلستراتيجية والدعم من أجل بناء القدرات
الفردية والمحلية في مختلف القطاعات العامة .وتعمل جهود
تنمية القدرات هذه على صقل المواهب المحلية ودعم التحسينات
المؤسسية من خالل المبادرات القائمة على األدلة المتعلقة بالتربية
والتعليم والصحة ،والتنمية الحضرية .وخالل هذا العام ،ركزت
المؤسسة على رفع كفاءة التربويين ،وتشجيع تطوير المدارس،
وتطوير الطالب الموهوبين والمتفوقين ،ودعم الشباب المعرضين
للخطر من خالل التعليم المهني التكميلي.

7

الطالب الذين تم ابتعاثهم
في تجربة تعليمية صيفية
إلى أمريكا وبريطانيا

227

الطالب الذين شاركوا
في برنامج الشيخ صقر
لتنمية الطلبة

30
 13أعضاء المجلس
اإلستشاري في
برنامج إعادة تأهيل
المدارس

1281
137

 5منح
مقدمة
للمعلمين

672

المدرسون الذين التحقوا ببرامج
التطوير المهني (نظير إلى نظير)

8

دورات التطوير المهني وورشات
العمل التي قدمت

المنح التي تم منحها من خالل
برنامج الشيخ صقر للدراسة خارج
الدولة

 2المنح المدرسية
المقدمة للمدارس
 2المدارس التي طبقت
مبادرة التعلم المهني

14

المشاركون
في رحلة تبادل
المعلمين مع
ماليزيا

أعضاء شبكة معلمي رأس
الخيمة
السجناء الذين التحقوا
بدورات التنمية

11
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المشاركة المجتمعية
من أجل أن تقوم جهود البحث والتطوير في المؤسسة باالستثمار
في األشخاص يتطلب منها ذلك رعاية التعاون وتعزيز روح المجتمع
تحت مظلة الشفافية في جميع أعمالنا .لذا تبقى المؤسسة ملتزمة
بالشمولية وتوفير المصادر المفتوة (العامة) ،واالتصال المباشر كركائز
ألنشطتنا خالل إشراك المجتمع المحلي .وتشتمل اآلفاق األساسية
للتوعية في المؤسسة على فعاليات اللقاءات المجتمعية ،والمجالس،
وشبكة معلمي رأس الخيمة ،ومهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية.
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فعاليات اللقاءات المجتمعية
شارك خاللها الجمهور
بأنشطة تتعلق بالتراث
والصحة والفنون والثقافة

 70أفالم و قطع
فنية تم عرضها في
مهرجان رأس الخيمة
الثالث للفنون
البصرية
 24الجنسيات التي
شاركت في مهرجان
رأس الخيمة الثالث
للفنون البصرية

 62الفنانون الذين
شاركوا في مهرجان
رأس الخيمة الثالث
للفنون البصرية

 1تطوير وإعادة تصميم
الموقع اإللكتروني بشكل
شامل

4,000+

 27ظهور المؤسسة في
التغطية اإلعالمية المحلية
والعالمية

مستلمي نشرات األخبار
الفصلية محلي ًا وعالمي ًا

5

فعاليات المجلس تجمع مابين
الباحثين وص ّناع السياسات
المهتمين بعملهم

65

عبوات هدايا تم التبرع بها
العمال
إلى
ّ

800+

ضيوف فعاليات المؤسسة

2

أوراق حقائق تم إصدارها عن
إمارة رأس الخيمة

+ 300

الكتب التي تم جمعها
لصالح تبادل كتب رأس
الخيمة
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أعمالنا:
إهتماماتنا وتركيزنا
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التربية والتعليم
كان التعليم وسيبقى هو مجال البحث الرئيسي الذي يقع على قائمة أولويات البحث في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
وذلك ألن التعليم هو مفتاح الصحة والتنمية المستدامة لكل من إمارة رأس الخيمة واإلمارات العربية المتحدة .وألن نهوض المجتمع يتطلب استثمارات
في التعليم العام وفي الخدمات االجتماعية ذات الصلة ،تقوم المؤسسة بتركيز أنشطتها التربوية على ثالث جهات أساسية معنية أال وهي :المعلمون
والطالب والمجموعات السكانية الضعيفة .

الطلبة
فبراير 2015

بدء برنامج فصل الربيع لطلبة الصف  10و  11في برنامج الشيخ صقر
لتنمية الطلبة

مارس 2015

التربويون
فبراير 2015

بدء الفصل الدراسي لبرامج التطوير المهني واستحداث دورات
جديدة.

أبريل 2015

انعقاد مهرجان األدب الذي أتاح لطلبة برنامج الشيخ صقر فرصة التعلم
من إصدارات المؤلفين و اإلطالع على كتب جديدة

التعاون بين شركاء برنامج تبادل معلمي رأس الخيمة ووزارة
التربية والتعليم في ماليزيا إليفاد مجموعة من المربين للبحث
عن التعليم في كوااللمبور.

المجلس :التعليم العالي الدولي في رأس الخيمة :بين التسويق،
والتنظيم ،واالبتكار

أبريل 2015

برنامج التعلم المهني ينجز بنجاح سنته التجريبية في مدارس إمارة
رأس الخيمة

أبريل 2015

مشاركة سبعة طلبة مواطنين في برامج اللغة اإلنجليزية في الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة في فصل الصيف

يونيو 2015

بدء برنامج فصل الخريف لطلبة الصف  10و  11و 12في برنامج الشيخ صقر
لتنمية الطلبة

سبتمبر 2015

مايو 2015
مايو 2015

يوليو-أغسطس 2015
سبتمبر 2015
سبتمبر 2015

انعقاد الندوة السادسة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة في
دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة.
المجلس :القيم ،واإلبداع ،واإلقتراض ،والتعليم المقارن :أي نوع من
الكائنات أنت؟
حصول أربعة تربويين على منح دراسية لمتابعة دراسة الماجستير
في التربية
بدء الفصل الدراسي لبرامج التطوير المهني وتقديم دورات
كالسيكية

برنامج التعلم المهني يبدأ في فصل الخريف لتعليم المهارات المهنية
و دعم الطالب.

أكتوبر 2015

إصطحاب برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة طالب الصف  11في رحلة
تعليمية إلى معرض النجاح في أبوظبي

ديسمبر 2015

سلسلة المجالس :تطلعات التعليم العالي من الشباب في الخليج

15

الصحة والرفاهية
في عام  ،2015شاركت المؤسسة في المزيد من البحوث المتعلقة بالصحة
العامة ،والتربية والتعليم ،ومساعي توعية المجتمع أكثر من أي وقت مضى.
وتراوحت المبادرات من التعاون البحثي الدولي إلى األحداث الرياضية التفاعلية.

يناير 2015

سلسلة المجالس :الصحة النفسية للرضع واألطفال :فهم وإدارة
مشاكل سلوكيات األطفال

يناير -ديسمبر 2015

منحة سيد دعمت بحوث سرطان الثدي و التي أجريت على النساء في
رأس الخيمة

مايو 2015

سلسلة المجلس :محور الرعاية الصحية :منظور الموارد البشرية
في السياحة الطبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

يونيو 2015

اللقاءات المجتمعية :الطبخ المغربي للجميع يعطي فكرة عملية
للمشاركين عن كيفية عمل هذا النوع من األطباق التقليدية

يوليو 2015

تبرع موظفي المؤسسة ب 65هدية للعمال المحليين كجزء من
مبادرة «صدقة»

سبتمبر 2015

اللقاءات المجتمعية :زومبا للسيدات دعت السيدات لتجربة نوع
جديد من الرقص المتعلق باللياقة البدنية

16

17

التنمية المجتمعية
شهد هذا العام نشر أول نظرة شاملة للمؤسسة عن التخطيط العمراني في إمارة رأس الخيمة واإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى إعطاء السكان
مجموعة من الفرص إلختيار و وضع أشكال التعبير الفني وإستكشاف تراث المنطقة.

الثقافة والفنون
فبراير 2015

ترحيب مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية الرابع بالفنانين
العالميين ومحبي الفن في رأس الخيمة

أبريل 2015

اللقاءات المجتمعية :الفن للجميع يستكشف األلوان والتراكيب من
خالل فن الديكوباج

يوليو 2015

ديسمبر 2015

اللقاءات المجتمعية :عطلة العيد للجميع أوجدت منتدى تحاور من
خالله أفراد المجتمع وتعرفوا على عادات وتقاليد متنوعة لمناسبات
سكان رأس الخيمة».

التخطيط العمراني

اللقاءات المجتمعية :اإلفطار للجميع يرحب بالضيوف لتجربة إفطار
تقليدي في أحد منازل المواطنين

مارس 2015

برنامج سجن رأس الخيمة ينظم إحتفال شهر رمضان للسجناء و
عوائلهم.

يوليو -أغسطس 2015

يوليو 2015

أكتوبر 2015

اللقاءات المجتمعية :التصميم الداخلي للجميع يركز على تصميم
منازل ّ
جذابة و عملية
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نوفمبر 2015

اللقاءات المجتمعية :أمسية موسيقية مع فرقة نجمات استمتع
خاللها الحضور بسماع العزف على العود ،وهو أداة موسيقية تقليدية
في منطقة الشرق األوسط

اللقاءات المجتمعية :التجديف للجميع يشجع المحليين على تقدير
أشجار القرم في إمارة رأس الخيمة
مبادلة كتاب رأس الخيمة ،وبدعم من مؤسسة الشيخ سعود بن
صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ،تم تشجيع القراءة بين أفراد
المجتمع من خالل توفير أكشاك مجانية لتقاسم الكتب على طول
الكورنيش في اإلمارة.
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ما الذي تعلمناه:
إصداراتنا
20

أوراق العمل

أوراق الحقائق

تُفصل دراساتنا البحثية والنتائج

تقديم لمحة عامة عن مجال التنمية وتسليط الضوء على الفرص
البحثية المحتملة

يناير 2015

ورقة عمل .التعليم الخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وقطر :اآلثار والتحديات.

مارس 2015

ورقة عمل .استكشاف الشباب اإلماراتي في القطاع الخاص في
دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل دراسة الرضا الوظيفي.

أغسطس 2015

أبريل 2015

نوفمبر 2015

ورقة عمل .مركز الرعاية الصحية :السياحة الطبية والعدالة
الصحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ديسمبر 2015

ورقة عمل .أن نغش أو ال نغش :أدلة على صنع القرار األخالقي
من دراسة للشباب العربي.

ورقة حقائق .الصحة العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإمارة رأس الخيمة.
حقائق وأرقام :التنمية العمرانية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وإمارة رأس الخيمة.

تقارير
أحدث المستجدات حول أعمالنا و مجتمعنا

فبراير 2015

التقرير السنوي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي
لبحوث السياسة العامة .2014

أوراق السياسة
اختبار ما تعنيه نتائج بحوثنا لألطراف المعنية

مايو 2015

ورقة سياسة .من الذي يدرس اللغة اإلنجليزية في رأس
الخيمة؟ اآلثار فيما يخص تعيين وتنمية معلمي اللغة
اإلنجليزية الذكور.

يونيو 2015

ورقة سياسة .من المستفيد من التعليم الخاص في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وقطر؟

ديسمبر 2015

ورقة سياسة.التعليم العالي الدولي والتجاري في رأس الخيمة:
السياسات والمجاالت اإلشكالية ،والوعود.
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ما الذي شاركناه
عروضنا التقديمية
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الصحة العقلية للطفل و الرضع :فهم و إدارة مشاكل
سلوكيات األطفال
منظور التطوير المهني للوظيفة :التحديات
الحدث :سلسلسة المجالس
والفجوات في توظيف الشباب
التاريخ 18 :يناير 2015
المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

الصنف  /المناسبة :مؤتمر الشرق األوسط الثالث للتطوير الوظيفي،
الجامعة الكندية في دبي

المقدم :بريان ويليامز

التاريخ 30 :أبريل 2015
الموقع :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

التعليم العالي الدولي لمن؟ نظرة على العولمة ،و
ممارسات التسويق ،و هيكلة الفرص في اإلمارات
الشمالية في اإلمارات العربية المتحدة

المقدم :د .ناتاشا ريدج

مركز الرعاية الصحية :منظور الموارد البشرية في
السياحة الطبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحدث :الندوة السنوية السادسة للجمعية الخليجية للتربية المقارنة،
جامعة ميدلسكس دبي

الحدث :سلسلة المجالس

التاريخ 17 - 16 :أبريل 2015

التاريخ 3 :مايو 2015

المكان :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

المقدم :لي رينزمر

المقدم :ساراث جانجي

الخصخصة في مبادرة البحوث التربوية

التعليم العالي الدولي في رأس الخيمة :بين التسويق،
و التنظيم ،واإلبتكار

الصنف  /المناسبة :الجمعية الخليجية للتربية المقارنة ،جامعة
ميدلسكس دبي
التاريخ 17-16 :أبريل2015 ،
الموقع :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
المقدم :سهى الشامي

القيم ،اإلبداع ،اإلقتراض ،والتربية المقارنة :ما نوع
الحيوانات الغريبة التي تفضلها ؟
الحدث :سلسلة المجالس
الحدث 19 :أبريل 2015
المكان :رأس الخيمة اإلمارات العربية المتحدة
المقدم :جيرمي رابلي

الحدث :سلسلة المجالس
التاريخ 17 :مايو 2015
المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
المقدم :لي رينزمر

العنوان :صعود ودور العمل الخيري في دولة اإلمارات
العربية المتحدة
الصنف  /المناسبة :مركز الخليج لألبحاث في كامبريدج
التاريخ 26 :أغسطس 2015
الموقع :كامبريدج ،إنجلترا
المقدم :د .ناتاشا ريدج ،سوزان كيبلز
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برنامج التكامل لدراسة الطالب في الخارج (محاضرات مفهوم دور وأثر اآلباء في العالم العربي
في أبو ظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة)
الحدث :جامعة جورج تاون /صلة الشباب في منطقة الشرق األوسط
الحدث :سلسلة المحاضرات ،جامعة نيويورك و نيويورك شنجهاي
التاريخ :سبتمبر -أكتوبر 2015
المكان :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
المقدم :ماثيو ماكلين

مجموعة العمل II

التاريخ 8 :نوفمبر 2015
المكان :الدوحة ،قطر
المقدم :سوهيون جيون و بريان تشونغ

الصنف  /المناسبة :الندوة األكاديمية الجامعية السنوية الثانية بين
الصين والدول العربية

تسويق الزراعة والتنمية الوطنية من اإلمارات
المتصالحة  /اإلمارات العربية المتحدة :التحول من
الدقداقة ،رأس الخيمة

التاريخ 12 :سبتمبر 2015

الحدث :مؤتمر منظمة دراسات الشرق األوسط

المكان :نينغشيا ،الصين

التاريخ 23 :نوفمبر 2015

المقدم  :سوهيون جيون

المكان :دنفر ،كولورادو ،الواليات المتحدة

وضع تصور لدور وتأثير اآلباء في العالم العربي

المقدم :ماثيو ماكلين

برنامج إعادة تأهيل المدارس :المجلس اإلستشاري
الحدث :إطالق المجلس اإلستشاري

تطلعات التعليم العالي من الشباب في الخليج العربي

التاريخ 20 :أكتوبر 2015

الحدث :سلسلة المجالس

المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

التاريخ 6 :ديسمبر 2015

المقدم :د .نتاشا ريدج و بريان تشونغ

المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
المقم :هويونج سيم

الزراعة والخبرة ،وتسويقها في اإلمارات الشمالية:
محطة التجارب الزراعية في الدقداقة1969-1955 ،
الحدث :ندوة أكاديمية ،جامعة السوربون أبوظبي

الهوية العالمية في تعدد الثقافات و سياقات التعليم
الدولية

التاريخ 3 :نوفمبر 2015

الحدث :سلسلة المجالس

المكان :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

التاريخ 9 :ديسمبر 2015

المقدم :ماثيو ماكلين

المكان :رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة
المقدم :نيجل باجنل
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من نحن
فريق العمل
26

الدول التي يمثلها فريقنا:

المملكة المتحدة
هنجاريا
كوريا الجنوبية

كندا

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية

سوريا
اإلمارات

الفلبين
الهند

عمان

ترينداد
السودان

أستراليا

نيو زيالندا

3

11

5

الباحثون الزائرون

المتدربون

الموظفون الجدد
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أعضاء الفريق
تيسا إيسون

متدربة باحثة

تيسا هي طالبة في السنة الرابعة في جامعة نيويورك أبو ظبي .تدرس تخصص اإلقتصاد مع التركيز على علم النفس،
و هي كاتبة في صحيفة نيو يورك أبوظبي ومحررة في مجلة العلوم اإلجتماعية .و قد بهرت تيسا في مجال و سياسة
التعليم ،خاصة في المجتمعات الغير غربية و قد أجرت أبحاث عن التعليم الحكومي في إمارة أبو ظبي بالعمل مع
مؤسسة القاسمي.

ساراث جانجي

جائزة فولبرايت

إنضم سارات غانجي إلى مؤسسة القاسمي باعتباره حاصل على منحة فولبرايت .و تركز أبحاثه على السياحة الطبية
وهجرة األيدي العاملة ذات المهارات العالية و ذلك في إمارتي رأس الخيمة ودبي .لقد عمل قبل قدومه إلى المؤسسة
في مجال السياسة اإلقتصادية وأمن الخليج مع وزارة الخارجية األمريكية وعلى السياسة الصحية وحقوق الملكية
الفكرية مع مركز وودرو ويلسون.

أنانيا حوريا

متدربة في قسم المشاركة المجتمعية
أنانيا حوريه هي خريجة من جامعة نورث كارولينا في جرينسبورو .حيث كانت تركز إهتماماتها كطالبة البحوث في إعداد
دراسات عن مواضيع العالمات التجارية و إدارة األعمال في المجتمعات الدولية .و قامت بالعمل داخل المؤسسة على
تعزيز والحفاظ على محتويات الوسائط الرقمية واإلجتماعية ،والتحضير لدراسة التواصل اإلجتماعي.

ديفن اليتنر

متدرب في قسم المشاركة المجتمعية
أتى ديفن اليتنر من جامعة والية فرجينيا ،حيث يدرس اإلتصال الجماهيري تخصص ثانوي في األعمال التجارية والتسويق.
ساعد ديفين كمصور سينمائي و في العديد من مشاريع الفيديو وأدوات وسائل اإلعالم اإلجتماعية.
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ماثيو ماكلين
باحث دكتوراه

ماثيو ماكلين هو طالب درجة الدكتوراه في البرنامج المشترك بين تاريخ الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية في
جامعة نيويورك .تتحدث أطروحته عن تحول الحيز من اإلمارات المتصالحة واإلمارات العربية المتحدة في النصف الثاني
من القرن العشرين ،مع التركيز على إمارة رأس الخيمة.

آن كريستين نيبلت
متدربة باحثة

آن كريستين نيبلت هي طالبة دراسات عليا من جامعة هومبولت في برلين ،ألمانيا ،حيث أنها تتخصص في مجال
البحوث والتعليم الدولي مع التركيز على التربية المقارنة .ترتبط إهتماماتها البحثية في العولمة والحداثة في سياق
التعليم .و تقوم آن كريستين من خالل عملها مع المؤسسة ،بالمساهمة في المشاريع التي تتعلق بالهياكل األسرية
واإلتجاهات الحالية في العمل الخيري في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لي رينزمر

باحث دكتوراه
لي رينزمر هو باحث دكتوراه تخصص دراسات السياسة التعليمية في جامعة ويسكونسن ماديسون ،وأستاذ زائر
في مؤسسة القاسمي .تركز أبحاثه على فروع الجامعات الدولية ،والشراكات اإلستراتيجية ،وإتخاذ سياسة االبتكار في
قطاع التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

هويونج سيم

باحثة متدربة

هويونج سيم هي طالبة الدكتوراه في جامعة واسيدا في اليابان .و يركز مجالها الدراسي على التعليم العالي وإجتماعيات
التعليم ،مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي .و قد ركزت أطروحة الماجستير الخاصة بالسيدة
سيم على الهوية العربية من جيل الشباب الذي يدرسون خارج الدولة .و هي تعمل حالي ًا على توسيع أهداف بحثها الذي
يتناول دول مجلس التعاون الخليجي من أجل دراسة العوامل التي تؤثر على التطلعات التعليمية للشباب والخطط
الوظيفية وما هو تأثير التعليم العالي في تلك المجتمعات.

أليز توث

باحثة متدربة
أليز توث في طالبة درجة البكالوريوس في جامعة نيو يورك أبوظبي ،تخصص العلوم السياسية .تكمن إهتماماتها
البحثية في تداخل اإلقتصاد السياسي في التنمية والعولمة .و من خالل وجودها في مؤسسة القاسمي ،تعمقت
إهتمامات أليز في السياسات والممارسات في مجاالت بحوث السياسات وتقييم العملية التعليمية.
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الشركاء
تقدر مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة التعاون وتعتبره المفتاح الرئيسي لبناء مجتمع أقوى .لذلك ،تشعر المؤسسة
باالمتنان لدخولها في شراكة مع المنظمات الموقرة التي تكرس جميع طاقاتها وإمكانياتها إلجراء البحوث والتطوير ومبادرات التوعية في رأس الخيمة
واإلمارات العربية المتحدة.

الشركاء الحكوميون

Al Ghail
Youth Centre

Young Men Social Foster Home
)(Fujairah

الشركاء المنظمون
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الشركاء اآلخرون
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ص.ب  ،12050 :إمارة رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

الهاتف ،+971 7 2338060 :فاكس+971 7 2338070 :
البريد اإللكترونيinfo@alqasimifoundation.rak.ae :
www.alqasimifoundation.com

