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طيلة الثامنية سنوات التي مضت سعت مؤسسة القاسمي جاهدة عىل التواصل وإنجاز البحوث وتعزيز 
العالقات التعاونية، مام نجم عنه تحقيق العديد من النجاحات التي تجعلنا نشعر بالفخر واالعتزاز واالمتنان. 

ويواصل فريق عملنا التزامه بتحقيق املزيد من النجاحات يف إمارة رأس الخيمة تحديداً ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة عموماً، من خالل تكوين رشاكات فعالة مع أصحاب املصلحة وتعزيز الجهود من أجل 

تعزيز عملية الرتبية والتعليم والتنمية املجتمعية يف جميع أنحاء الدولة والدول املجاورة والعامل 
أجمع.

وإحدى الطرق الرئيسية التي ساعدت املؤسسة عىل دعم النمو املستدام لهذه الجهود هي من 
خالل البحوث التي أجرتها خالل العام املايض. فقد قام العديد من الباحثني الزائرين واملختصني بالتعاون 

مع املؤسسة بإنجاز العديد من البحوث الديناميكية حول مجموعة من القضايا امللّحة، ونجم عن ذلك 
إنتاج مجموعة مؤثرة من اإلصدارات حول السياسة العامة خالل عام 2017، مام أسفر عنه رفع العديد 

من االقرتاحات والتوصيات املهمة إىل الجهات املسؤولة يف إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات. وقد 
ساعدت هذه املساهامت املهمة يف إضفاء العديد من التحسينات عىل عملية التعليم ومختلف 

قضايا السياسة العامة يف املنطقة، مام وسع نطاق شهرة املؤسسة وساعد يف بناء وتعزيز املزيد 
من عالقات التعاون. إنني فخور جًد بأن أعلن بأن املؤسسة تم تكرميها عىل أنها واحدة من أفضل 

املؤسسات البحثية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا للسنة الرابعة عىل التوايل، وهذا 
االعرتاف ناجم عن تصويت العديد منم زمالئنا الخرباء يف املؤسسات البحثية الكربى الذي تم اإلعالن 

عنه يف »تقرير مؤرش مراكز الفكر والرأي العاملي للعام 2017«. وباإلضافة إىل ذلك، خالل عام 2017 
تعاونت املؤسسة مع مجموعة كبرية من الرشكاء املحليني والدوليني إلنجاز البحوث التي ساهمت يف 
إضفاء العديد من التحسينات عىل الربامج وتطوير القدرات وتعزيز اإلمكانيات واملبادرات التعاونية داخل 

املجتمع. ومتثل الرشاكات مع الوزارات واملدارس املحلية واملنح الدراسية فرصاً تساعد عىل التطوير 
املهني وتعترب إحدى املصادر املهمة التي تقدمها املؤسسة ألصحاب املصلحة ألنها تسعى عىل 

الدوام إىل تقديم مساهامت ذات معنى ومنفعة داخل املجتمع. 

املؤسسة لديها رؤيا مشرتكة مع القادة الوطنيني لدولة اإلمارات العربية املتحدة كدولة تحث عىل 
التنافس واالبتكار من أجل اإلزدهار يف جميع الجوانب االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وتعترب نتائج 
البحوث التي تستند عىل األدلة مهمة جًد عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة العامة ألنها تساعد 

املجتمع عىل تحقيق أهدافه عىل املدى الطويل. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نؤمن بأن النجاحات الكبرية 
التي حققناها خالل هذا العام تحفزنا عىل امليض قدماً يف عام 2018 لتحقيق املزيد من النجاحات التي 
تضمن الجودة والتميز باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من قيم إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وكلام قارب عام العطاء عىل االنتهاء، كلام تطلعت املؤسسة إىل مواصلة جهودها يف تجسيد مبادئ 

التعاون الفعال وتطوير ثقافة تعزيز املسؤولية االجتامعية يف القطاعني الخاص والعام، ودعم 
املبادرات املحلية التي تعمل عىل تنمية مجتمعنا بشكل مستدام.

د. محمد عبد اللطيف خليفة 

املدير العام 
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة 

رسالة املدير العام 
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خالل عام 2017 واصلت مؤسسة القاسمي عىل تقديم الدعم داخل املجتمع من خالل االستثامر يف 
البحوث والربامج وتوسيع نطاق مشاركتها يف العديد من القضايا امللّحة مثل التعليم واألعامل الخريية 

وتنمية املجتمع والفنون والثقافة. وخالل مسريتنا هذه، قمنا ـيضا بإلقاء نظرة دقيقة عىل عالقاتنا 
مع أصحاب املصلحة، للتأكد من أن جهودنا تستمر بتلبية احتياجات مجتمعنا، مام يجدد التزامنا بالتنمية 

الشاملة واملستدامة داخل إمارتنا وبقية إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة أجمع. 

وخالل هذه السنة، نجحت جميع املبادرات البحثية التي أجرتها املؤسسة ببناء عالقات قوية مع 
مجموعة من أبرز األكادمييني والخرباء واملنظامت غري الربحية املحلية والدولية يف العامل. وشمل 

ذلك املشاركة يف تنظيم الندوة االفتتاحية للعمل الخريي يف الرتبية والتعليم NORRAG ، ومؤسسة 
املجتمع املفتوح، ومعهد الدراسات العليا يف جنيف، ومتويل خمس منح بحثية تنافسية، وتكوين رشاكة 

مع قسم الرتبية والتعليم وكلية سانت أنتوين بجامعة أكسفورد لتقديم الدعم للباحثني املتميزين 
املهتمني يف إجراء بحوث التعليم يف املنطقة. ومن املؤمل أن تزدهر وتتواصل هذه العالقات 

اإليجابية الفعالة عىل املدى الطويل من أجل القيام باملزيد من البحوث التي من شأنها مساعدتنا 
عىل تعزيز وزيادة تعاوننا والحصول عىل أفضل النتائج التي نسعى جاهدين إىل تحقيقها. كام كانت 

أنشطة مشاركتنا متنوعة ومثمرة خالل عام 2017، ففي هذه السنة قمنا بافتتاح معرضنا الفني الجديد، 
الذي يسمح ملجتمعنا املحيل بالتواصل معاً من خالل برامج الفنون والثقافة التي تدار عىل مدار 

العام. ومستوحاة من نجاح برنامجنا التجريبي »التدرب عىل التّعلم« قامت املؤسسة أيضاً بإطالق برنامج 
»تعزيز عملية تعليم الذكور«، مام ساهم يف تعزيز املهارات األكادميية واالجتامعية والبدنية للشباب 

اإلماراتيني يف إمارة رأس الخيمة. ولقد متكنت برامج التطوير املهني ومبادرات اإلصالح املؤسيس 
الخاصة مبؤسستنا من مواصلة تحقيق العديد من النتائج املذهلة، وذلك بفضل الدعم الرسمي املتواصل 

الذي تلقيناه من وزارة الرتبية والتعليم. وباإلضافة إىل ذلك، واصلنا جهودنا هذه السنة وقدمنا املزيد 
من العطاء حيث قمنا بافتتاح مكتبة يف سجن النساء بإمارة رأس الخيمة، وبارشنا بتقديم سلسلة من 

الربامج الخاصة املقدمة للسجينات. 

من خالل مواصلتنا إلجراء البحوث ورفع التوصيات وتقديم النتائج التي تستند عىل األدلة، نتمكن من 
املساهمة بشكل كبري يف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية داخل إمارة رأس الخيمة 

ودولة اإلمارات أجمع. إن فريق عملنا يتطلع إىل التعاون مع الدول املجاورة وبقية الدول يف العامل 
خالل عام 2018 سعياً نحو تحقيق التنمية املستدامة للتعليم وتلبية احتياجات املجتمع يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 

الدكتورة ناتاشا ريدج 

املدير التنفيذي 
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة  

رسالة املدير التنفيذي 
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من نخدم  
مجتـمعنــا 
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تأسست مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث 
السياسة العامة يف عام 2009 بهدف املساعدة يف 

التنمية االجتامعية والثقافية واالقتصادية يف إمارة رأس 
الخيمة عىل التحديد، ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

عموماً. وتسعى مؤسسة القاسمي إىل دعم القطاعني 
العام والخاص من خالل التعاون مع الخرباء والباحثني 

املتميزين يف شتى دول العامل من أجل إجراء البحوث ورفع 
التوصيات التي تساعد أصحاب القرار عىل اتخاذ القرارات 

الصحيحة والفعالة يف إمارة رأس الخيمة وبقية اإلمارات 
يف الدولة.  

وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل املؤسسة كجرس يربط 
املجتمعات البحثية بصناع السياسات، كام تعمل عىل تشجيع 

الباحثني عىل إنجاز البحوث والدراسات التي توفر إجابات 
حول قضايا ملّحة يف إمارة رأس الخيمة، ومن ثم نرش نتائج 

بحوثهم بهدف تعزيز السياسات املبتكرة والنامذج التي من 
شأنها أن تؤثر إيجابياً عىل املجتمع. املؤسسة تنجز جميع 

أعاملها بشكل تعاوين، وتسعى جاهدة إىل تكوين عالقات 
بناءة مع الباحثني املوهوبني والجامعات املرموقة عىل 

املستويني املحيل والدويل، ومراكز أبحاث السياسة العامة 
املبتكرة، واملؤسسات الحكومية املعروفة، والرشكاء 

االسرتاتيجيني يف القطاعني الخاص وغري الحكومي. 

لقد تم تصميم جميع أعامل املؤسسة بحيث تدعم عملية 
التقدم يف جميع اإلمارات، حيث تؤثر أنشطتنا عىل مجموعة 

واسعة من القضايا داخل وخارج الدولة. وبعض مهام 
املؤسسة تشمل، التعاون مع األكادمييني واملنظامت غري 
الحكومية للمشاركة يف الندوات واملؤمترات، مثل تنظيم 

الندوة االفتتاحية لألعامل الخريية يف التعليم، وإقامة 
رشاكات مع كربى الجامعات يف جميع أنحاء العامل من أجل 

إنجاز بحوث عالية الجودة ذات تأثري إيجايب كبري، وغريها 
من املهام. وتركز جميع مبادراتنا عىل مواصلة إضفاء 

التحسينات داخل املجتمع بشكل مستدام. وتعرب املؤسسة 
عن امتنانها للرشاكات التي نجحت بتكوينها داخل إمارة رأس 

الخيمة وتؤكد التزامها بتعزيز جهودها الرامية إىل مساعدة 
أفراد املجتمع عىل إحراز املزيد من التقدم واالزدهار من 

خالل القيام بالبحوث وتنمية القدرات وتشجيع املشاركة 
املجتمعية وتوعية األفراد.

من نخدم:  مجتمعنا 



08

ما نفعله 
تركيزنا الحايل 

ومبادراتنا 



من أهم أهداف مؤسسة القاسمي هو تشجيع الباحثني املتميزين 
يف شتى أنحاء العامل عىل القيام بالبحوث حول إمارة رأس الخيمة 
وبقية اإلمارات يف الدولة من أجل تطوير القدرات املحلية وإرشاك 

املجتمع املدين يف أنشطة وفعاليات املؤسسة. يف البداية 
ركزت املؤسسة عىل التعليم، ومع مرور الزمن قامت بتوسيع 
نطاق اهتاممها لتشمل الصحة والسالمة، والتنمية العمرانية 

واملجتمعية، والفنون والثقافة. وشملت أبرز فعاليات املؤسسة 
تقديم املنح الدولية التنافسية، وتقديم برامج التطوير املهني 
للمعلمني والطلبة، وعقد املهرجان السنوي إلمارة رأس الخيمة 

الخاص بالفنون البرصية.  

املبادرات البحثية

مشاركة اآلباء العرب
الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة

دور األعامل الخريية يف التعليم 
التجديد الشامل للمدارس

برنامج التعلم املهني )برنامج تجريبي(
برنامج تحسني طالقة القراءة )برنامج تجريبي( 

برنامج منح بحوث أساتذة الجامعات
برنامج منح بحوث الدكتوراة 

برنامج منح سيد

مبادرات تنمية القدرات 

برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة 
برنامج الشيخ صقر للدراسة خارج الدولة 

برنامج اللغة االنجليزية مدى الحياة 
برنامج التطوير املهني للمعلمني 

شبكة معلمي رأس الخيمة 
منح تحسني املدارس

منح املعلمني 
برنامج اإلمارات لتبادل املعلمني 

برنامج سجن رأس الخيمة 

مبادرات املشاركة املجتمعية و اإلتصال الجامهريي

معرض وأستوديو مؤسسة القاسمي 
سلسلة اللقاءات املجتمعية 

سلسلة املجالس
مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية 

منحة األفالم الوثائقية ملهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية

09

ما نفعله تركيزنا الحايل ومبادراتنا
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البحوث



وإحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها املؤسسة 
هو التزامها املتواصل بدعم التخطيط القائم عىل األدلة 

ومساعدة صانعي السياسات يف املنطقة عىل اتخاذ 
القرارات الصحيحة التي تستند عىل نتائج البحوث. فمن خالل 
تكوين الرشاكات املتنوعة تقوم املؤسسة بإجراء وتشجيع 

البحوث عالية الجودة التي تركز عىل إمارة رأس الخيمة 
تحديداً، ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج 

العريب عموماً. 

تتعاون املؤسسة مع الباحثني املتميزين والجامعات 
املرموقة يف جميع أنحاء العامل من أجل ربط هؤالء 

الخرباء بصانعي السياسات املعنيني، ومن خالل ذلك متكنت 
املؤسسة من إجراء البحوث التقدمية والتطبيقية يف مجاالت 

مهمة للغاية مثل الرتبية والتعليم، والصحة، والرفاهية، 
والتنمية الحرضية واملجتمعية، والفنون، والثقافة. 

خالل هذه السنة، يرس املؤسسة بأن تعلن عن مشاركتها 
يف تنظيم الندوة االفتتاحية لألعامل الخريية يف الرتبية 

والتعليم مع NORRAG ، ومؤسسات املجتمع املفتوح، 
ومعهد الدراسات العليا يف جنيف. كام كان للمؤسسة 

الفخر يف تلقي تكرمياً عىل تقدميها أفضل ورقة عمل 

خالل منتدى السياسة العامة األول يف دولة اإلمارات، الذي 
استضافته كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية. واملؤسسة 

متحمسة أيضاً للتعاون مع الباحثني يف جامعة تكساس، 
آرلينغتون، لتنفيذ برنامج تجريبي ناجح للغاية والذي من شأنه 

مساعدة الطالب يف الصف األول عىل إتقان القراءة باللغة 
العربية بطالقة. 

11

“إنه من دواعي رسورنا أن مؤسسة القاسمي 

بادرت التعاون معنا من أجل تنظيم الندوة. إن 

تعاون املؤسسة ال يقدر بثمن، وأسفر عن هذا 

التعاون تعزيز املناقشات الهادفة والبّناءة خالل 

حلقات عمل الندوة، وهذا دون شك سيشجع 

الخرباء والجهات املعنية عىل إنجاز املزيد من 

بحوث السياسة العامة يف جميع أنحاء العامل”

NORRAGجوست مونكس، املدير التنفيذي لـ –

ما أنجزناه مسريتنا وأثرها
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مستفيد مبارش من 
املبادرات البحثية 

من الربامج التجريبية يف 
مدارس رأس الخيمة 

تنفيذ 

منح دكتوراه بحثية و 
برنامج سيد

عرض 
تقدميي

تم تقديم 

منشور باللغة 
العربية واالنجليزية

زيادة يف عدد الشهادات 
األكادميية

أكرث من 

برنامج الطالقة يف 
القراءة باللغة العربية: 

االختالف بني رسعة 
القراءة قبل وبعد تنفيذ 

الربنامج التجريبي بني 
مجموعة السيطرة 
ومجموعة التدخل. 
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ما انجزناه مسريتنا وأثرها
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تنمية 

القدرات 
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وإحدى الطرق التي نسرتشد بها نتائج أبحاثنا هو من خالل 
تطوير وتوفري الخدمات بطريقة اسرتاتيجية من أجل بناء 

وتعزيز القدرات عرب القطاع العام. ومن خالل االستناد عىل 
نتائج بحوث التعليم القامئة عىل األدلة، تتمكن املؤسسة 

من لعب دور كبرية يف تنمية القدرات واكتشاف وتنمية 
املواهب املحلية وإضفاء التحسينات املؤسسية. 

خالل هذا العام، ركّزت املؤسسة عىل تحسني قدرات 
وإمكانيات املعلمني من خالل توفري دورات تطوير مهنية 

معتمدة، وإنشاء عالقات تعاون رسمية مع وزارة الرتبية 
والتعليم، ودعم الطالب املوهوبني وتعزيز مهاراتهم 

وإمكانياتهم، وتقديم شتى الخدمات للشباب املعرضني 
للخطر من خالل الربامج التكميلية التي تركز عىل تعزيز 

مهارات الحياة. 

“تقدم املؤسسة برنامجاً لتطوير قدرات 

وإمكانيات املعلمني من خالل الرتكيز عىل 

املواضيع التي تلبي احتياجاتهم من أجل تعزيز 

مهاراتهم التدريسية داخل الفصول الدراسية، 

وهذا بالتايل يساعد الطالب عىل تحقيق النتائج 

املذهلة كام يعطي املعلمني أفكاراً حول ما 

يتحتم عليهم القيام به من أجل مواكبة آخر 

املستجدات أثناء تقدميهم للتدريس”

– محمد عطا، معلم يف إحدى املدارس الثانوية 
يف إمارة رأس الخيمة.

تنمية القدرات 
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أكرث من

مستفيد مبارش 
من مبادرات تنمية 

القدرات

معلم ومعلمة سجلوا 
يف برامج التنمية املهنية 

)التعلم من بعضهم البعض( 

معلم ومعلمة انضموا إىل 
شبكة املعلمني يف إمارة 

رأس الخيمة 

دورة وورشة عمل 
قُدمت يف التنمية 

املهنية 

برامج خاصة مبؤسسة الشيخ 
صقر لتعزيز مهارات الطالب 

وإجراء الزيارات امليدانية 
لعدد من الجامعات

برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة، والذي تم فيها تقديم 
البعثات الصيفية إلعداد الطالب ملواصلة دراستهم الجامعية 

يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة الربيطانية 
املتحدة

طالب شارك يف 
برنامج الشيخ صقر 

لتنمية الطلبة

سجني شارك يف دورات 
تنمية املهارات يف 

سجن رأس الخيمة 

منح لتحسني ثالث 
مدارس 

منحة لربنامج الشيخ 
صقر للدراسة خارج 

الدولة 

من الطالب الذين 
شاركوا يف برنامج 
الشيخ صقر لتنمية 
الطلبة يف مرحلة 

الصف 12، واصلوا 
دراستهم الجامعية 

خارج الدولة

من الطالب الذين 
شاركوا يف برنامج 
الشيخ صقر لتنمية 
الطلبة يف مرحلة 

الصف 12، واصلوا 
دراستهم الجامعية
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تنمية القدرات 
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املشاركة 

املجتمعية 

و اإلتصال 

الجامهريي
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االستثامر يف األفراد يعني تشجيعهم عىل التعاون وبناء قدراتهم 
وصقل مهاراتهم، ونقوم بذلك من خالل التعاون بشفافية 

أثناء إنجازنا للمهام. بناء عىل ذلك، تتعهد املؤسسة مبواصلة 
الشفافية، والشمولية، وتوفري املعلومات، بشكل صادق ونزيه، 

وتعترب هذه املسألة من املبادئ الرئيسية التي ترتكز عليها 
أثناء مسريتها للتوعية املجتمعية. وتشمل قنوات التواصل مع 
اآلخرين النرشات اإلخبارية الفصلية، ووسائل اإلعالم االجتامعية، 

وحلقات التوعية عرب اإلنرتنت )البودكاست(، واملنشورات واإلصدارات 
املختلفة. 

تتلقى املؤسسة الدعم من خالل املشاركة املجتمعية، وخدمة 
املجتمع، واألعامل التطوعية، والفعاليات املختلفة. وتشمل 

أعاملنا، مشاركة أفراد املجتمع يف الفعاليات املختلفة والعروض 
املقدمة من قبل املجالس التي متتاز بجمع مختلف فئات مجتمعنا 

مع بعضهم البعض وحثهم عىل تبادل األفكار والثقافات واالستمتاع 
بكل ما تقدمه إمارة رأس الخيمة. وخالل هذه السنة، عقدت 

املؤسسة مهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون البرصية، الذي تم 
خالله افتتاح معرض وأستوديو جديد لدعم الفنانني املبدعني يف 

اإلمارات الشاملية لدولة اإلمارات من خالل عرض أعاملهم املتنامية 
واستضافة الربامج التعليمية واملعارض الفنية. 

“الفعاليات التي نظمتها مؤسسة القاسمي 

زودتنا مبنصة سمحت لنا باإلستفادة واإلستمتاع 

بالحياة الثقافية واالجتامعية العريقة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة. فعىل سبيل املثال، 

يشجع مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية 

الفنانني املتميزين عىل مواصلة اإلبداع والتألق. 

املؤسسة هي القلب الثقايف النابض يف 

مجتمعنا.”

– شيشتا روي رسكار، مقيمة يف إمارة رأس 
الخيمة

املشاركة املجتمعية و اإلتصال الجامهريي
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أكرث من

متابع يف وسائل اإلعالم 
اإلجتامعية 

أكرث من

ساعة عمل تطوع فيها فريق 
عملنا يف خدمة مجتمعنا.

أكرث من

2100 ضيف شارك يف 
فعاليات املؤسسة 

تم عقد 

معارض فنية يف أستوديو 
ومعرض القاسمي

فعاليات مجلسية جمعت مجموعة 
من الباحثني املرموقني مع 

واضعي السياسات املهتمني 
بأعامل هؤالء الباحثني.

فعاليات مجتمعية شجعت الحضور 
عىل املشاركة يف األنشطة 

الرتاثية والفنية والثقافية 
والفعاليات التي عقدت يف الهواء 

الطلق، وغريها من األنشطة.

كبار موظفي املؤسسة هم 
أعضاء يف

مجلس من املجالس القيادية  

تربعت املؤسسة بـ 

 باقة رعاية خالل برنامج عطاء 
املؤسسة السنوي لشهر رمضان. 

أكرث من

مشارك محيل ودويل يتلقون 
نرشاتنا اإلخبارية الفصلية 

عدد الرشكاء من الجامعات 
املحلية والدولية 

مرة ظهرت فيها املؤسسة 
عىل صفحات التغطية 

اإلخبارية املحلية والدولية

3350

935

21005

ازدادت مشاركة 
املواطنني 

اإلماراتيني يف 
أعامل املؤسسة 

بنسبة 

شهدت 
املؤسسة منو 

متابعيها يف 
وسائل األعالم 

االجتامعية مبعدل
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املشاركة املجتمعية و اإلتصال الجامهريي
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التطوير 

التنظيمي 
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1000+

التطوير التنظيمي 

تسعى املؤسسة جاهدة إىل تجسيد أفضل املامرسات بحيث تبقى 
مصدراً مهامً للمستفيدين وأصحاب املصلحة واملؤسسات الخريية 
واملنظامت غري الحكومية وبقية زمالئها املبتدئني يف املنطقة، 

وذلك من خالل التزامها بالشفافية واملساءلة واالستدامة أثناء 
جميع مساعيها. ولتحقيق ذلك، ركزّت املؤسسة يف عام 2017 عىل 

إجراء مجموعة من التقييامت اإلدارية والربمجية داخل املؤسسة، 
وتحديث سياساتها وإجراءاتها املؤسسية، مع الرتكيز بالوقت ذاته 
عىل التطوير املهني للموظفني الذين يعملون داخل املؤسسة . 

تم تحديث

كتيبات خاصة بالسياسات 
واإلجراءات املؤسسية

تم تقديم أكرث من

ساعة تدريب يف التطوير املهني 
ملوظفي املؤسسة 

تم االنتهاء من 
تقييم املؤسسات 

الخارجية 

تم االنتهاء من تحديث 
جميع املعلومات املتعلقة 

بأصحاب املصلحة 

تم االنتهاء من

تقييامت إدارية وبرمجية 
74
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ما نتطلع إليه
خططنا للعام 

2018
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ما نتطلع اليه خططنا للعام 2018

خالل عام 2018 تلتزم مؤسسة القاسمي مبواصلة تقديم 
الدعم من أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
بصورة مستدامة يف إمارة رأس الخيمة تحديداً ودولة اإلمارات 

عموماً، وذلك من خالل إجراء املزيد من البحوث القامئة عىل 
األدلة، ورفع التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة. 

يتطلع فريق عملنا إىل العمل مع رشكائنا املحليني يف املنطقة 
وبقية دول العامل عىل مدار السنة من أجل إضفاء التحسينات عىل 

قطاعات مثل التعليم والصحة وسالمة األفراد والتنمية الحرضية 
واملجتمعية والفنون والثقافة يف جميع أنحاء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة والعامل أجمع. نحن متحمسون بشكل خاص ملا 
ييل:

 استضافة امللتقى الثامن للجمعية الخليجية للرتبية 
املقارنة: القطاع العام والخاص والعمل الخريي: استكشاف 
تأثري املمثلني الجدد عىل التعليم يف دول مجلس التعاون 

الخليجي يف إمارة رأس الخيمة. 

التعاون مع السفارة األمريكية و AMIDEAST لتوفري برنامج 
اللغة االنجليزية للشباب الذين يعيشون يف املناطق 

النائية يف إمارة رأس الخيمة.

زيادة عدد خريجي برنامج الشيخ صقر لتنمية الطلبة 
الراغبني مبواصلة دراستهم الجامعية خارج الدولة. 

إرسال املعلمني ومدراء املدارس إىل فيتنام من خالل 
برنامج اإلمارات لتبادل املعلمني بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم ومعهد التعليم الدويل

إطالق مجلة أكادميية تركز عىل التعليم يف املنطقة 

SAP اإلنتقال إىل استخدام برنامج

تطوير خططنا االسرتاتيجية للسنوات الخمس املقبلة 
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من نحن
فريق عملنا
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من نحن فريق عملنا

موظف وموظفة  باحثني زائرين 
وطالب دكتوراه

متدربني ومساعدي 
الدراسات العليا

جنسية

الجهات التي نتعاون معها
هيلني آبادزي

باحثة متخصصة 

الدكتورة هيلني آبادزي هي أستاذة يف جامعة تكساس يف آرلينغتون. شغلت يف السابق منصب 
أخصائية تعليم يف البنك الدويل عىل مدى 27 عاماً. وهي حاصلة عىل شهادَت دكتوراه، األوىل 
يف علم النفس، والثانية يف اإلدارة التعليمية. وتستكشف أبحاثها الحالية تطبيقات عىل األعصاب 

اإلدراكية التي قد تلعب دوراً يف تحسني الطالقة يف القراءة يف مراحل مبكرة من عمر األفراد. 
مؤخراً، أكملت بنجاح املرحلة األوىل من برنامج الطالقة يف قراءة اللغة العربية. 

سانديب أغراوال 

باحث متخصص  

الدكتور سانديب أغراوال هو باحث دويل مشهور يف مجال التخطيط الحرضي ولديه اكرث من 20 
سنة خربة يف هذا املجال. بالوقت الحايل هو يشغل منصب أستاذ ومدير برامج التخطيط الحرضي 

واإلقليمي بجامعة ألربتا، يف كندا. وتكمن خربته يف التنمية والتخطيط الدويل، وقد تلقى العديد 
من الزماالت واملنح الدولية من شتى الكليات املرموقة حول العامل. وقد تعاون بشكل مكثف مع 

الجامعة األمريكية يف الشارقة، وهو يقوم حالياً ببحث تأثريات برامج وسياسات اإلسكان املعقولة 
يف إمارة رأس الخيمة. 
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اليزابيث باكنار 

باحثة متخصصة 

الدكتورة إليزابيث باكنار هي أستاذة مساعدة للتعليم العايل يف مؤسسة أونتاريو للدراسات 
الرتبوية )OISE( بجامعة تورونتو. ومجاالت اهتاممها تشمل، العوملة، والتعليم، وسياسة التنمية 

الدولية. وقد أجرت العديد من البحوث يف مختلف مجاالت اهتاممها، مثل تأثري العوملة عىل 
التعليم، مبا يف ذلك توضيح بعض صور العوملة، وزيادة مستوى تعلم مادة اللغة االنجليزية، 

وخصخصة قطاع التعليم العايل. وهي تبحث حالياً العوامل التي تؤثر عىل الفروق بني الجنسني 
بالنسبة للطالب اإلماراتيني أثناء التقييامت الدولية. 

وليام رينولدز 

باحث متخصص 

وليام رينولدز هو أستاذ مساعد يف كلية الدراسات العليا يف مجال الهندسة املعامرية 
والتخطيط والحفظ بجامعة كولومبيا، ومجال تخصصه هو املحافظة عىل الرتاث. وقد عمل يف 

مشاريع تراثية يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وبحثه الحايل يشمل دراسة 
محطات مياه الفالج األثرية. فيقوم بحثه بوصف اآلفاق والتحديات املرتبطة باملحافظة عىل هذه 

اآلثار يف إمارة رأس الخيمة، ويحدد الفرص التي تساعد عىل تعريف املواطنني والعامل أجمع 
باملزايا التاريخية لهذه املحطات وكيفية االستفادة منها يف يومنا هذا.  

وليام كوك

طالب دكتوراه 

وليام كوك هو طالب دكتوراه يف جامعة يورك يف تورونتو، يف قسم برنامج اللغويات التطبيقية. 
يركز بحثه بشكل عام عىل سياسة اللغة، مع اهتامم خاص بدراسة كيفية استخدام األفراد للغة 
العامية، التي ليس فيها قواعد لغوية محددة، يف حياتهم اليومية. ويستكشف بحثه الحايل 

دراسة مجموعة من األفراد الذين يعيشون يف إمارة رأس الخيمة ويدرسون يف إحدى مدارسها، 
من أجل التعرف عىل السياسات اللغوية حول طريقة تحدثهم باللغة املحلية.



29

من نحن فريق عملنا
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الجهات التي 
تعاونا معها

رشكاؤنا
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الجهات التي تعاونا معها رشكاؤنا

مؤسسة القاسمي تقدر جداً عملية التعاون وتعتربه من العوامل 
األساسية التي تساعد عىل بناء مجتمع قوي. ولذلك، تبقى 
املؤسسة ممتنة وسعيدة جداً نظراً لتعاونها مع العديد من 

املؤسسات املرموقة التي تواصل التزامها بإجراء البحوث التي تعزز 
التنمية والتطوير والتوعية داخل إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 

الرشكاء الحكوميني يف إمارة رأس الخيمة ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

مركز الغيل للشباب 

كليات التقنية العليا 

مكتب التطوير واالستثامر

مركز مسايف الثقايف 

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

وزارة الرتبية والتعليم

بنك رأس الخيمة الوطني 

مركز إصالح رأس الخيمة 

دائرة املالية رأس الخيمة 

املنطقة االقتصادية يف إمارة رأس الخيمة 

املنطقة التعليمية يف إمارة رأس الخيمة

هيئة رأس الخيمة للحكومة اإللكرتونية

غاز رأس الخيمة )ذ.م.م(

مستشفى رأس الخيمة 

املكتب اإلداري يف إمارة رأس الخيمة 

املكتب اإلعالمي يف إمارة رأس الخيمة 

رشكة أحجار رأس الخيمة 

مدارس إمارة رأس الخيمة 

هيئة تنمية السياحة يف إمارة رأس الخيمة 

هيئة إدارة النفايات يف إمارة رأس الخيمة 

دائرة اآلثار واملتاحف يف إمارة رأس الخيمة 

دائرة الخدمات العامة يف إمارة رأس الخيمة 

بلدية إمارة رأس الخيمة 

املتحف الوطني يف إمارة رأس الخيمة 

برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي

دار الرعاية االجتامعية للشبان

الرشكاء املحليني اآلخرين 

عبد الله صالح الجوعان 

نادي الجزيرة للطريان

آاليف لإلعالن

الجامعة األمريكية يف إمارة رأس الخيمة

الجامعة األمريكية يف إمارة الشارقة 

AMIDEAST

Art 276

مغامرة التحدي 

مهرجان طريان اإلمارات لآلداب

مؤسسة اإلمارات 

املجلس اإلمارات األملاين املشرتك للصناعة والتجارة 

بيت الجامل

جامعة ميدلسيكس ديب

جامعة نيو يورك أبو ظبي

أكادميية رأس الخيمة 

جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية

جامعة الشارقة 
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سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة 

جامعة زايد 

إرنست و يونغ

كليفورد شانس 

الرشكاء الدوليون 

منتدى املؤسسات العربية 

املجلس الثقايف الربيطاين 

أكادميية يس يس آي جرين هارت للربامج الصيفية

)CELT( مركز تعليم اللغة االنجليزية

جامعة كولومبيا، كلية الدراسات العليا للهندسة املعامرية 
والتخطيط واملحافظة عىل املباين 

جامعة جورجتاون 

جامعة جوته فرانكفورت

برنامج التعلم املهني أسرتاليا

معهد التعليم الدويل 

جامعة جون هوبكنز 

مدرس لويس لتعليم اللغة االنجليزية يف ساوث هامبتون 

مؤسسة التكنولوجيا الغري ربحية من أجل الخري 

NORRAG

مؤسسات املجتمع املفتوح

مدرسة كلية أكسفورد الصيفية

مدرسة بريتري الصيفية لتعليم اللغات للشباب يف كارديف 

كلية املعلمني، جامعة كولومبيا

معهد الدراسات العليا، جنيف

الجمعية الخليجية للرتبية املقارنة 

وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

املجموعة القبلية 

اليونسكو

جامعة آلربتا 

جامعة ماساتشوستس 

جامعة مونسرت 

جامعة اكسفورد

جامعة سيدين

جامعة تكساس يف آرلينغتون 

جامعة تورونتو

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم 

جامعة يورك يف تورونتو 
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