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القيادة الفكرية

منذ إنشاء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، كان البحث 
عنصرًا أساسيًا في توجيه ودعم تطوير برامجنا وتوّجهنا 

االستراتيجي. واحتلت المؤسسة مكانة متقدمة في 
القيادة الفكرية في المنطقة من خالل دعم صانعي 
السياسات وغيرهم من األطراف المعنية باتباع نهج 
يركز على السياسات وقائم على األدلة. كما تساهم 

I. األبحاث وموجزات السياسات

•  رسم المسار نحو المستقبل: التعاون بين عدة أطراف 
معنية لتعزيز التعلم المدمج في العالم العربي )2020(

• التعليم عن بعد في حاالت الطوارئ أم نموذج التعليم 
عبر اإلنترنت؟ تجارب الطالب العرب في ظل جائحة كورونا 

)كوفيد - 19( )2020(
• تمكين الشباب اإلماراتي لقيادة الوطن: برنامج الغرير 

للمفكرين اليافعين )2020(
• التعليم عبر اإلنترنت في العالم العربي: نموذج تعليمي 

يحتاج إلى الدعم )2020(
• االتجاهات والتحديات والفرص التوظيفية لالجئين في 

األردن )2019( 
• المسارات المؤدية إلى التعليم وما بعده للشباب 

الالجئين في األردن ولبنان )2019(
• االستثمار في مواهب الغد: دراسة بشأن استعداد 

الشباب العربي الجامعي والمهني )2018(

المؤسسة في إثراء المعرفة حول التعليم في المنطقة 
العربية. وباإلضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة إلى جانب 

جهات فاعلة رئيسية في المنطقة للتعاون بشأن مشاريع 
مشتركة وتبادل الخبرات وبناء مجتمع إقليمي من صانعي 

القرارات القائمة على األدلة.

II. التقارير

• المؤسسات ومستقبل التعليم العالي: أبرز النقاط من 
المنتدى )2019( 

• التقرير األولي: مراجعة السنوات األولى لنا )2018(
• التقرير السنوي لعام 2017

• نحتفل بعام واحد من تمكين الشباب من خالل التعليم 
)2017(

في ما يلي بعض منشوراتنا الرئيسية:
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شبكة الشراكات

من شأن التعاون مع األطراف المعنية التي تشاركنا 
قيمنا أن يمّكننا من توسيع نطاق أثرنا اإليجابي. ونعمل 
مع مختلف األطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات 

األكاديمية والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير 
الحكومية لتحقيق رؤية تحّولية وأكثر شمولية للتعليم في 

المنطقة العربية. وبالتعاون مع شركائنا، نجري األبحاث 
ونتشارك في ابتكار حلول عملية عبر القطاعات تهدف إلى 

إعداد شبابنا للتوظيف وتقدم لهم فرصًا أفضل لالرتقاء 
بسبل العيش.

تؤدي هذه الشراكات الفعالة إلى إحداث أثر قابل للقياس، 
وهو أمر جوهري لبناء منظومة تعليمية ناجحة تدعم 

الطالب ومجتمعاتهم.

وبهدف تحقيق ذلك، نحن نعمل على: 

• دعم المبادرات واألبحاث العملية القائمة على األدلة التي تؤدي إلى تغيير على مستوى النظام؛
• إشراك األطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام في تصميم الحلول التي تركز على النتائج وتنفيذها؛

• بناء قدرات المؤسسات التعليمية على تصميم برامج تعليم عالي الجودة عبر اإلنترنت وتقديمها.
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