
نحن نعمل من أجل تحقيق األهداف الرابع 
والثامن والسابع عشر من أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة التي تنص على 
التعليم الجيد والمنصف والشامل الذي يؤدي 

إلى تحسين مستوى المعيشة عن طريق إقامة 
الشراكات االستراتيجية.

كلمة الرئيسة التنفيذية
باسم مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، يسرني أن أقدم 

لكم تقرير اإلنجازات المحققة في السنوات الخمس األولى 
الصادر عن المؤسسة. يأتي هذا التقرير في مرحلة مهمة 

من مسيرتنا بينما نتّجه إلجراء تحّول استراتيجي يدعم 
المستفيدين والمنظومة التعليمية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة والمنطقة العربية. يهدف تقرير اإلنجازات 
هذا إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المؤسسة 
بين عامي 2015 و2020، كما يمّهد الطريق أمام جهودنا 

المستقبلية حتى نتمّكن من بناء غد أقوى.

في السنوات الخمس الماضية، أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في 
تعزيز الحصول على تعليم ذي جودة عالية في 15 جامعة 
ألكثر من 1,000 شاب وشابة من ذوي الدخل المحدود. 

وبتقديم نموذج شامل للمنح الدراسية، نضمن نجاح 
الطالب في رحلتهم التعليمية كما في حياتهم المهنية. 

من خالل دعم هؤالء الشباب الطموحين في الحصول 
على الفرص التي يستحّقونها، فإننا نساهم في االرتقاء 
بسبل عيشهم، ليرتقوا بدورهم بمجتمعاتهم ويقّدموا 

الدعم إلى الجيل القادم.

واستجابًة الحتياجات الشباب في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمنطقة العربية، أطلقنا منصة عبر اإلنترنت 

لالستعداد الجامعي والمهني كان لها أثر إيجابي على أكثر 
من 28,000 شاب وشابة بحلول نهاية عام 2020. وتسّنت 

لهؤالء الشباب فرصة االطالع على مختلف المسارات 
الوظيفية واكتساب المهارات القابلة للنقل والحصول على 

التوجيه بشأن خطواتهم التالية.

ومع الحفاظ على قيمنا الراسخة، أعدنا تشكيل رؤيتنا في 
عام 2020 من أجل تبّني استراتيجية جديدة قائمة على 

النتائج. كما يدفعنا تركيزنا على سّد الفجوات في النظام 

التعليمي إلى زيادة شراكاتنا االستراتيجية وتعزيز دورنا في 
توليد المعرفة ومشاركتها.

سنواصل تشجيع رؤية التحول في التعليم ودعمها لصالح 
الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 

العربية. كما سنرّكز على تنمية المهارات المستقبلية التي 
سيحتاجون إليها في مراحل التعليم الجامعي والتوظيف 

وريادة األعمال.

نحن نعمل من أجل تحقيق األهداف الرابع والثامن 
والسابع عشر من أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة التي تنص على التعليم الجيد والمنصف 
والشامل الذي يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة عن 
طريق إقامة الشراكات االستراتيجية. وبحلول عام 2025، 

نهدف إلى دعم 200,000 مستفيد إماراتي وعربي ليكونوا 
على استعداد للحياة الجامعية والوظيفية.

ندرك أنه من أجل تحقيق هذه األهداف، علينا مضافرة 
جهودنا مع مختلف األطراف المعنية وتبّني منهجيات 
محددة السياق وتعزيز المساءلة والشفافية من أجل 

تحقيق أثر إيجابي.
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