
عملنــــا

20 أبريل 2017
 هو تاريخ مرور العام
 األول على انطالق عملياتنا

 في عامنا األول، حققنا إنجازات كثيرة
 ويسرنا أن نشارك بعض المعلومات

عما حققناه
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وبرنامج واحد جديد سيتم إطالقه قريبًا!

771
بعثة دراسية تم تقديمها

التعاون دعامتنا االبتكار ركيزتنا

من برامج التعليم
المفتوح تم إطالقهما

من الشراكات لبناء القدرات مع منظمات
إقليمية وعالمية

%76 13,000 404
شكرًا للمتطوعين!

لم نكن بحاجة إلى مبنى مكاتب أو عدد كبير
من الموظفين للبدء في إحداث التغيير والتأثير

طالبًا يشغلون18طالبنا يرّدون الجميل

ساعات تطوع مقدمة
للمؤسسة 

ساعة من الخدمة المجتمعية
قدمها طالبنا 

من الطالب يشاركون في منظمات 
خاصة بالطالب أو خدمة المجتمع

 بدعم من المؤسسة، يعمل شبابنا على إعادة تصور ورسم رواية جديدة
عن العالم العربي وقودها الشباب وعمادها التعليم.
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 من طالبنا هم طالب جامعيون من
  الجيل األول

طالب غير متخّرجين

متخّرجون %83

%17
يدرسون الهندسة

يدرسون العلوم

17
 طالبًا هم من المهّجرين

أو الالجئين

 منهم يتقنون لغتين والباقون يتقنون%78
3 لغات وأكثر!

طالبنا يمثلون 9 دول عربية

 نؤمن بأّن عمل الخير يتمتع بمكانة فريدة إلحداث تغيير كبير. نعمل على نشر
 مفهوم العمل الخيري في المنطقة وعلى تشجيع مشاركة المجتمع على

 كافة المستويات.

األشخاص خلف األرقام
 هذا العام هو إهداء لمؤسسنا ورئيس مجلس إدارتنا وأمنائنا وشركائنا والفريق

المذهل الذين جعلوا تحقيق كل ذلك ممكنًاً

موظفــــًا14

 أطلقنا حملة تطوع لدعم مبادرة "عام
 الخير" الوطنية في دولة اإلمارات

 العربية المتحدة. شاركونا في الحملة
عبر التسجيل في موقعنا اإللكتروني

 أطلقنا شبكة أهل العطاء لتعزيز
مبادرات العطاء في العالم العربي

 موظفونا يمثلون 11 بلدًا
 مختلفًا ولكّنهم يتشاركون

 االلتزام نفسه بمساعدة العرب
على تحقيق قدراتهم

  لدينا 35،486 إعجابًا على مواقع التواصل االجتماعي ولكّن المزيد لن يضّرنا! تابعونا على

12
7

 جامعة شريكة في

بلدان

نعّد طالبنا ليكونوا قادة الجيل المقبل وخبراء في مجاالتهم

 المعدل التراكمي المتوسط
 لطالبنا (والكثيرون يحصلون

على 4!)

56
 طالبة يمارسن مهنًا في مجال

التقنيات العليا

 قطع طالبنا مسافة 20،000 ميل لمتابعة
 دراستهم في الجامعة (باستثناء طالب

 التعليم المفتوح الذين لم يقطعوا حتى ميًال
واحدًا، وهنا تكمن فائدة التعّلم الرقمي)

30
 بدأنا العمل في

مساحة 30 مترًا مربعًا

3
 مرات غيرنا القهوة في

المكتب لتكون أقوى

45
 حفل عشاء

 لفريق العمل

 نصف موظفينا حازوا على بعثات دراسية
 إلتمام دراستهم الجامعية، ويسرنا أن نقدم

نفس الفرصة لطالب آخرين
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130
 طالبًا يدرسون حاليًا

 العلوم أو التكنولوجيا أو
الهندسة أو الرياضيات

نحتفل بعام واحد
من تمكين الشباب من خالل التعليم 

تأسيسنـــــــا

إنجازاتنــــــا

 نخدم الشباب في 22 بلدًا
 من البلدان العربية من

 مقرنا في دبي، اإلمارات
العربية المتحدة

 أسس الشركة عبدالّله
 الغرير، وهو رجل أعمال

 إماراتي محب للخير
واإلحسان

  تم افتتاح المؤسسة في
20 أبريل 2016

 بحضور صاحب السمو الشيخ  
محمد بن راشد آل مكتوم

 تكمن رسالتنا في توفير 15 ألف
 فرصة تعليمية ذات جودة عالية

 لشبان إماراتيين وعرب في
السنوات العشر المقبلة

 من البرامج
تم إطالقهما

مناصب قيادية

.


