Al Futtaim

EDUCATION FOUNDATION

“The world waits for no
one - those who do not
learn and evolve can
stumble and often fall”.
His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum
UAE Vice-President, Prime Minister and Ruler of Dubai

Our

FOUNDATION
Al Futtaim Education Foundation was launched by
Al Futtaim family as a not-for-profit initiative with the
aim of meaningfully impacting the education scene in
the UAE, the region, and beyond.
The Foundation’s vision is one of excellence. Through our
commitment to celebrating legacy, solidifying our links with
the community and embracing the future, we approach
education as the foundational principle of human progress.
For this purpose, we dedicate time, resources and
capabilities to support the realisation of the UAE vision
of building a solid knowledge-based economy that can
withstand the test of disruption.

Legacy
Our trajectory is
anchored in legacy.

Our

OBJECTIVES
The Foundation is invested in excellence, providing operational and
academic oversight of schools and supporting their work through a
number of other initiatives. By capitalising on synergies with local
and global leaders in education, the Foundation aspires to transform
the educational landscape in the UAE and beyond.
In our schools, we aim to offer an educational experience which is holistic,
academically challenging and adapted to the needs of our students.
We seek to sow the seeds of our student’s onward success in terms of
academic achievement and embracing a lifetime of happiness and growth.
The Foundation is focused on bridging the gaps between potential and
opportunity and schooling and employability by offering scholarships and
experiential learning programmes.
Our Centre for Excellence in Arabic supports the UAE Vision of
ensuring that students have a solid knowledge of the Arabic language,
and can use it as a language for thought and life.

Community
Contributions to the community
multiply connections and drive
exponential progress.

Our

PROJECTS
Arabic Centre for Excellence

language. The study, based on a corpus

We founded, and now operate, a

of a representative sample of Arabic

dedicated Centre for Excellence in Arabic

school curricula from around the Arab

that aims to support Arabic teaching and

World, is the first of its kind. The Centre

learning with solid, research-based tools,

has also completed the development of a

strategies and instruments. The Centre

Reading Age Assessment tool that would

cultivates interest in Arabic through

be instrumental in raising the standards

a focus on literature, on developing a

of reading amongst school-age children

wealth of curriculum resources, and on

within our community.

providing a platform for action research
into the language.

In November 2019, we will host a teacher
professional development event under

The Foundation’s Centre for Excellence

the banner “Re-igniting the Passion,” that

in Arabic has completed research into

will deliver world-class training to Arabic

the High Frequency Words of the Arabic

teachers in the UAE and the region.

with the best of educational leadership

Good,” as per the 2018-2019 KHDA school

practices, the Foundation aspires to

rankings.

cement the current notable position
of our schools amongst international

The Foundation realises that excellence

schools in Dubai, and to drive their

is the culmination of clarity of vision,

sustainable development moving forward. diligence, and a prioritisation of our most
precious stakeholders, the children. By

Academic Excellence

School Transformation

Operational Excellence

Al Futtaim Education Foundation believes

The Foundation’s approach to supporting

that a better future for humanity starts at

operational excellence at Deira

school. For this purpose, the Foundation

International School and Universal

operates its two schools on a not-for-

American School is firmly grounded

profit basis and is committed to investing

in synergies, shared services and on

in a continuous process of transformation

leveraging the capabilities and expertise

that will keep pace with, and ultimately

within Al-Futtaim.

outstrip, the rate of change in today’s
world.

By intertwining corporate efficiency

responding to our students’ needs, we

Universal American School and Deira

map out our journey towards outstanding,

International School are rated “Very

and further.

Scholarships

Our scholarships allow us to give back
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annual basis, to cover by up to 50% of the sporting, artistic and performing talent,
and to promote a culture of personal
cost of tuition for Emirati and expatriate
students, at Deira International and
Universal American schools.
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ُمستقبلنا

جاهزيتنا واستعدادنا
ّ
.مفاتيح المستقبل

Future

Preparedness is our key
to embracing the future.

مؤسسة

الفطيم التعليمية

"من ال يتغير تتغير عليه الظروف
فيتراجع ،ومن ال يتطور ال ينتظره
قطار العالم السريع ،ومن ال يتعلم
فلن يزيده مرور األيام إال ُ ّ
تخلفًا".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

المؤسسة
عن
ّ
جتمعية غير
عليمية كمبادرة ُم
مؤسسة الفطيم التّ
أسست عائلة الفطيم
ّ
ّ
ّ
ّ

المتّ حدة
ربحية تهدف إلى َر ْفد صناعة التّ عليم في دولة اإلمارات
العربية ُ
ّ
ّ
نوعية في هذا المجال.
بكل ما من شأنه تحقيق قفزة
ّ
وفي المنطقة
ّ

ميز ،وتسعى بنظرتها البعيدة ّالتي
تتمحور رؤية
المؤسسة حول التَّ ُّ
ّ
تستشرف المستقبل وتُ ْثريه بموروثنا َّ
الغني وبالتَّ عاون الوثيق
قافي
الث
ّ
ّ
اإلنسانية من خالل
مع فئات المجتمع إلى االستثمار في تطوير
ّ
التّ عليم.

واإلمكانيات
المادية
قدرات
مؤسسة الفطيم التّ
ترصد
ّ
ّ
الم َّ
عليمية ُ
ّ
ّ

المتّ حدة في بناء
المتاحة لتحقيق رؤية دولة اإلمارات
العربية ُ
ّ
البشرية ُ
ّ
تكرر ّالذي
معرفي ُمتماسك في وجه اإلرباك التّ
مجتمع
الم ِّ
كنولوجي ُ
ّ
ّ
يسود عالمنا اليوم.

موروثنا
إرثنا هو نقطة البداية
ومسيرتنا مستمرة.

أهدافنا
ميز من خالل تقديم خدمات
مؤسسة الفطيم التّ
تستثمر
عليمية في التَّ ُّ
ّ
ّ

شغيلي للمدارس من خالل دعمها بعدد من المبادرات
األكاديمي والتّ
اإلشراف
ّ
ّ
مؤسسات رائدة في
انطالقا من شراكات مدروسة مع
ً
والمشاريع .كما تعمل،
ّ
الدولة والمنطقة.
ي ،على االرتقاء بالمنظومة التَّ
عليمية في ّ
ّ
المجال التّ ربو ّ
ّ
تحقق التَّ وازن بين
تعليمية متكاملة ِّ
لطلب مدارسها تجربة
المؤسسة
تقدم
ّ
ّ
ّ

المؤسسة تحفيز
األكاديمي وتكييف المناهج لتلبية احتياجاتهم .وتراعي
التَّ حدي
ّ
ّ
طور
للسعادة وللقدرة على التّ ّ
الطالب وذويهم على النّ ظر إلى النّ جاح كحصيلة ّ
ّ
راسي فحسب.
الد
ّ
وليس كمكافئ للتّ فوق ّ

عددا من المنح
سنويا
المؤسسة بمبدأ إتاحة الفرص ،ولهذا فإنّ ها ترصد
تؤمن
ً
ًّ
ّ
الهوة بين مهارات سوق
رائدا يهدف إلى ردم
برنامجا
وتقدم
راسية
الد
ّ
تدريبيا ً
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
المدرسي.
العمل والتّ عليم
ّ

ميز في ّ
العربية المتّ حدة في
العربية رؤية دولة اإلمارات
اللغة
ّ
ّ
يدعم مركزنا للتَّ ُّ
الط ّلب وتمكينهم من استخدام ّ
رفع مستوى الكفاءة ّ
العربية
اللغة
ّ
غوية لدى ّ
الل ّ
كلغة فكر وحياة.

مجتمعنا

إسهامنا في المجتمع يربطنا
تقدمنا
بواقعنا ويدفع عجلة
ُّ
نحو آفاق ال حدود لها.

مشاريعنا
ميز في ّ
العربية
اللغة
ّ
مركز التّ ُّ

ميز في ّ
العربية ّالذي ترعاه
اللغة
ّ
يقدم مركز التّ ُّ
ّ
نهجا
عليمية –
مؤسسة الفطيم التّ
دعما ُم َم ً
ً
ّ
ّ
لتعليم ُّ
بحثية
العربية يستند إلى أسس
اللغة
ّ
ّ

فعالة .يهدف
وأدوات مختارة
وإستراتيجيات ّ
ّ

المركز إلى تحفيز األطفال والنّ اشئة على
بتعلم ّ
ُّ
العربية ،من خالل تعزيز
اللغة
االهتمام
ّ
عليمية،
العملية التّ
العربي في
مكانة األدب
ّ
ّ
ّ

راسية وتوفير فرص إلعداد
الد
ّ
وإثراء المناهج ّ
اللغة ُ
إجرائية في ّ
وأسس تعليمها
أبحاث
ّ
وتَ َع ُّلمها.

وقد أنجز المركز باكورة أبحاثه في الكلمات

تعلم ّ
تكرارا في ُّ
العربية ،حيث
اللغة
األكثر
ّ
ً

الدراسة – وهي األولى من نوعها
استندت ِّ

لعينة
في هذا المجال – إلى
ي ّ
كم ّ
تحليل ّ
ٍ

القرائية المستخدمة
تمثيلية من النّ صوص
ّ
ّ

العربية.
الدول
في المناهج
ّ
الوزارية لعدد من ّ
ّ
القرائي سوف
اختبارا للعمر
طور المركز
ّ
ً
كما ّ

يكون له األثر األكبر في رفع مستوى
ّ
المتعلمين.
القرائية لدى
القدرات
ّ

المهني
مؤتمرا للتّ طوير
ينظم المركز
سوف ِّ
ّ
ً
سي ّ
الدولة والمنطقة
اللغة
لمدر
العربية في ّ
ّ
ّ
ّ
«العربية شغفي» في شهر
تحت عنوان
ّ

الحالي.
«نوفمبر» من العام
ّ

المؤسسات
وعي في إدارة
االرتقاء النّ
ّ
ّ
عليمية:
التّ
ّ

مستقبل أفضل
بأن الخطو نحو
تؤمن
المؤسسة ّ
ّ
ٍ

كل
للبشرية يبدأ من المدارس؛ لذلك نقوم بإدارة ّ
ّ

ّالذي سوف يضمن مواكبتنا ،بل وتجاوزنا لحركة

عليمي.
السريعة والمتواترة في المجال التّ
ّ
غير ّ
التّ ّ
شغيلية:
ميز في اإلدارة التّ
ّ
التّ ُّ

أمريكي)،
األمريكية (منهاج
العالمية
من المدرسة
ّ
ّ
ّ

عليمية مدرسة ديرة
مؤسسة الفطيم التّ
تدير
ّ
ّ

التزاما منّ ا باالستثمار المتواصل
ربحي
أساس غير
ً
ّ

مؤسسات الفطيم وعلى فرص
إمكانيات
على
ّ
ّ

بريطاني) على
ولية (منهاج
ّ
الد ّ
ومدرسة ديرة ّ

األمريكية باالعتماد
العالمية
الدولية والمدرسة
ّ
ّ
ّ

ي بين المدرستَ ْين.
التّ عاون اإلدار ّ
ّ
الف ّعال بين
الدمج َ
وتتطلع
المؤسسة من خالل ّ
ّ
مبادئ إدارة ّ
الشركات وخيرة الممارسات في

راسي
الد
ِق َبل هيئة المعرفة في
ّ
دبي للعام ّ
ّ
.2019-2018
ّ
يتطلــب
ميــز
تــدرك
أن الوصــول إلــى التّ ُّ
المؤسســة ّ
ّ

ومطرد   .
دبي وإلى االرتقاء بهما بشكل مستدام
ّ
ّ

الجــاد
الرؤيــة والعمــل
تضافــر
ّ
مقومــات وضــوح ّ
ّ
ّ
إن
ووضــع مصلحــة
ي اعتبــار آخــرّ .
المتعلميــن قبــل أ ّ
الــدؤوب لتلبيــة احتياجــات ّ
كافتهــم
طلبنا ّ
ســعينا ّ

األكاديمية:
ميز في اإلدارة
ّ
التّ ُّ

ميــز.
مســتويات أعلــى مــن التّ ُّ

عليمية إلى تعزيز المكانة
المؤسسات التّ
قيادة
ّ
ّ
ّ
تحتلها المدرستان بين مدارس
المرموقة ّالتي

جدا» من
حصلت مدرستانا على تصنيف
«جيد ًّ
ّ

المتكرر إلــى
هــو ُمنطلــق فلســفتنا فــي الوصــول
ّ

راسية:
الد
ّ
برنامج المنح ّ

ـددا من المنح
مؤسســة الفطيــم التّ
توفــر
عليميــة عـ ً
ّ
ّ
ّ

وليــة والمدرســة
الد
الد ّ
راســية فــي مدرســة ديــرة ّ
ّ
ّ
المتميزيــن مــن
للط ّــاب
األمريكيــة
العالميــة
ّ
ّ
ّ
ّ

يغطــي مــا قــد يصــل
الدولــة والوافديــن
ّ
ـي ّ
مواطنـ ّ
ـنوية.
السـ ّ
الدراسـ ّـية ّ
الرســوم ّ
إلــى نســبة  ٪٥٠مــن ّ

المحوريــة
الركيــزة
إيمانً ــا منّ ــا
ّ
بــأن المجتمــع هــو ّ
ّ

المؤسسـ ّـية ،فإننــا نســعى مــن
ويتنــا
ّ
وله ّ
لقيمنــا ُ

ياضيــة
والر
األكاديميــة
خــال تقديــر المواهــب
ّ
ّ
ّ
ّ
الخلقــة بيــن
والفنّ ّيــة إلــى نشــر ثقافــة التّ نافسـ ّـية
منســوبينا.

برنامج التّ أهيل لسوق العمل:

الجاهزيــة
أن
مؤسســة الفطيــم التّ
تــرى
ّ
عليميــة ّ
ّ
ّ
الرئيســان فــي
واالســتعداد همــا العنصــران ّ

نوفــر
ـتراتيجيتنا للتّ عامــل مــع المســتقبل .لذلــك ّ
إسـ
ّ
ّ
األمريكيــة ومدرســة
العالميــة
لطــاب المدرســة
ّ
ّ

عمليــة
فرصــا الكتســاب خبــرات
وليــة
ّ
ً
الد ّ
ديــرة ّ
ضمــن مجــاالت العمــل العديــدة ّالتــي تنــدرج تحــت
ّ
مؤسســات الفطيــم .وتمنــح هــذه الخبــرات
مظلــة
ّ
ّ
فرصــا أوفــر فــي ســوق العمــل وفــي
المتعلميــن
ً
ـتقبلية أو تعديلهــا
الدراسـ ّـية المسـ
ّ
تعزيــز خياراتهــم ّ

أو اســتبعادها.

نطمــح مــن خــال برنامــج التّ أهيــل لســوق العمــل
الطــاب إلــى انتقــاء مــا يتناســب
إلــى دفــع ّ
راســية فــي
الد
ّ
وميولهــم وقدراتهــم وخياراتهــم ّ

لقطاعاتنــا المتعـ ّـددة
الجامعيــة ،بمــا يمكــن ِ
المرحلــة
ّ
نميــه.
لبيــه أو تُ ّ
أن تُ ّ

ُمستقبلنا

جاهزيتنا واستعدادنا
ّ
.مفاتيح المستقبل

Future

Preparedness is our key
to embracing the future.

