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التعليم: من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الجامعة

الوصول إلى 2 مليون طالب كل عام



تقوم شبكة اآلغا خان للتنمية ببناء حرم جامعي 
رئيسي وجديد في مدينة أروشا في تنزانيا، وهو 
امتداد لجامعة اآلغا خان التي تتخذ من كراتشي 
في باكستان مقرًا لها. إن هذا االستثمار في مجال 
مليار   1.5 تكلفته  تبلغ  والذي  العالي،  التعليم 
دوالر أمريكي، هو األضخم من نوعه في تاريخ 

المنطقة.

التعليم العالي
تقدم نشاطات شبكة اآلغا خان للتنمية في مجال 
العالم،  مستوى  على  المبكرة،  الطفولة  تنمية 
متميزة  بنوعية  التعليم  على  الحصول  فرص 
لنحو 750,000 طفل، ممن تتراوح أعمارهم 
للعائالت  يمكن  وبتكاليف  سنوات،   8-0 بين 

والحكومات تحملها. 

الطفولة المبكرة

إلى  جنبًا  للتنمية  خان  اآلغا  شبكة  تعمل 
الهيئات  وأعضاء  الحكومات  مع  جنب 
لتحسين  والمجتمعات  واألهالي  التدريسية 
الصفوف  ضمن  والتعليم  التدريس  نوعية 
ألكثر من مليون طالب سنويًا. كما أنها تدير 
200 مدرسة تغطي المراحل ماقبل الثانوية، 
بمشاركة نحو 73000 طالب مسجل في كل 

عام.

المراحل االبتدائية - الثانوية
والتابعة  الوسطى  أسيا  جامعة  تقدم 
لشبكة اآلغا خان للتنمية  برامج تعليمية رسمية 
الحصول  دون  من  ولكن  الجامعة،  ضمن 
على شهادة جامعية. منذ عام 2006، عملت 
المهني والمستمر على توفير  التعليم  مدرسة 
التطوير  مجاالت  في  التدريبية  الدورات 
المهني واالحترافي لـ 74000 شخص من 

الشباب والبالغين.

التعليم المستمر

خان،  اآلغا  أكاديميات  شبكة  توفر 
للتنمية،  خان  اآلغا  شبكة  ضمن 
الصارم  الدولية  البكالوريا  منهاج 
في  يساعد  مما  النامية،  الدول  في 
تأهيل قادة الغد. يتم اختيار الطالب 

على أساس الجدارة والموهبة.

تأهيل القادة

 التأكد من حصول 750,000 
طفل على بداية جيدة في الحياة 

من خالل برامج
 تنمية الطفولة المبكرة 

1750,000 مليون
تطوير طرق التعليم ضمن 
الصفوف ألكثر من مليون 

طالب )ماقبل المرحلة الثانوية( 
من خالل برامج تطوير المدرسة

في كل عام تقوم شبكة اآلغا خان للتنمية بالتعاون مع شركائها 
بما يلي:

شبكة اآلغا خان للتنمية - التعليم
وصول  من  التأكد  على  للتنمية  خان  اآلغا  شبكة  عملت  عام،   100 عن  تزيد  لفترة 

الطالب من جميع األعمار إلى فرص التعلم الممتازة، وتسليحهم بالمعرفة، والمهارات، 
والسلوكيات والقيم التي تساعدهم في االنخراط بفعالية في العالم، والمساهمة في المجتمع. 

تدير الشبكة مجموعة من البرامج والمؤسسات التي تغطي كافة المراحل التعليمية، من 

برامج الطفولة المبكرة وحتى المراحل االبتدائية والثانوية، من الدراسات المهنية للشباب 

الدراسات عبر هذه  أثبتت  المستمر.  المهني  الجامعية والتطوير  المرحلة  إلى  والبالغين 

التي تحققت  الكبيرة  العالم الفوائد  البرامج والمؤسسات في أكثر من عشر دول حول 

ضمن كافة مستويات التحصيل التعليمي لألطفال. في كل عام، يستفيد نحو 2 مليون 
طالب من شبكة اآلغا خان للتنمية. 

تعمل كافة البرامج والمؤسسات التعليمية لشبكة اآلغا خان للتنمية 
في دول متعددة.

البرامج والمؤسسات التعليمية لشبكة اآلغا خان للتنمية



في مؤسسة اآلغا خان والمجتمعات  واألهالي  التدريسية،  الهيئات  وأعضاء  الحكومات،  من  كل  مع  بالشراكة  المؤسسة  تعمل 
الوصول  وسهولة  العامة  المدارس  أنظمة  سوية  رفع  على  قادرة  ومبتكرة،  ممكنة  حلول  إلى  التوصل  سبيل 
حوالي  إلى  بالوصول  عام  كل  المدارس  تطوير  برامج  تقوم  وسطي،  بشكل  المجتمعات.  هذه  قبل  من  إليها 
مليون طالب )من المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية( من خالل أكثر من 29000 مدرس مدّرب، في 

16 دولة. تركز هذه المؤسسة أيضًا على برامج  تنمية الطفولة المبكرة، وعلى تطوير تعليم الفتيات. 

مؤسسة اآلغا خان للخدمات 
التعليمية

تدير هذه المؤسسة أكثر من 200 مدرسة وبرنامج تعليمي متطور للمراحل ما قبل الثانوية في شرق إفريقيا 
يتمحور  الذي  التعليم  التعليمية،  الممارسة واإلدارة  التميز في  المدارس على  وجنوب ووسط آسيا. تركز هذه 
حول الطفل، تعليم الفتيات، القيم وتدريب المعلمين ضمن المدارس. توفر مدارس مؤسسة اآلغا خان للخدمات 
التعليمية التعليم لحوالي 73000 طالب سنويًا، كما توفر التدريب لقرابة نصف مالديها من مدرسين، الذين يبلغ 

عددهم 2900 مدرس. 

أكاديميات اآلغا خان

هي مركز رئيسي للتعليم والتدريب والبحث في مجال العلوم الصحية وتدريب المدرسين. أصبحت جامعة اآلغا خان جامعة اآلغا خان
في عام 1983 أول جامعة دولية خاصة في باكستان - وتعتبر اليوم أهم جامعة في مجال البحوث الطبية في 
البالد- وتنتشر فروعها ومعاهدها في شرق إفريقيا والمملكة المتحدة. مؤخرًا، بدأت جامعة اآلغا خان بإنشاء 

كليات لآلداب والعلوم في أروشا في  تنزانيا، وكراتشي في باكستان.

هي أول جامعة في العالم مكرسة للتعليم والبحث في المناطق والمجتمعات الجبلية. تنتشر الجامعة ضمن ثالثة مواقع جامعة آسيا الوسطى
رئيسه: في خوروج، طاجيكستان؛ ونارين، جمهورية القرغيز؛ وتاكيلي، كازاخستان. مع بداية عام 2016، سوف 
تقوم الجامعة بمنح شهادة البكالوريوس في اآلداب والعلوم، وشهادة الماجستير في اآلداب. منذ عام 2006، عملت 
مدرسة التعليم المهني والمستمر على توفير الدورات التدريبية في مجاالت التطوير المهني واالحترافي لـ 74000 

شخص من الشباب والبالغين.

توفر أكاديميات اآلغا خان مناهج تعليمية صارمة ومرتبطة محليًا باالعتماد على برنامج البكالوريا الدولية. يتم 
اختيار الطالب على أساس الجدارة والموهبة. وهناك 18 أكاديمية وحرم سكني، ترتبط فيما بينها على نحو 
وثيق، قيد اإلنشاء في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. سوف تقوم هذه الشبكة من األكاديميات بالمحصلة بتخريج 
أكثر من 1000 قائد مستقبلي سنويًا، ومنح أكثر من 50 مليون دوالر كمساعدات مالية. باإلضافة إلى ذلك، 
تتضمن كل أكاديمية مركزًا للتطوير المهني، يعمل على نشر أساليب التدريس الحديثة للحكومة والمدارس األخرى.
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بشكل نموذجي، عندما ُتدخل شبكة اآلغا خان للتنمية النهج التنموي في أحد المجاالت، 
فإنها تبحث دائمًا عن شركاء لمساعدتها في توسيع نطاق أعمالها. لهذا يأتي قسم كبير 
من تمويل مشاريع شبكة اآلغا خان للتنمية من الحكومات المحلية، المؤسسات المختلفة 

والشركاء من القطاع الخاص.
 للمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع:

akdn.org/partners

يمكن لألفراد دعم شبكة اآلغا خان للتنمية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط:

akdn.org/support

شارك في الحوار

دعم شبكة اآلغا خان للتنمية
األفرادالشراكات


