
كشف سعادة ناصر الظفري المدیر التنفیذي لقطاع التخطیط ودعم االعضاء بغرفة عجمان ـ رئیس اللجنة المنظمة لفعالیات 
أن جلسات المؤتمر أسفرت عن العدید من ” AETEX.2016“ 2016معرض ومؤتمر عجمان الدولي للتعلیم والتدریب 

ورة توفیر مؤسسة متخصصٮة لوضع استراتیجیة طویلة المدى في مجال التعلیم االلكتروني والعمل التوصیات، ومنھا ضر
على توفیر اعتماده على نطاق واسع، والسعي في إطار التفكیر االبتكاري لتحقیق التنافسیة على المستوى العالمي في مجال 

 التعلیم اإللكتروني.

كما أكدت توصیات المؤتمر على ضرورة تفعیل اآللیات و السبل التي تعمل على تفعیل القراءة و االمنتجة 
التأكید على دور الوسائط اإللكترونیة في تشجیع مھارات التعلم و القراءة و مناقشة سبل توفیر البنیة  وكذلك المعرفة،

 یق تعلیم قادر على نقل المعرفة.التحتیة و برامج التدریب و التأھیل لتوظیفیھا نحو تحق

وخالل المؤتمر تفضل الشیخ راشد بن حمید النعیمي رئیس دائرة البلدیة والتخطیط یرافقھ سعادة عبدهللا المویجعي رئیس 
مجلس إدارة غرفة عجمان بتكریم الجھات الراعیة والمساھمة في تنظیم المعرض والمؤتمر وھي جامعة الجزیرة في دبي 

للعلوم والتكنولوجیا وكلیة المدینة الجامعیة بعجمان ومؤسسة الحكمة التعلیمیة والكلیة اإلماراتیة الكندیة بأم  وجامعة عجمان
 القیوین.

من جانبھا أشارت إیمان الشامسي مدیر إدارة دعم االعضاء والمسئولیة المجتمعیة بغرفة عجمان ـ نائب رئیس اللجنة 
مة صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمي عضو المجلس لإلتحاد حاكم المنظمة للمعرض والذي یقام برعایة كری

مارس الحالي في مركز االمارات   10إلى  8إمارة عجمان، وتنظمھ غرفة تجارة وصناعة عجمان خالل الفترة من 
 ت.، أن المؤتمر تناول ثالث جلسا”نحو تنمیة معرفیة مستدامة“للضیافة بمنطقة الجرف في عجمان تحت شعار 

القراءة لتحقیق المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي في دولة االمارات العربیة المتحدة “بحیث ناقشت الجلسة األولى محور 
الدكتورجوزیف الحلو ـ رئیس قسم اللغة االنكلیزیة في كلیة    وتحدث بالجلسة” و دول الشرق األوسط و شمال أفریقیا
 ن دبوق، أستاذ في كلیة القانون و االقتصاد ـ جامعة الجزیرة دبي.المدینة الجامعیة بعجمان والدكتور حس

تحقیق التنمیة المعرفیة المستدامة من خالل القراءة و تأثیرھا على مخرجات مؤسسات “وناقشت الجلسة الثانیة محور 
م و جامعة عجمان للعلو –قدم اوراق عمل الجلسة الدكتور عبدالحق النعیمي، مدیر قسم الشؤون المجتمعیة ” التعلیم العالي

التكنولوجیا و الدكتور عطا حسن عبد الرحیم، عمید كلیة اإلعالم ـ جامعة الجزیرة دبي وأ. د. نصر محمد إبراھیم عباس 
 جامعة الفالح دبي. –أستاذ قسم اللغة العربیة 

ت و االیجابیا –رات القراءة وأضافت إیمان الشامسي ان الجلسة الثالثة فناقشت دور تكنولوجیا المعلومات في بناء مھا
السلبیات، وقدم اوراق عمل الجلسة الدكتور عبد الفتاح فرح المستشار االقتصادي في غرفة تجارة عجمان و الدكتور 

سلطان الشعالي، نائب رئیس مجلس إدارة مدرسة عجمان الحدیثة و الدكتور حسن مصطفى محمود، رئیس قسم اإلعالم ـ 
 یة في أم القیوین.الكلیة االماراتیة الكند

مشیرة الى ان فعالیات المؤتمر شھدت تجاوبا وحضورا الفتا من ممثلي الجھات الرسمیة وممثلي المؤسسات التعلیمیة من 
ومدراء النظم   ومؤسسات ضمان الجودة  جامعات و مؤسسات التعلیم العالي والمدراء األكادیمیین

 والطالب وزوار المعرض.  والباحثون  التعلیمیة

وأوضحت إیمان الشامسي أن ورش العمل المصاحبة للمعرض تستمر طوال ایام المعرض داعیة طلبة المدارس وزوار 
یقدمھا ” IELTS استراتیجیات“حول   المعرض لالستفادة منھا بحیث یتضمن الیوم الثالث لورش العمل وورشة تفاعلیة

اصة لزوار المعرض، وورشتي إعادة تدویر الورق وصنع مركز التمیز للغات العالمیة مرافقة لمجموعة من العروض الخ
 سیارات تعمل بالطاقة البدیلة وتقدمھم دائرة البلدیة والتخطیط بعجمان.

جامعة الجزیرة الخاصة في دبي، كلیة المدینة الجامعیة بعجمان، جامعة “  جدیر بالذكر ان الجھات الراعیة للمعرض
ماراتیة الكندیة الجامعیة و مدرسة الحكمة ووزارة التربیة والتعلیم وشبكة رؤیة عجمان للعلوم و التكنولوجیا، الكلیة اال

 ”.عجمان

	


