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النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
دولة  حرص  عجمان  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
خاصة  كافة  التعليم  فروع  دعم  على  اإلمارات 
وإتاحة  الطالب  لرعاية  سعيها  بجانب  العالي  التعليم 
وتذليل  والخارج  بالداخل  والتأهيل  التدريب  فرصة 
التعليم  من  مستوى  أعلى  لتحقيق  الصعوبات  كل 
يصنعه  المستقبل  بأن  منها  إيمانا   .. ألبنائها  العالي 
في  لالنطالق  والمبدعون  المؤهلون  المتعلمون 
تزدهر  دولة  وتشييد  والرقي  والتقدم  التطور  رحاب 
بنور العلم والمعرفة والتي تعبر عن الوجه المشرق 
مختلف  في  اإلمارات  له  وصلت  الذي  والمشرف 

المجاالت.

وأثنى سموه خالل افتتاحه أمس يرافقه سمو الشيخ 
فعاليات  عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار 
النسخة الخامسة من معرض عجمان الدولي للتعليم 
المبذولة  الجهود  على   ..  «٢٠١٧ «ايتكس  والتدريب 
فيه  تشارك  الذي  المعرض  على  القائمين  قبل  من 
أكثر من ٤٠ مؤسسة تعليمية وجامعة وكلية أكاديمية 
ومدرسة وتنظمه غرفة تجارة وصناعة ويستمر ثالثة 
أيام في مركز اإلمارات للضيافة في منطقة الجرف 

في عجمان.

على  الخامس  للعام  المعرض  استمرار  إن  وقال 
إتاحة  على  استندت  التي  فكرته  نجاح  يؤكد  التوالي 
للتعرف  الجنسين  من  المواطن  للشباب  الفرصة 
المستوى  ذات  والمدارس  والكليات  الجامعات  على 
وعلى فرص العمل والتدريب المتاحة والمتوفرة لدى 
الجهد  لتوفير  الدولة  في  والخاصة  الحكومية  الجهات 
وعناء االنتقال للبحث عن الفرص التعليمية والتدريبية.

والتعرف  العصر  بمعارف  التزود  على  الشباب  وحث 
الضرورية  المهارات  واكتساب  األخرى  الثقافات  على 
للتعلم  المتاحة  الراهنة  اإلمكانات  من  واالستفادة 
أنفسهم  لتعليم  وتوظيفها  والتدريب  المستمر 

ومواكبة مستجدات الحياة بروح العصر والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

وكانت مراسم افتتاح المعرض قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان إلى مركز 
قاعة اإلمارات للضيافة حيث كان في استقباله الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل 
صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون اإلدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي 
وأجنحة  أرجاء  في  تفقدية  بجولة  سموه  قام  حيث  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس 
عن  والمسؤولين  المشاركين  من  واف  شرح  إلى  ومرافقوه  خاللها  استمع  المعرض 

األجنحة المختلفة والبرامج التعليمية التي تقدمها.

حضر افتتاح المعرض .. معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان 
حاكم عجمان وسعادة سالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان 
للشؤون التعليمية والخيرية وسعادة عبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم 
وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان وسعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المنظمة وسعادة على 
وكبار  الحكومية  الدوائر  ومدراء  رؤساء  بجبانب  التعليمية  عجمان  منطقة  مدير  حسن 

المسؤولين والمدعوين.



اشاد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان بدور 
باعتبارها  التعليمية  المسيرة  دعم  في  الرشيدة  القيادة 
الركن االساسي للعنصر البشري، موضحا ان دولة اإلمارات 
المعايير  أعلى  تنتهج  خصوصا  عجمان  وامارة  عام  بشكل 
جانبي  لتقدم  التعليمية،  المراحل  كافة  في  العالمية 
قادرة  أجيال  لتخريج  للطلبة  والنظري  العملي  التعليم 
التنمية  نهج  في  واالستمرار  العصر  تحديات  مواجهة  على 

المستدامة وتحقيق أهداف الحكومة االستراتيجية.

موضحًا أن المعرض يعتبر أحد الشواهد لمدى تطور التعليم 
بكافة مؤسساته السيما مؤسسات التعليم الخاصة، كما 
للخبرات  وتبادل  وتعاون  شراكات  ايجاد  من  المعرض  يعزز 
بين كافة المؤسسات المشاركة على المستويين المحلي 
والدولي باالضافة إلى  الهيئات التدريسية واالدارية وذلك 
والمناطق  المنظمة  اللجنة  بين  الكبير  التعاون  ظل  في 

التعليمية.

المسؤولية  وسائل  أهم  من  المعرض  ويعتبر  هذا 
وربط  المجتمع  تجاه  عجمان  غرفة  تنفذها  التي  المجتمعية 
اولياء االمور والطلبة بممثلي الجهات التعليمية المشاركة 
وكذلك ألية من آليات غرفة عجمان لدعم االعضاء وتعزيز نمو 
واالمارات  خاصة  عجمان  في  التعليمي  القطاع  واستدامة 
بشكل عام، مشيرا إلى ان تنظيم الغرفة للمعرض تعد أحد 
اللبنات التي تنفذها غرفة عجمان في عام الخير منذ إعالن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

عام ٢٠١٧ عامًا للخير.

أشار سعادة عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عجمان، أن غرفة عجمان تؤكد من خالل تنظيم 
على  نسخه  كافة  في  والتدريب  للتعليم  عجمان  معرض 
اهمية استدامة ونمو القطاع التعليمي في إمارة عجمان 
باعتباره قطاع رئيسي يصب في رؤية إمارة عجمان ٢٠٢١ 
فيما يخص االستثمار االخضر والنظيف، االمر الذي يعكس 
التوجيهات المباشرة والسديدة من صاحب السمو الشيخ 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد 
حاكم إمارة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 

ولي عهد عجمان ـ رئيس المجلس التنفيذي.

تزايد  في  عجمان  إمارة  في  التعليمي  القطاع  ان  موضحًا 
مستمر مما يجعل اإلمارة ارض خصبة لمؤسسات التعليم 
عجمان  منطقة  عن  الصادرة  االحصائيات  فبحسب  العالي، 
المدارس  في  العام  التعليم  طالب  عدد  ارتفع  التعليمية 
العام  خالل  وطالبة  طالب   ٢١٦٧٢ من  االمارة  في  الخاصة 
العام  خالل  وطالبة  طالب  ألف   ٣٧ يقارب  ما  إلى   ٢٠٠٩
٢٠١٦، كما وصل اجمالي عدد الطلبة في مدارس عجمان 
خالل  وطالبة  طالب  الف   ٦١ عن  يزيد  ما  إلى  عام  بشكل 
 ٣٢٥٨ و  فصل   ٢٢٧٥ بها  مدرسة   ٦٥ باجمالي   ٢٠١٦ العام 

مدرس.

وقال «الشك ان المعرض يشهد تطورا كبيرا في تنظيمه 
والمعنية  المصاحبة  العمل  وورش  المشاركين  حيث  من 
في  تندرج  التي   المعرض  أهمية  إلى  منوهًا  باالبتكار»، 
توفير مظلة لمؤسسات التعليم العالي من داخل الدولة 
توفير  إلى  تنظيمه  منذ  المعرض  سعى  وكذلك  وخارجها، 
مؤسسات  من  التخصصات  كافة  عن  كاملة  معلومات 
جانب  إلى  االمور  واولياء  للطلبة  كلياتها  بكافة  التعليم 
مخرجات  تربط  بينات  قاعادة  بتوفير  المنظمة  اللجنة  حرص 
القطاع التعليمي بالوظائف التي يتطلبها سوق العمل».

وأشاد بالدور الكبير للحكومة الرشيدة في تطوير المسيرة 
بالعلم  متسلحة  اجيال  ايجاد  من  ُيمكن  بما  التعليمية 
تساهم في استكمال النمو والتطور في كافة المجاالت 
البشري  العنصر  في  فاالستثمار  اإلمارات،  بدولة  الحياتية 
وكذلك  الرشيدة  حكومتنا  توجهات  اهم  أحد  واليزال  كان 
كافة  وتوفير  العلمي  والبحث  واالبتكار  االبداع  على  الحث 
المقومات المادية والمعنوية لذلك والتي كان أخرها اعالن 

حكومة دولة اإلمارات أن فريق المسرعات الحكومية المكون من وزارة االقتصاد، 
«تكامل»  وبرنامج  المعلومات»  وتقنية  االتصاالت  قطاع  تطوير  و»صندوق 
وجامعة اإلمارات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حقق المستهدف الثاني 
عبر  الحكومية،  المسرعات  مبادرة  من  األولى  الدفعة  إطار  في  بعمله  المرتبط 
زيادة عدد طلبات تسجيل براءات االختراع بمعدل وصل إلى ٧ أضعاف المعدالت 
المسجلة السنة الماضية خالل ٧٠ يومًا فقط من إطالق المسرعات الحكومية، 

وبواقع ٢٧ طلبًا تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات.

وأثنى سعادة عبدالله المويجعي بجهود اللجنة المنظمة ودورها في استقطاب 
مشاركين من دولة االمارات وغيرها من الدول بما يصب في مسيرة المعرض 
وإلى  الرعاة   كافة  إلى  الشكر  وجه  كما  سنوات،  خمسة  منذ  بدات  والتي 
المشاركين وحرصهم على التواصل المباشر مع الطلبة وتمكينهم من التعرف 
المناسب  التخصص  اختيار  من  تمكنهم  التي  والمجاالت  التخصصات  كافة  على 

والمرتبط بسوق العمل.

ودعا طلبة المدارس وخاصة طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالحضور للمعرض 
البرامج  واحدث  وأهم  المشاركة  التعليمية  المؤسسات  على  والتعرف 
والتخصصات  وكذلك واالستفادة من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، وكذلك 

الباحثين عن استكمال الدرسات العليا في برامج الدبلومات والماجسيتر.
مع  يتواكب  والذي  المناسب  التخصص  اختيار  من  االمور  وأولياء  الطلبة  وحث 
نموا  ستشهد  والتي  الجديدة  التخصصات  عن  والبحث  العمل  سوق  متطلبات 

مستقبال ومنها الطباعة ثالثية االبعاد والطب والهندسة على سبيل المثال.

سالم السويدي: المعرض يعتبر أحد الشواهد
 لمدى تطور التعليم

عبدالله المويجعي: اهمية استدامة ونمو القطاع 
التعليمي في إمارة عجمان

يعتبر الموقع االلكتروني لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب منصة متكاملة تقدم لكم نبذة عن 
المعرض والجهات المنظمة والمشاركة والراعية، كما يمكن للزوار والمشاركين التسجيل من خالله إضافة 

www.aetexint.com :لمعلومات أخرى تجدونها على الموقع االلكتروني
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ناصر الظفري: االرتقاء بجودة المؤسسات التعليمية
 من أهم نتائج المعرض

أكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم 
للمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  ـ  عجمان  بغرفة  االعضاء 
من  وخدماتها  التعليمية  المؤسسات  بجودة  االرتقاء  أن 
االيجابي  التنافس  ظل  في  وخاصة  المعرض  نتائج  أهم 
بين المؤسسات التعليمية واالعتماد على ادوات التعليم 
لتنعكس  التعليمية  العملية  تطوير  في  يصب  بما  الحديثة 
مستوى  ذوي  اجيال  وتخريج  الطلبة  على  النتائج  تلك 

تعليمي متقدم.

التطورات  أخر  على  للتعرف  فرصة  المعرض  ان  وأوضح 
في الشأن التعليمي، بحيث  يستقطب الطلبة من داخل 
االمارة واالمارات الشمالية للتعرف عن البرامج والتخصصات 
وااللتحاق  التسجيل  خالل  للطالب  المقدمة  والتسهيالت 
أو  الجامعية  دراستهم  إلكمال  سواء  المؤسسات  بهذه 

الدراسات العليا.

واوضح ان غرفة عجمان حريصة على تنظيم المعرض بشكل 
االرتقاء  في  تصب  المعرض  اهداف  وان  خاصة  مستمر 
تساهم  واعدة  اجيال  تخريج  وبالتالي  التعليمية  بالعملية 
مباشر  بشكل  ينعكس  الذي  االمر  والنهضة  البناء  في 
واالقتصاد  الغرفة  ومنتسبي  واعضاء  المجتمع  خدمة  في 

بشكل عام.

الجهات  على  للتعرف  االمور  وأولياء  للطلبة  الدعوة  ووجه 
العمل  ورش  من  واالستفادة  المعرض  في  المشاركة 

المصاحبة اليام المعرض.

واشار إلى المعرض يضم في جنباته ما يزيد عن مشاركة ٤٠ 
جهة من داخل الدولة وخارجها االمر الذي يزيد من اختيارات 
واحتياجات  ميولهم  مع  تتوافق  التي  للتخصصات  الطلبة 

سوق العمل.

لغرفة  والتابعة  للمعرض  المنظمة  اللجنة  ان  إلى  مشيرا 
عجمان حريصة على التفاعل المباشر مع الجهات المشاركة 
والجهات  المسؤولين  إلى  رفعها  يتم  بتوصيات  والخروج 
خاص  بشكل  التعليمية  العملية  دعم  يعزز  بما  المختصة 
السيما في ظل التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم 

من خالل المناطق التعليمية.
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ورش العمل

ورش عمل متنوعة

أكدت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم االعضاء والمسؤولية المجتمعية بغرفة عجمان نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ان المعرض يصاحبه 
عدد من ورش العمل المتنوعة بالتعاون مع المناطق التعليمية وعدد من الجهات ومنها كلية المدينة الجامعية والكلية الجامعية لألم والعلوم 

االسرية ومدرسة الحكمة (وآي ميك) بحيث تتناول ورش العمل حول االبتكار وصناعة المبتكر وأهمية تقنيات الطباعة ثالثية االبعاد.
كما اوضحت ان الجهات المشاركة في المعرض ستمكن اولياء االمور من التعرف على افضل الخيارات المستقبلية والتخصصات االكاديمية وخاصة 

التي يحتاجها سوق العمل.

اتصاالت  راعي ماسي لمعرض عجمان الدولي 
للتعليم والتدريب ٢٠١٧ 

الرئيس  مستشار  تريم،  حمد  العزيز  عبد  سعادة  قال 
(تأتي  الشمالية:  اإلمارات  (اتصاالت)  عام  مدير  التنفيذي 
امتدادًا  والتدريب  للتعليم  الدولي  عجمان  لمعرض  رعايتنا 
اإلمارات  دولة  في  التعليم  قطاع  مع  الراسخة  لعالقتنا 
العربية المتحدة والتي شهدنا خاللها العديد من المبادرات 
التعليمية  العملية  مخرجات  تعزيز  إلى  الهادفة  المشتركة 
حلول  أحدث  باستخدام  والتعّلم  التعليم  أدوات  وتطوير 
أن  ويشرفنا  المتاحة.  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
تكون اتصاالت راعيًا ماسيًا للنسخة الخامسة من المعرض 
والمساهمة في إطالع الطلبة على المؤسسات التعليمية 
والتخصصات المتاحة فيها لتكوين رؤية واضحة لديهم حول 

المسارات األكاديمية والمهنية وعالقتها بسوق العمل). 

راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  بجهود  تريم  وأعرب 
على  عجمان،  إمارة  حاكم  لالتحاد  المجلس  عضو  النعيمي 
رعايته الكريمة للحدث وتوجيه البوصلة نحو االستثمار في 
مواصلة  على  قادرة  متعّلمة  أجيال  لبناء  البشري  العنصر 

مسيرة التنمية والتطوير في الدولة في المستقبل. 

لمعرض  لفعاليات  المنظمة  اللجنة  رئيس  أشاد  جانبه  من 
المدير  الظفري  ناصر  والتدريب،  للتعليم  الدولي  عجمان 
التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم االعضاء في غرفة عجمان، 
كراعي  (اتصاالت)  لالتصاالت  اإلمارات  مؤسسة  بدور 
مؤكدا  الخامسة،  نسخته  في  المعرض  لفعاليات  ماسي 
الكبير  والدور  المجتمعية  المسؤولية  تعكس  الرعاية  ان 
لمؤسسة (اتصاالت) في دعم كافة المشاريع والمبادرات 
والمجاالت  الخدمات  كافة  جودة  تطوير  في  تصب  والتي 

الحياتية والسيما القطاع التعليمي.

لتترجم  جاءت  للمعرض  «اتصاالت»  رعاية  ان  إلى  مشيرا 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  توجيهات 
واهمية  للخير،  عامًا   ٢٠١٧ عام  الدولة  رئيس  نهيان،  آل 
االفراد  وكذلك  والخاصة  الحكومية  الجهات  كافة  مساهمة 
في مشاريع ومبادرات تستهدف كافة القطاعات والعمل 

على تطويرها ونموها واستدامتها.   

مؤكدا ان اهداف المعرض تصب في مصلحة الطلبة واؤلياء االمور وإطالعهم 
جانب  إلى  العمل  سوق  مع  تتوافق  والتي  المتاحة  المستقبلية  الخيارات  على 
وخارجها،  عجمان  امارة  داخل  التعليمية  للمؤسسات  الترويج  إلى  الفرصة  اتاحة 
وفتح قنوات التواصل فيما بين المؤسسات التعليمية المشاركة وامكانية عقد 

الشراكات وتبادل الخبرات فيما بينها.

هذا ودعا ناصر الظفري كافة افراد المجتمع لزيارة المعرض الذي يأتي تحت رعاية 
كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس لإلتحاد 
حاكم إمارة عجمان، وتنظمه غرفة عجمان وتنطلق فعاليته من ٢٠ إلى ٢٢ فبراير 
الجاري في مركز اإلمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، واالستفادة من 
الفعاليات والدورات المصاحبة للمعرض والتعرف على اخر المستجدات والبرامج 
االكاديمية والتي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في الدولة ودول مجلس 

التعاون الخليجي والمنطقة ككل.  
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