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 )AETEX2017( والتدريب  للتعليم  الدولي  عجمان  معرض  شهد 
المعرض  شكل  حيث  المدارس  طلبة  قبل  من  ومكثفًا  كبيرًا  حضورًا 
التي  البرامج واالختصاصات  المستجدات من  آخر  لمعرفة  لهم  منصة 

تقدمها الجامعات والكليات المشاركة في المعرض.

التعليم  من  جديد  عصر  »نحو  شعار  تحت  يقام  الذي  المعرض  وكان 
أكثر من 1000 طالب وطالبة  المبتكر« قد استقبل في يومه االول 
من المرحلة الثانوية، بحيث تعرف الطلبة الزائرون واولياء االمور على 
بمتطلبات  المرتبطة  وخاصة  المطروحة  والتخصصات  البرامج  كافة 
المعرض  التعليمية المشاركة في  الجهات  العمل، كما حرصت  سوق 

خالل نسخته الخامسة من الربط المباشر بين االبداع واالبتكار بالقطاع 
والتوجه  الدراسية  المواد  تحصيل  على  ذلك  سيتبعه  وما  التعليمي 

األمثل نحو سوق العمل.

ويقام المعرض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 
غرفة  وتنظمه  عجمان  حاكم  لإلتحاد  األعلى  المجلس  عضو  النعيمي 
تجارة وصناعة عجمان في مركز اإلمارات للضيافة بمنطقة الجرف في 
عجمان، وبمشاركة ما يزيدعن  40 جهة من دول عربية واجنبية، على 
مدار ثالثة ايام من 20 إلى 22 فبراير 2017 من الساعة 9 صباحا و لغاية 

5 مساء.

بمشاركة 40 جهة عربية وأجنبية و تحت شعار  نحو عصر جديد من التعليم المبتكر

معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 
يستقبل آالف الطالب



التخطيط  لقطاع  التنفيذي  المدير  الظفري  ناصر  أشاد 
ـ رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض  ودعم االعضاء 
بالتعاون الكبير من جانب وزارة التربية والتعليم والمناطقة 
منصة  بات  المعرض  ان  مؤكدا  للوزارة،  التابعة  التعليمية 
المؤسسات  ممثلي  مع  المدارس  طلبة  تربط  متخصصة 
التعليمية في عجمان وباقي إمارات الدولة وكذلك الجهات 
المشاركة من خارج الدولة، كما ثمن جهود الجهات المشاركة 
في تعريف الطلبة والزائرين باهم البرامج االكاديمية التي 
المعرض  ان  إلى جانب  العمل  هذا  احتياجات سوق  تلبي 
بين  الخبرات  وتبادل  والتعاون  الشراكات  تعزيز  شأنه  من 
المحلي  المستويين  على  المشاركة  المؤسسات  كافة 

والدولي.

واشاد رئيس اللجنة المنظمة بالدعم المباشر والدائم من 
ِقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو 
المجلس لإلتحاد حاكم إمارة عجمان، للقطاع التعليمي في 
االمارة بشكل خاص ومثمنًا المتابعة المستمرة من سمو 
رئيس  ـ  عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ 
المجلس التنفيذي، للوقوف على تطور القطاع التعليمي 
االستراتيجية  الخطة  اهداف  يلبي  بما  مستمر  بشكل 
لالمارة ويصب في تنمية واستدامة كافة القطاعات بتخريج 
اجيال متسلحة بالعلم والمعرفة تساهم في رفعة الوطن.
من جانبها أفادت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم االعضاء 
ـ نائب رئيس اللجنة  والمسئولية المجتمعية بغرفة عجمان 
العمل  ورش  من  العديد  يضم   المعرض  ان  المنظمة، 
 »IMAKE»»ايميك« مع  بالتعاون  الطلبة  تستهدف  التي 
والكلية  الجامعية  المدينة  الخاصة  وكلية  الحكمة  ومدارس 
تطبيق  اهمية  ومنها  االسرية،  والعلوم  لألم  الجامعية 
المبتكر  صناعة  بعنوان  وورشة  التعليم  في   »STEAM«
مع  التعامل  فعالية  لتعزيز  الذات  تدريب  بعنوان  وورشة 
مدار  على  المصاحبة  العمل  تناولت ورش  كذلك   االخرين 
تقنيات  و  المبتكر  وصناعة  االبتكار  اهمية  المعرض  ايام 

الطباعة ثالثية االبعاد.

ودعت الشامسي الطلبة واولياء االمور إلى زيارة المعرض 
واالستفادة منه بالتعرف على الجهات التعليمية المشاركة 
والبرامج التي تطرحها تلك المؤسسات للمقارنة والوقوف 
جانب  إلى  الطلبة،  ورغبات  طموحات  يناسب  ما  على 

االستفادة من ورش العمل المصاحبة لفعاليات المعرض.

المعرض بات منصة متخصصة تربط طلبة المدارس مع ممثلي 
المؤسسات التعليمية في عجمان وباقي إمارات الدولة 
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زار المعرض أمس وفد من غرف التجارة السعودية برئاسة 
الدكتور أحمد سلطان ناصر رئيس اللجنة الوطنية للتدريب 
بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة التدريب والتوظيف 
في  المشاركين  على  بجولة  الوفد  وقام  جدة  بغرفة 
المقدم كما  البرامج واالختصاصات  المعرض وتعرف على 
على  المقامة  العمل  ورش  من  جانب  على  الوفد  اطلع 

هامش المعرض.

لهذا  حضورنا  الزيارة:  هذه  بمناسبة  ناصر  السيد  وقال 
المعرض الكبير حضور فرض نفسه بحكم المصداقية التي 
يتمتع بها المعرض وما شاهدناه من تنوع في رأس المال 
المعرفي في مجال التعليم والتدريب أكثر من رائع كل هذا 
بسبب ما يوليه حاكم إمارة عجمان لهذا القطاع الرئيسي 

من رعاية واهتمام.

وأشاد السيد ناصر بالتنظيم المتميز للمعرض واالستقبال 
وتوجه  الزيارة  هذه  خالل  الوفد  تلقاها  التي  والحفاوة 
ولألستاذ  المعرض  منظمة  عجمان  تجارة  لغرفة  بالشكر 
أكد  النهاية  وفي  المنظمة،  اللجنة  رئيس  الظفري  ناصر 
السيد ناصر أن مجلس غرف التجارة السعودية يدرس بجدية 

المشاركة في المعرض في دورته القادمة. 

الوفد السعودي: تنظيم متميز وإقبال كبير
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زارت الشيخة عزة النعيمي مدير مؤسسة حميد بن راشد الخيرية رئيس 
بعجمان،  التنفيذي  المجلس  في  االجتماعية  للتنمية  الدائمة  اللجنة 

أمس معرض عجمان للتعليم والتدريب 2017 بنسخته الخامسة.

الجهات  قبل  من  كبيرًا  تنوعًا  وجدنا  الشيخة:  قالت  الزيارة  هذه  وحول 
المشاركة في هذا المعرض كما كان الحضور واالقبال واسعًا وكبيرًا 

من قبل طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

مناسبة  وأوقات  للمعرض  عالي  تنظيم  وجدنا  عزة:  الشيخة  وأضافت 
بشكل  لالطالع  للطلبة  فرصة  يعطي  ما  الموجود  التنوع  مع  للجميع 

أكبر على البرامج األكاديمية والتعليمية التي تقدمها الجامعات.

كبيرة  نهضة  األخيرة  اآلونة  في  عجمان  إمارة  شهدت  وأضافت: 
القطاع  ألف طالب في   66 اللتحاق  وهناك خطة  التعليم  في قطاع 
التعليمي كما ستشهد اإلمارة افتتاح 9 مدارس خاصة مع بداية العام 
الدراسي الجديد ما يعتبر نهضة في مجال التعليم وفرصة الكتساب 

المزيد من خالل جيل متعلم ينعم بالمعرفة ويحقق النجاح. 

الشيخة عزة النعيمي: أقبال واسع وتنوع كبير



آراء وانطباعات الرعاة والمشاركين في المعرض

اتصاالت.. االرتقاء بالقطاع التعليمي
اشادت الجهات الراعية بأهمية المشاركة في فعاليات المعرض، ووجه عبد الرحمن 
النعيمي مدير تنفيذي مبيعات الحكومة وكبار الشخصيات باتصاالت، الشكر لغرفة 
عجمان على اتاحة الفرصة لمشاركة اتصاالت في المعرض بنسخته الخامسة، مؤكدا 
ان رعاية اتصاالت للمعرض تأتي انطالقا من حرصها على االرتقاء بالقطاع التعليمي 

بشكل عام.

مدير جامعة عجمان: أحد أهم معارض التعليم في المنطقة
اكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، على أهمية المعرض وحرص الجامعة 
على المشاركة فيه منذ انطالقته، حيث اعتبر المعرض أحد اهم معارض التعليم 
في المنطقة، كما اشاد باالقبال الكبير من الطلبة والطالبات للمعرض خالل يومه 
االول والتنظيم المتميز للمعرض، مشيرا إلى ان جامعة عجمان تسعى من خالل 
مشاركتها من التعريف بكلياتها الثمانية وكافة البرامج والتخصصات بها السيما ان 
الجامعة من اقدم الجامعات الخاصة في الدول ورفدت سوق العمل منذ افتتاحها 

باكثر من 32 الف خريج وتضم حاليا ما يزيد عن 8 آالف طالب وطالبة.   

كلية المدينة الجامعية.. حرص على المشاركة
من جانبه اشاد الدكتور محمد عميرة نائب رئيس كلية المدينة الجامعية بدور غرفة 
عجمان في دعم القطاع التعليمي في إمارة عجمان مشيرا إلى ان كلية المدينة 
بالمعرض بشكل مستمر وخالل كلمته  المشاركة والتواجد  الجامعية حريصة على 
استعرض خطط الكلية المستقبلية فيما يخص التنوع االكاديمي والتطور الخاص 

بالبنية التحتية للكلية.

مؤسسة الحكمة التعليمية.. المعرض فرصة لتبادل الخبرات
الحكمة  بمؤسسة  األكاديمية  للشئون  العام  المدير  نائب  راس  أبو  حنان  قدمت 
التعليمية، نبذة عن مراحل تطور المؤسسة وأكدت حرص قيادة المؤسسة على 
المشاركة بالمعرض التي بات يستقطب طالب الدولة وأولياء االمور، مؤكدة ان 

المعرض يعتبر آداة ربط تزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

مصرف عجمان.. إيجاد جيل واع متعلم
االتصال  رئيس  الشرفا  المعرض اوضحت مريم  وعن مشاركة مصرف عجمان في 
ايام  خالل  استعرض  المصرف  ان  عجمان،  مصرف  في  والتسويق  المؤسسي 
المعرض خدماته التمويلية الميسرة الستكمال الطلبة دراستهم، بما يساهم في 

ايجاد جيل واع متعلم يساهم في التنمية الشاملة.
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جامعة الخليج الطبية: 1150 طالب من 81 جنسية
جامعة الخليج الطبية هي جامعة خاصة تتبع لمجموعة )ثومبي( وهي جامعة تختص 
بالدراسات الطبية: الطب العام- الجراحة- الصيدلة- العلوم الحيوية- األسنان- العلوم 
الصحية- العالج الطبيعي، وقد تأسست الجامعة عام 1990 ومقرها الرئيسي في 

عجمان.
وتشير شيرلي كوشي مساعدة مسجل الكلية- إدارة القبول في الجامعة: تشارك 
يعتبر فرصة جيدة لاللتقاء بشريحة أوسع من  المعرض كل عام ألنه  الجامعة في 

الطلبة حيث يتعرفوا على البرامج والدراسات الموجودة لدينا.
 81 من  طالب   1150 حاليا  )لدينا  الجنسيات  جميع  من  الطلبة  الجامعة  وتستقبل 
جنسيات  ومن  والمهنية  الكفاءة  درجات  بأعلى  التدريسي  الكادر  ويتمتع  جنسية( 

مختلفة أيضًا.
الطلبة  من  كبيرًا  واقبااًل  ممتازًا  تنظيمًا  شهدنا  شيرلي:  تتابع  المعرض  وحول 

واالقبال يزداد عامًا بعد عام. 

جامعة هاريوت وات.. مشاركة ناجحة من أول مرة
أكد السيد ثيودور غاربديان من جامعة هاريوت وات أن اقبال الطلبة على المعرض 
وعلى منصة الجامعة كان كبيرًا رغم أن الجامعة تشارك بالمعرض ألول مرة والجامعة 
تاريخ عريق في اسكوتلندا يمتد لحوالي 200 عام وليها فروع في كل من  لديها 

بريطانيا وماليزيا ودبي.
العديد  ولدينا  مختلفة  جنسيات   110 من  طالب   4500 حوالي  حاليا  لدينا  وأضاف: 
من االختصاصات منها: الهندسة- األزياء- التصميم الداخلي- السيكيولوجيا- علوم 

الكومبيوتر- األعمال...ولدينا دراسات الماستر والماجستير والدكتوراة.

فداء الدهيسات » الجامعة األمريكية برأس الخيمة«:
»بدأت الجامعة مشوارها عام 2009، وتقدم نوعين من البرامج )برامج البكالوريوس 
اإلدارة  كلية  هي  كليات   3 لدينا  البكالوريوس  مرحلة  ففي  الماجستير(،  وبرامج 
وكلية اآلداب والعلوم وكلية الهندسة، ولدينا 4 برامج ماجستير، إضافة لبرامج أخرى 
العالي،  التعليم  وزارة  قبل  من  معتمدة  الجامعة  أن  كما  اإلنكليزية،  اللغة  كبرامج 

ونسعى ألخذ اعتمادات دولية.
لتعريفه  إضافة  الطالب  ومساعدة  األكاديمي  اإلرشاد  هو  المشاركة  من  هدفنا 

بالجامعة.

إسالم العراقي )المعهد الدولي إلدارة المشاريع(:
وأبوظبي  دبي  المتحدة في  العربية  اإلمارات  الفروع في  من  عدد  المعهد  لدى 
وعجمان، ونقوم بتنظيم مشاريع و فعاليات كما نشجع الناس على الحصول على 
تجاوز  المعهد  المشاركين في  عدد  وإن  المشاريع،  العالمية في هذه  الشهادات 

2000 مشارك،  يشاركون في ندوات ومشاريع المعهد داخل وخارج اإلمارات.
يقدم المعهد خدمات )المواد، الكتب، الدورات التدريبية السيما التدريب على إدارة 

المشاريع(.
التنظيم  أن  هذه هي مشاركتنا األولى، وبالفعل نحن مسرورين بذلك، السيما 

رائع، والمشاركات جيدة ونتمنى التوفيق للمعرض.



محمد صالح )جامعة عجمان(:
مشارك  فهي  األولى  ليست  المعرض  في  عجمان  جامعة  مشاركة 
خاللها  من  يتم  جيدة  مشاركة  وهي  األولى،  الدورة  منذ  مستمر 

التواصل مع الطالب والجامعات.
الجامعة لديها 8 كليات، و 37 برنامج متنوع بين بكالوريوس وماجستير، 

وسنفتتح برامج جديدة في الفترة المقبلة إن شاء الله.
نقدم من خالل المعرض خدمات تعريفية للزوار، ونحاول مساعدتهم.

النجاح  ونتمنى  ملفت،  كان  األول  يومه  في  المعرض  على  اإلقبال 
للمعرض خالل أيامه الثالثة.

ابراهيم الرياض )جامعة الغرير(
الثالثة لجامعة الغرير في معرض عجمان الدولي  هذه هي المشاركة 
للتعليم والتدريب، هذا المعرض مناسب جدًا للجامعات في اإلمارات 

العربية المتحدة والمنطقة.
جامعة الغرير من أهم الجامعات الحاصلة على االعتماد األكاديمي في 
البرامج منها 11 برنامج بكالوريوس، و5 ماجستير، و2 دبلوم  عدد من 

عالي، مقدمة خصومات للطالب المتميزين.

ببرامجها،  الطالب  وتعريف  الجامعة  اسم  نشر  األساسي هو  هدفنا 
وأخيرًا نتمنى التوفيق للمعرض الذي الحظنا تطوره بشكل كبير هذه 

السنة من حيث التنظيم واإلقبال.

شكر للرعاة والمشاركين
الدولي  عجمان  لمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  الظفري  ناصر  وجه 
للتعليم والتدريب 2017 الشكر إلى الرعاة باعتبارهم شركاء رئيسيين 
كافة  إلى  الشكر  وجه  كما  االخر  تلو  عاما  المعرض  نجاح  الستكمال 
المشاركين وحرصهم على التواجد في معرض عجمان الدولي للتعليم 
والتدريب، وثمن جهود اللجنة المنظمة وكافة المساهمين في تنظيم 
والتعاون  المميز  بالدور  اشاد  كما  الخامسة،  نسخته  في  المعرض 
الالفت من وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية باعتبارها شريك 

رئيسي لنجاح فعاليات المعرض في كافة نسخه. 

 « الخامسة هي  للمعرض في نسخته  الراعية  الجهات  ان  بالذكر  جدير 
التنمية السياحية، جامعة عجمان، كلية  اتصاالت، مصرف عجمان، دائرة 
نستو  كازفلورا،  رايات،  ميك،  آي  الحكمة،  مدرسة  الجامعية،  المدينة 
الشارقة،  تلفزيون  عجمان،  تلفزيون  االعالميون«  والرعاة  تك«  وكلين 

الخليج، جلف توداي«.




