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٢٠١٧ فــبـــرايــر   ٢٢ الــى   ٢٠ مــن 

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

حاكم عجمان يفتتح معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
AETEX 2017  بنسخته الخامسة

عجمان- اإلمارات العربية المتحدة - ٢٠١٧/٢/٢٠: تحت 
راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  وحضور  رعاية 
النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان انطلق 
والتدريب للتعليم  الدولي  عجمان  معرض  اليوم 
وصناعة  تجارة  غرفة  تنظمه  الذي   AETEX٢٠١٧٢
عصر  نحو  شعار  تحت  الخامسة  نسخته  في  عجمان 
جديد من التعليم المبتكر  بمشاركة ٤٠ جهة من دول 
بمنطقة  للضيافة  اإلمارات  مركز  في  واجنبية  عربية 

الجرف في عجمان.

ويهدف المعرض إلى ايجاد قناة تواصل مباشرة بين 
الطلبة واالكاديميين مع مؤسسات التعليم من داخل 
الدولة وخارجها إلى جانب تعزيز التواصل بين الجهات 

المشاركة وبحث التعاون والشراكات فيما بينها.

اهتمام القيادة بالقطاع التعليمي

لقطاع  التنفيذي  المدير  الظفري  ناصر  سعادة  وقال 
المنظمة  اللجنة  رئيس  االعضاء  ودعم  التخطيط 
أهم  أحد  اصبح  المعرض  إن  المعرض:  لفعاليات 
معارض التعليم في دولة االمارات والمنطقة العربية 
مؤسسات  بين  الرئيسية  الوصل  حلقات  واهم 
خدمات  جودة  يبرز  حيث  والطلبة  الخاصة  التعليم 
العملية  مخرجات  لتحسين  التعليمية  المؤسسات 
على  المجتمع  وإطالع  االمارات  دولة  في  التعليمية 
على  المعتمدة  وخاصة  التعليمية  الوسائل  احدث 
دولية  منصة  المعرض  يعد  كما  الحديثة  التكنولوجيا 
لتبادل الخبرات والشراكات بين الجهات المشاركة إلى 
تطرحها  التي  التخصصات  احدث  على  التعرف  جانب 
مشاركة  سيشهد  حيث  العالي  التعليم  مؤسسات 

سويسرا والهند وماليزيا ومملكة البحرين.
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لقطاع  التنفيذي  المدير  الظفري  ناصر  سعادة  واكد 
لفعاليات  المنظمة  اللجنة  رئيس  االعضاء  ودعم  التخطيط 
للمعرض  عجمان  حاكم  السمو  صاحب  رعاية  ان  المعرض: 
منذ اطالقه قبل خمس سنوات دليل على مدى االهتمام 
والحرص  التعليمي  للقطاع  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي 
في  لتساهم  بالعلم  متسلحة  واعدة  اجيال  بناء  على 
ان  الشاملة..مشيرًا إلى  استكمال مسيرة البناء والنهضة 
العالمية  المعايير  أعلى  تعتمد  المعنية  والجهات  الحكومة 
الذي  االمر  مراحلها  مختلف  في  التعليمية  للمؤسسات 

يؤكد تخريج اجيال قادرة على العطاء والتميز.

واشاد بحرص مجلس ادارة غرفة عجمان على دعم المعرض 
وتنظيمه بشكل سنوي نتيجة للنمو المتزايد الذي يشهده 
دولة  وفي  خاص  بشكل  عجمان  داخل  التعليمي  القطاع 

االمارات عموما.

واوضح ان إمارة عجمان خالل السنوات الماضية استقبلت 
المراحل  مختلف  في  الرائدة  التعليم  مؤسسات  من  عددا 
نمو  بتعزيز  الرشيدة  القيادة  توجيهات  ظل  في  وخاصة 
اصبحت  حتى  فيه  االستثمار  وزيادة  االخضر  االقتصاد 
ودول  االمارات  دولة  في  رائدة  تعليمية  وجهة  االمارة 

مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز  على  حريصة  للمعرض  المنظمة  اللجنة  أن  واضاف 
الشمالية  المناطق  في  التعليمية  المناطق  بين  التواصل 
أكبر  تعريف  في  يساهم  بما  المعرض  في  والمشاركين 
عدد من الطلبة بأبرز وأهم التخصصات االكاديمية والتوجيه 
السليم للطلبة الختيار التخصص المناسب والمتوافق مع 

متطلبات سوق العمل.

من  الالفت  والتعاون  المميز  بالدور  الظفري  اشاد  كما 
وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية باعتبارها شريكا 

رئيسيا لنجاح فعاليات المعرض في كافة نسخه.

من جانبها أكدت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم االعضاء 
اللجنة  رئيس  نائب  عجمان  بغرفة  المجتمعية  والمسؤولية 
ورش  من  عدد  يصاحبه  المعرض  ان  للمعرض  المنظمة 
وعدد  التعليمية  المناطق  مع  بالتعاون  المتنوعة  العمل 
الجامعية  والكلية  الجامعية  المدينة  كلية  ومنها  الجهات  من 
لألم والعلوم االسرية ومدرسة الحكمة و»آي ميك» بحيث 
تتناول ورش العمل حول االبتكار وصناعة المبتكر وأهمية 

تقنيات الطباعة ثالثية االبعاد.

ستمكن  المعرض  في  المشاركة  الجهات  ان  اوضحت  كما 
اولياء االمور من التعرف على افضل الخيارات المستقبلية 
والتخصصات االكاديمية وخاصة التي يحتاجها سوق العمل.

الجهات الراعية

اتصاالت
اشادت الجهات الراعية بأهمية المشاركة في فعاليات المعرض ووجه عبدالرحمن النعيمي مدير 
الفرصة  اتاحة  على  عجمان  لغرفة  الشكر  باتصاالت  الشخصيات  وكبار  الحكومة  مبيعات  تنفيذي 

لمشاركة اتصاالت في المعرض بنسخته الخامسة..مؤكدا ان رعاية اتصاالت للمعرض 
تأتي انطالقا من حرصها على االرتقاء بالقطاع التعليمي بشكل عام.

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

التنوع االكاديمي والتطور الخاص بالبنية التحتية للكلية.

ناصر الظفري: أصبح المعرض من أهم معارض التعليم 
إيمان الشامسي: ورش عمل متنوعةفي الدولة والمنطقة

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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مدارس الحكمة الخاصة
قدمت حنان أبو راس نائب المدير العام للشؤون األكاديمية 
تطور  مراحل  عن  نبذة  التعليمية  الحكمة  بمؤسسة 
المؤسسة وأكدت حرص قيادة المؤسسة على المشاركة 
بالمعرض الذي بات يستقطب طالب الدولة وأولياء االمور 
موضحة ان المعرض يعتبر أداة ربط تزيد من التعاون وتبادل 

الخبرات بين الجهات المشاركة.

مصرف عجمان
مريم  اوضحت  المعرض  في  عجمان  مصرف  مشاركة  وعن 
الشرفا رئيس االتصال المؤسسي والتسويق في مصرف 
عجمان ان المصرف سيستعرض خالل ايام المعرض خدماته 
بما  دراساتهم  الطلبة  الستكمال  الميسرة  التمويلية 
التنمية  في  يساهم  متعلم  واع  جيل  ايجاد  في  يساهم 

الشاملة.

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

الخليج، جلف توداي».
فبراير    ٢٢ إلى   ٢٠ من  للزيارة  أبوابه  المعرض  ويفتح  هذا 

الجاري من الساعة ٩ صباحا ولغاية ٥ مساء.

قائمة الجهات الراعية للمعرض

Time 20 Feb 2017 21 Feb 2017 22 Feb 2017

10:30 to 11:30 By Mr. Ahmad Abu Salim
IMAKE By Dr. Jamal AlKaraki

Abu Dhabi Polytechnic

By Mr. Ahmad Abu Salim
IMAKE

Importance of STEM / 

By Mr. Ahmad Abu Salim
IMAKE

13:20 to 14:15

12:20 to 13:20

15:10 to 16:10

By Dr. Anthony Hechanova
Abu Dhabi Polytechnic

By Dr. Anthony Hechanova
Abu Dhabi Polytechnic By Dr. Hardeep

City University Collage of 
Ajman

11:40 to 12:40

Nuclear Science and 

By Dr. Anthony Hechanova
Abu Dhabi Polytechnic

14:00 to 15:00

By Dr. Ian Holt
Abu Dhabi Polytechnic

16:20 to 17:20

Lunch & Prayer Time
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شكرا للجهات الراعية
الراعي الماسي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

الداعمالجهة المنظمة


