
 مارس  8معرض ومؤتمر عجمان الدولي للتعلیم والتدریب 

 مؤسسة تعلیمیة مشاركة بالنسخة الرابعة للمعرض 45

تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمي عضو المجلس لإلتحاد حاكم إمارة عجمان، تنظم 
نحو تنمیة معرفیة “تحت شعار ” AETEX.2016” غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض عجمان للتعلیم والتدریب 

في مركز االمارات للضیافة بمنطقة الجرف في عجمان، حیث  2016مارس   10إلى  8وذلك خالل الفترة من ” مستدامة
یھدف المعرض إلى إیجاد منصة دولیة لكبرى جھات التعلیم والتدریب الحكومیة و الخاصة من الدول العربیة و األجنبیة 

 المشاركة.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق قصر عجمان للكشف عن المعرض والفعالیات المصاحبة لھ ، بحضور 
ناصر الظفري المدیر التنفیذي لقطاع التخطیط ودعم االعضاء ـ رئیس اللجنة المنظمة لفعالیات المعرض، و إیمان   سعادة

تمعیة بغرفة عجمان ـ نائب رئیس اللجنة المنظمة للمعرض وممثلي الشامسي مدیر إدارة دعم االعضاء والمسئولیة المج
جامعة الجزیرة الخاصة في دبي، كلیة المدینة الجامعیة بعجمان، جامعة ” الجھات والمؤسسات الراعیة لفعالیات المعرض 

ة بیة والتعلیم وشبكة رؤیعجمان للعلوم و التكنولوجیا، الكلیة االماراتیة الكندیة الجامعیة و مدرسة الحكمة ووزارة التر
 وممثلي الجھات االعالمیة.” عجمان

وفي بدایة المؤتمر الصحفي تقدم ناصر الظفري بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمي عضو 
ذن المجلس األعلى حاكم عجمان وإلى سمو الشیخ ناصر بن راشد النعیمي نائب حاكم عجمان، في وفاة المغفور لھ بإ

 الشیخ محمد بن ناصر بن راشد النعیمي نجل نائب حاكم عجمان. هللا 

ھذا واكد رئیس اللجنة المنظمة لفعالیات المعرض، أن القطاع التعلیمي بإمارة عجمان یحظى بدعم مباشر ودائم من  
رة للوقوف على صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمي عضو المجلس لإلتحاد حاكم إمارة عجمان، ومتابعة مستم

 تطوره من سمو الشیخ عمار بن حمید النعیمي ولي عھد عجمان ـ رئیس المجلس التنفیذي.

في نسختھ ” AETEX.2016” ال شك أن تنظیم غرفة عجمان لمعرض ومؤتمر عجمان للتعلیم والتدریب “وأضاف 
ن خاصة والتعلیم بالدولة بشكل عام، الرابعة لدلیل واضح على أھمیة المعرض وما یقدمھ لمسیرة التعلیم بإمارة عجما

 ”.السیما في ظل الحضور الدولي الكبیر الذي یشھده المعرض

مؤسسة تعلیمیة من مؤسسات التعلیم العالي  45وكشف رئیس اللجنة المنظمة لفعالیات المعرض أن المعرض یشارك فیھ 
ممثلي الجامعات من نیوزلندا و بریطانیا و  إضافة إلى مشاركة  من دولة االمارات, األردن , سلطنة عمان , مالیزیا

 زائر على مدار أیام المعرض الثالث. 5000، ومتوقع ان یزور المعرض “الوالیات المتحدة األمریكیة و الھند 

واكد الظفري أن المعرض أصبح منصة رئیسیة لعرض حدث واھم البرامج والتخصصات للمؤسسات المشاركة والتي 
ات سوق العمل، كما أن فعالیات المعرض أصبحت حدث ھام یطلع من خاللھ الطلبة واولیاء االمور تتواكب فعلیا مع متطلب

على مختلف المؤسسات التعلیمیة وآلیات التقدیم والعروض المقدمة تحت سقف المعرض، كما یخدم المعرض الھیئات 
اطق التعلیمیة، كما یزید المعرض من ایجاد التدریسیة واالداریة وذلك في ظل التعاون الكبیر بین اللجنة المنظمة والمن

 شراكات وتعاون وتبادل للخبرات بین كافة المؤسسات المشاركة على المستویین المحلي والدولي.

رض المصاحب للمع” بناء المھارات األكادیمیة في القراءة لتحقیق التنمیة المعرفیة المستدامة“واضاف ان تنظیم مؤتمر 
اور وأوراق العمل لتسلط الضوء على أھم التحدیات التي یواجھھا قطاع التعلیم وكذلك ابرز سیتناول العدید من المح

المنجزات واالدوات لقطاع التعلیم ككل كما سیشمل المعرض في نسختھ الرابعة عدد من الدورات التي تعزز من نجاح 
 ”.التدریسیةالمعرض والوصول الى اھدافھ في خدمة المؤسسات التعلیمیة والطلبة والھیئات 

مؤكداً أن المؤتمر جاء لیواكب مشاركة غرفة عجمان بعام القراءة الذي اعلن عنھ صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل 
 نھیان رئیس الدولة، حفظھ هللا.

و یشارك في المعرض كال من الجامعات الحكومیة و الخاصة و یشھد المعرض ھذا العام مشاركة ضخمة من مجموعة من 
عات مثل جامعة الجزیرة في دبي و التي تأتي مشاركتھا كجھة داعمة للمعرض, إضافة إلى عدد من المؤسسات الجام



التعلیمیة الداعمة للمعرض ومنھا جامعة عجمان لعلوم و التكنولوجیا و كلیة المدینة الجامعیة بعجمان و الكلیة الجامعیة 
 االماراتیة الكندیة في أم القیوین و مدرسة الحكمة.

اھتماما كبیرا من مجموعة من وزارات التعلیم في عدة دول عربیة   وأكد رئیس اللجنة المنظمة للمعرض أن المعرض شھد
و تعاونا الفتا من مجموعة من الھیئات الدیبلوماسیة , حیث قامت وزارة التعلیم العالي في المملكة األردنیة الھاشمیة 

یم المشاركة على المؤسسات في كل من المملكة و السلطنة و دعوة الجامعات ووزارة التعلیم العالي في سلطنة عمان بتعم
لإلستفادة من المعرض الذي تنظمھ غرفة عجمان، إضافة إلى الدعم الخاص من قبل القنصلیة النیوزلندیة لدعوة الجامعات 

 من نیوزلندا.

 یر في نجاح النسخ السابقة للمعرض.وفي ختام كلمتھ وجھ الشكر الجزیل لممثلي وسائل العالم وثمن دورھم الكب

بناء المھارات األكادیمیة ” من جانبھا كشفت إیمان الشامسي ، ان مؤتمر عجمان الدولي األول للتعلیم و التدریب بعنوان 
یستھدف ممثلي الجھات الرسمیة وممثلي المؤسسات التعلیمیة من جامعات و ” في القراءة لتحقیق التنمیة المعرفیة المستدامة
ب، والطال  والباحثون  ومدراء النظم التعلیمیة  ومؤسسات ضمان الجودة  مؤسسات التعلیم العالي والمدراء األكادیمیین

بناء  المؤسسات التعلیمیة من تسخیر تقنیات االبتكار لضمان  مشیرة إلى أن المؤتمر الدولي للتعلیم والتدریب سیعزز تمكین
التمیز في مجال التدریس و البحث و التطویر في مؤسسات التعلیم   علھا جزءا منوج  المھارات األكادیمیة في القراءة

 العالي.

وسیناقش المؤتمر آلیات التشجیع على القراءة من خالل استراتیجیات مبتكرة مع الحرص على دمج التكنولوجیا في دعم 
 رفي مستداموتأصیل العالقة بین التعلیم و المعرفة بما یعزز إیجاد إقتصاد مع  القراءة

سیركز النقاش خالل المؤتمر على التعریف بالخطط التي تتبعھا مؤسـسات التعلیم العالي المختلفة لربط التعلیم “وقالت 
العالي بالمعرفة و السبل التي یتم استخدامھا لتشجیع القراءة و البحث لتكون عامال تحولیا لیس فقط في تحقیق االمتیاز 

على أن المعرفة التي یتم تقدیمھا في ھذه المؤسسات سیتم توظیفھا في خطط تنفیذیة طموحة في األكادیمي و إنما للتأكید 
 ”.المجاالت التي تلعب دورا أساسیا في االقتصاد

كما سیسعى المؤتمر إلى تعزیز التنافسیة و االبتكار لدى مؤسسات التعلیم العالي في المنطقة و ذلك اعتمادا على قدرة ھذه 
تحویل مفھوم التعلیم العالي إلى مفھوم المعرفة و تقییم أداء ھذا التحول في مفھوم التعلیم على الخریجین المؤسسات على 

 في سوق العمل لدى بلدانھم.

وسیشمل المؤتمر ثالث جلسات تناقش من خاللھا المحور االول حول القراءة كوسیلة لتحقیق المعرفة في مؤسسات التعلیم 
العربیة المتحدة و دول الشرق األوسط و شمال إفریقیا، والمحور الثاني دور تكنولوجیا العالي في دولة االمارات 

االیجابیات و السلبیات، أما المحور الثالث فیناقش تحقیق التنمیة المعرفیة المستدامة  –المعلومات في بناء مھارات القراءة 
 من خالل القراءة و تأثیرھا على مخرجات مؤسسات التعلیم العالي.

من جانبھ أكد الدكتور أحمد الكندري رئیس جامعة الجزیزة ورئیس مجلس األمناء على اھمیة المعرض وسمعتھ القویة 
معتبرا ان المعرض یعتبر منصة دولیة لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أبرز التخصصات والبرامج للزوار، كما اشاد 

 ارة عجمان ومدى تطور العملیة التعلیمیة.خالل كلمتھ بالمكانة والتطور في شتى المجاالت بإم

وقدم الدكتور عبدالحق بشیر النعیمي مدیر قسم شؤون المجتمع بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا، الشكر الجزیل لغرفة 
عجمان على تنظیم المعرض وتطوره عاما تلو عام وقال ان معرض عجمان الدولي للتعلیم والتدریب اصبح أحد أھم 

علیم في المنطقة حیث یشارك فیھ مؤسسات تعلیمیة من دول عربیة وأجنبیة، وثمن دور اللجنة القائمة على معارض الت
 تنظیم المعرض ومدى التطور والتنظیم الذي یشھده المعرض وتلبیتھ لتطلعات المشاركین والزوار.

لمعرض یفتح آفاق جدیدة لتنمیة القطاع واضاف الدكتور عادل ابو ھشیمة عمید كلیة القانون بكلیة المدینة الجامعیة أن ا
التعلیمي السیما في ظل تنظیم المؤتمر المصاحب لفعالیات المعرض، ویدعم بشكل مباشر سوق العمل نظرا الھتمام 

المؤسسات المشاركة على القاء الضوء على البرامج والتخصصات التي یستھدفھا سوق العمل، كما ان المعرض لھ من 
 زیز التعاون وتبادل الخبرات بین كافة الجھات المشاركة.االھمیة كذلك في تع



واكد االستاذ عصام ابو السل مدیر عام قسم البنین بمدرسة الحكمة الخاصة على حرص مؤسسة الحكمة التعلیمیة بالتواجد 
م یكراعي ومشارك بمعرض عجمان الدولي للتعلیم والتدریب لما للمعرض من دور حیوي وكبیر في دعم قطاع التعل

والسیما التعلیم الخاص بعجمان واالمارات والمنطقة ككل، وعرض خالل كلمتھ محاور المؤسسة والتي ترتكز على 
 المسؤولیة المجتمعیة واالنفراد باللغة العربیة وتعزیز القراءة.

یمانا ركة الكلیة إتأتي مشا” وقال الدكتور حسن مصطفي محمود رئیس قسم االعالم بالكلیة االماراتیة الكندیة الجامعیة، 
بالدور الكبیر وما ثبت من إیجابیات جمة لتنظیم النسخ السابقة من معرض عجمان الدولي للتعلیم والتدریب، كما أكد ان 
المعرض یخدم باھدافھ المتنوعة تعزیز التنمیة المعرفیة المستدامة بما یترجم توجھات دولة االمارات وتوجیھات القیادة 

 الرشیدة.

 IELTS“مجموعة من المؤسسسات المشاركة بتقدیم مجموعة من ورش العمل ومنھا ورشة عمل  ھذا و تقوم
presentation“ ویقدمھا المركز الثقافي البریطاني و الذي یقوم أیضا بتقدیم جائزة ألحد زوار المعرض و ھي برنامج

لثقافي البریطاني، وورشة درھم إماراتي بمجرد زیارة جناح المركز ا 3200تحضیري المتحان األیلتس بقیمة 
یقدمھا مركز التمیز للغات العالمیة مرافقة لمجموعة من العروض الخاصة لزوار ” IELTSاستراتیجیات “حول  تفاعلیة 

 المعرض.

من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الرابعة  2016مارس  10,  9,  8یذكر أن المعرض یفتح أبوابھ للزیارة أیام 
 االمارات للضیافة , منطقة الجرف .عصرا في مركز 

	


