
 الشيخ الدكتور ماجد النعيمي
 يفتتح الدورة السادسة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2018

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان افتتــح معالــي الشــيخ الدكتــور ماجــد بــن 
ــرض  ــن مع ــة م ــدورة السادس ــم، ال ــوان الحاك ــس دي ــي رئي ــعيد النعيم س
ــة  ــه غرف ــذي تنظم ــس 2018“ ال ــب “ايتك ــم والتدري ــي للتعلي ــان الدول عجم
تجــارة وصناعــة عجمــان تحــت شــعار مقولــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان “ طيــب اهلل ثــراه “ إن رصيــد أي أمــة متقدمــة هــو أبناؤهــا 

ــون. “ المتعلم

ويشــارك فــي المعــرض - الــذي يســتمر ثالثــة أيــام فــي مركــز اإلمــارات 
مؤسســة   35 مــن  أكثــر   - عجمــان  فــي  الجــرف  بمنطقــة  للضيافــة 

عربيــة. دولــة   13 يمثلــون  ودوليــة  وعربيــة  محليــة  تعليميــة 

ويعتبــر المعــرض منصــة جديــدة للمؤسســات التعليميــة العليــا الراغبــة 
مواطنيــن  مــن  المجــاورة  واإلمــارات  عجمــان  إمــارة  طلبــة  لقــاء  فــي 
التســهيالت  وكذلــك  واختصاصاتهــا  ببرامجهــا  للتعريــف  ومقيميــن 
المؤسســات  التســجيل وااللتحــاق بهــذه  الطلبــة خــالل  إلــى  المقدمــة 
ســواء إلكمــال دراســتهم الجامعيــة أو الدراســات العليــا والتعــرف إلــى 
آخــر التطــورات فــي الشــأن التعليمــي محليــا وعربيــا ودوليــا إضافــة إلــى 
فتــح قنــوات التعــاون وتبــادل الخبــرات بيــن الجامعــات المحليــة والعربيــة 

واألجنبيــة.

وقــام معالــي الشــيخ الدكتــور ماجــد بــن ســعيد النعيمــي يرافقــه ســعادة 
عبــداهلل المويجعــي رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة بجولــة تفقديــة فــي أرجــاء وأجنحــة المعــرض 
اســتمعوا خاللهــا إلــى شــرح واف مــن المشــاركين والمســؤولين عــن 
وتخصصــات  تعليميــة  برامــج  مــن  تحتويــه  لمــا  المختلفــة  األجنحــة 
تقدمهــا الجامعــات للطلبــة ومواكبتهــا لتكنولوجيــا المعرفــة وأحــدث 
التقنيــات التــي تســاعد الطلبــة علــى التعلــم مــن خــالل البرامــج واألجهــزة 

المخصصــة للعمليــة التعليمــي .

حضــر افتتــاح المعــرض .. ســعادة حمــد راشــد النعيمــي مديــر الديــوان 
وأعضــاء اللجنــة المنظمــة ورؤســاء ومــدراء الدوائــر الحكوميــة وكبــار 

المشــاركة. المؤسســات  وأصحــاب  والمدعويــن  المســؤولين 



ــذي  ــر ال ــع الكبي ــد والتوس ــو المتزاي ــور والنم ــاركة بالتط ــة المش ــي األجنح ــة ف ــب جول ــي عق ــعيد النعيم ــن س ــد ب ــور ماج ــيخ الدكت ــي الش ــاد معال وأش
يشــهده قطــاع التعليــم فــي الدولــة ومــا توفــره مــن بنيــة تحتيــة لقطــاع التعليــم مــن حيــث إنشــاء المــدارس والجامعــات وتجهيزهــا بأفضــل األجهــزة 
ــة  ــة وفني ــة وتعليمي ــات أكاديمي ــدم خدم ــي تق ــرض الت ــي المع ــة ف ــات التعليمي ــن المؤسس ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــود ه ــى أن وج ــيرا إل ــة .. مش التعليمي

تتنــاول كل التخصصــات العلميــة دليــل علــى هــذا النمــو فــي المســيرة التعليميــة.

ــا  ــات مجتمعن ــي طموح ــر وتلب ــب العص ــرة تواك ــورة ومبتك ــاليب متط ــى أس ــتند إل ــذي يس ــه ال ــكل مراحل ــم ب ــاع التعلي ــة قط ــوة ومتان ــى ق ــد عل وأك
وحاجتــه إلــى مزيــد مــن التطــور ومواكبــة الثــورة العلميــة واإلبداعيــة واالبتكاريــة ومجــاالت الــذكاء االصطناعــي وفــي كل مناحــي الحيــاة حتــى نصــل إلــى 

ــا المنشــودة. أهدافن

وقــال معاليــه إن االســتثمار فــي قطــاع التعليــم هــو األفضــل واألجــدى 
كونــه يالمــس حاجــات الشــباب فــي التعليــم وبنــاء المســتقبل القائــم 
ينعكــس  مــا  المجــاالت  كل  فــي  واالبتــكار  والمعرفــة  العلــم  علــى 
علــى مجتمعنــا ودولتنــا بالخيــر والتقــدم الثقافــي والعلمــي وغيرهــا 
المــدارس  طلبــة  مــن  الشــباب  داعيــا   .. الصلــة  ذات  القطاعــات  مــن 
والمعاهــد والجامعــات إلــى التعلــم والتبصــر فــي كل مــا هــو جديــد ونافــع 

لمســيرتهم ومســتقبلهم وخدمــة أوطانهــم.

المعــرض  القائميــن علــى  المبذولــة مــن قبــل  الجهــود  وأثنــى علــى 
للعــام  المعــرض  اســتمرار  إن  .. وقــال  للتنظيــم  الراقــي  والمســتوى 
ــة  ــى إتاح ــتندت عل ــي اس ــه الت ــاح فكرت ــد نج ــي يؤك ــى التوال ــادس عل الس
ــات  ــى الجامع ــرف عل ــين للتع ــن الجنس ــن م ــباب المواط ــة للش الفرص
والكليــات والمــدارس ذات المســتوى وعلــى فــرص العمــل والتدريــب 
المتاحــة والمتوفــرة لــدى الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة 
التعليميــة  الفــرص  عــن  للبحــث  االنتقــال  وعنــاء  الجهــد  لتوفيــر 

والتدريبيــة.

تطور ونمو القطاع التعليمي في الدولة

تميز المعرض ونجاحهاالستثمار في قطاع التعليم هو األفضل

االفتتــاح  عقــب  لــه  تصريــح  فــي  المويجعــي  عبــداهلل  ســعادة  وأكــد 
حــرص غرفــة عجمــان علــى تنظيــم معــرض عجمــان الدولــي للتعليــم 
ــات  ــتدامة المؤسس ــم واس ــي دع ــن دور ف ــه م ــا ل ــنويا لم ــب س والتدري
التعليميــة وتطورهــا فــي إمــارة عجمــان بشــكل خــاص واإلمــارات عامــة 
إلــى  المعــرض  مــن  الســابقة  بالنســخ  الخاصــة  النتائــج  تشــير  حيــث 
أهميتــه للمؤسســات المشــاركة ومســاهمته فــي زيــادة اعــداد الطلبــة 
المســجلين بالمؤسســات التعليميــة المشــاركة هــذا إلــى جانــب تبــادل 
الخبــرات واالطــالع علــى مســتجدات البرامــج التعليميــة المســتحدثة 

واهــم الوســائل التعليميــة المبتكــرة.

غرفــة  عليهــا  تحــرص  التــي  األدوات  أحــد  يعتبــر  المعــرض  إن  وقــال 
ــي  ــاع التعليم ــر القط ــر وتطوي ــتثمار األخض ــو االس ــه نح ــان للتوجي عجم
بمــا يترجــم توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم عجمــان والــذي يولــي 
القطــاع التعليمــي رعايــة واهميــة خاصــة انعكســت علــى جهــود الغرفــة 
ــان  ــارة عجم ــة إم ــد رؤي ــا يجس ــاع بم ــر القط ــة وتطوي ــة تنمي ــي مواصل ف
فنجــاح المعــرض واســتمراريته وتطــوره جــاء نتيجــة دعــم مســتمر وال 

ــيدة. ــادة الرش ــن القي ــدود م مح

للمؤسســات  الترويــج  المعــرض  تنظيــم  مــن  الهــدف  أن  وأضــاف 
الطلبــة  خدمــة  جانــب  إلــى  عجمــان  غرفــة  فــي  األعضــاء  التعليميــة 
ومعتمــدة  رائــدة  وكليــات  لجامعــات  منصــة  بتوفيــر  األمــور  وأوليــاء 
لتمكــن الطالــب مــن المقارنــة بيــن أكثــر مــن تخصــص واكثــر مــن 
جامعــة ليختــار مــا يناســبه وميولــه المهنيــة فبحســب األخصائيــات 
ــنه 2016- ــارة لس ــتوى اإلم ــى مس ــم عل ــاع التعلي ــة بقط ــات الخاص والبيان
إلــى 73 مدرســة  المــدارس الحكوميــة والخاصــة  أعــداد  2017 وصلــت 
تضــم اكثــر مــن 65 ألــف طالــب وطالبــة منهــم مــا يقــارب 8 آالف طالــب 
ــا  ــارة 2486 معلم ــدارس اإلم ــم م ــا تض ــة كم ــة الثانوي ــة بالمرحل وطالب
ــرض  ــتهدفهم المع ــة يس ــة والخاص ــدارس الحكومي ــي الم ــة ف ومعلم
المســتخدمة فــي  األدوات  التخصصــات واحــدث  أحــدث  للتعــرف علــى 

التعليميــة. العمليــة 

الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  ليخــدم  جــاء  المعــرض  ان  إلــى  وأشــار 
والخاصــة والباحثيــن عــن اســتكمال دراســتهم فــي الدولــة ككل وخاصة 
ــهولة  ــان وس ــارة عجم ــي إم ــرض ف ــط للمع ــع المتوس ــل الموق ــي ظ ف
وســرعة الوصــول لــه حيــث وصلــت اعــداد الطلبــة للمرحلــة الثانويــة فــي 
المــدارس الحكوميــة علــى مســتوى الدولــة 56 ألفــا و104 طــالب وطالبــات 
وأعــداد الطلبــة للمرحلــة الثانويــة فــي المــدارس الخاصــة علــى مســتوى 

الدولــة 96 الفــا و219 طالبــا وطالبــة.

التعرف على أحدث التخصصات واحدث األدوات 
المستخدمة في العملية التعليمية

المعرض يساهم في واستدامة 
المؤسسات التعليمية وتطورها



ويحظــى المعــرض إلــى جانــب التنــوع المتميــز للمؤسســات التعليميــة 
المشــاركة ســواء مــن داخــل الدولــة او خارجهــا باســتعراض عــدد كبيــر 
مــن التخصصــات والبرامــج المعتمــدة والمبتكــرة والتــي تســتهدف 
ســوق العمــل داخــل الدولــة وخارجهــا خــالل الوقــت الراهــن والســنوات 
الســريعة  الوتيــرة  ذات  االقتصاديــة  المتغيــرات  ان  الســيما  القادمــة 
ــة  ــة الحديث ــج األكاديمي ــف البرام ــى مختل ــع عل ــع ونطل ــتدعي أن نتاب تس

ــم. ــكل دائ ــرة بش والمبتك

ودعــا ناصــر الظفــري الطلبــة وأوليــاء األمــور والباحثيــن عــن اســتكمال 
دراســتهم العليــا لزيــارة المعــرض والــذي يســتمر علــى مــدار ثالثــة أيــام 
ويفتتــح أبوابــة مــن العاشــرة صباحــا وحتــى الرابعــة عصــرا لالطــالع علــى 
البرامــج  احــدث  علــى  والتعــرف  المشــاركة  التعليميــة  المؤسســات 

ــة. ــات المصاحب ــل والفعالي ــن ورش العم ــتفادة م واالس

إلــى وزارة التربيــة والتعليــم لدورهــا الرائــد فــي إنجــاح  ووجــه الشــكر 
ــات  ــات والمؤسس ــة والجه ــان التعليمي ــة عجم ــى منطق ــرض وإل المع
كليــة  ـ  عجمــان  جامعــة  ـ  اتصــاالت   “ المعــرض  لفعاليــات  الراعيــة 
المدينــة الجامعيــة ـ مؤسســة الشــارقة لإلعــالم ودار الخليــج للصحافة 

والطباعــة والنشــر وفنــدق راديســون بلــو عجمــان“.

برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي 
عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم إمــارة عجمــان، وبتنظيــم مــن 
غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان انطلــق اليــوم الثالثــاء معــرض عجمــان 
للتعليــم والتدريــب " AETEX.2018" فــي نســخته السادســة تحــت شــعار 
مقولــة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب 
اهلل ثــراه " إن رصيــد أي أمــة متقدمــة هــو أبناؤهــا المتعلمــون"، ويســتمر 
ــة  ــة بمنطق ــارات للضياف ــز االم ــي مرك ــر ف ــى 8 فبراي ــن 6 إل ــرض م المع

الجــرف فــي عجمــان.

ــر عــام غرفــة عجمــان  مــن جانبــه أشــاد ســعادة ســالم الســويدي مدي
فــي  ودوره  والتدريــب  للتعليــم  الدولــي  عجمــان  معــرض  بأهميــة 
ــخته  ــي نس ــرض ف ــم المع ــا أن تنظي ــة موضح ــة التعليمي ــم الحرك دع
السادســة يعكــس تطــور ونمــو القطــاع التعليمــي فــي إمــارة عجمــان 
ــي  ــا المجتمع ــز دوره ــى تعزي ــة عل ــود الغرف ــد جه ــاص ويؤك ــكل خ بش

الســتدامة كافــة القطاعــات والمجــاالت.

إلــى وجــود خطــة عمــل مســتقبلية تســتهدف مــن خاللهــا  وأشــار 
غرفــة عجمــان مؤسســات التعليــم العالــي فــي عجمــان وذلــك بزيــادة 
ــة  ــم الدولي ــارض التعلي ــرى مع ــي كب ــاركة ف ــة والمش ــارات الخارجي الزي
بهــدف التعريــف بمقومــات القطــاع التعليمــي فــي عجمــان واســتعراض 
مختلــف البرامــج األكاديميــة الســتقطاب الطلبــة للدراســة فــي اإلمــارة 

ــة. ــارج الدول ــدة خ ــروع جدي ــاح ف ــاء وافتت ــع إلنش ــث التوس وبح

وأوضــح ناصــر الظفــري رئيــس اللجنــة المنظمــة لمعــرض عجمــان 
للتعليــم والتدريــب المديــر التنفيــذي لقطــاع دعــم األعضــاء أن المعرض 
حــرص فــي نســخته السادســة علــى تنــوع الفعاليــات المصاحبــة وورش 
ــة  ــا وزارة التربي ــي مقدمته ــات وف ــن الجه ــدد م ــع ع ــاون م ــل بالتع العم
لمهــن  الطلبــة  وتوجيــه  تعريــف  علــى  ســتحرص  والتــي  والتعليــم 

ووظائــف المســتقبل.

ولفــت إلــى أن المعــرض يشــهد هــذا العــام الملتقــى األول للجامعــات 
والملحقيــن الثقافييــن ليضــم تحــت مظلتــه عــددا مــن الملحقيــن 
الثقافييــن ومســؤولي الســفارات والقنصليــات مــن جهــة ومؤسســات 
التعليــم العالــي فــي عجمــان مــن جهــة أخــرى بمــا يعــزز مــن إيجــاد قنــاة 
تواصــل مباشــرة بيــن مختلــف األطــراف تســتعرض مــن خاللهــا التعــاون 
والتعــرف علــى أهــم البرامــج والتخصصــات والمزايــا التــي تتمتــع بهــا 
جامعــات وكليــات اإلمــارة وبحــث كل مــا مــن شــأنه تعزيــز التعــاون 

ــراف. ــة األط ــن كاف ــي بي األكاديم

برامج وتخصصات تستهدف سوق العمل

دعوة لزيارة المعرض شكر وإشادة

الجهات الراعية
جهات مشاركة وتعاون مستمر

تعزيز الزيارات الخارجية والمشاركة في 
كبرى معارض التعليم الدولية

فعاليات وورش عمل متنوعة

الكليــات  مــن  واســعة  ودوليــة  محليــة  مشــاركة  المعــرض  يشــهد 
يــزور  أن  ومتوقــع  وأجنبيــة،  عربيــة  دولــة   13 يمثلــون  والجامعــات 
المعــرض أكثــر مــن 7 آالف زائــر علــى مــدار أيــام المعــرض ومــن أبــرز 
الجهــات الراعيــة للمعــرض وزارة التربيــة والتعليــم واتصــاالت ـ جامعــة 
ــالم ودار  ــارقة لإلع ــة الش ــة ـ مؤسس ــة الجامعي ــة المدين ــان ـ كلي عجم
ــان. ــو عجم ــون بل ــر-وفندق راديس ــة والنش ــة والطباع ــج للصحاف الخلي



ايمان الشامسي: فعاليات وورش 
عمل مصاحبة

وزارة التربية والتعليم: المعرض يساعد 
على اختيار تخصص ومهنة المستقبل

اتصاالت: المعرض حلقة وصل بين الطلبة 
والمؤسسات التعليمية

كلية المدينة الجامعية: المعرض 
انعكاس للتطور الذي تشهده العملية 

التعليمية في اإلمارة 

جامعة عجمان: المعرض لقاء مباشر بين 
الطلبة والمؤسسات التعليمية

أوضحــت إيمــان الشامســي نائــب رئيــس اللجنــة المنظمــة للمعــرض، 
ان معــرض عجمــان الدولــي للتعليــم والتدريــب بــات حدثــا يجمــع الطلبة 
والباحثيــن عــن اســتكمال دراســتهم العليــا مــع مختلــف المؤسســات 
التخصصــات  أحــدث  ليســتعرض  وكليــات  جامعــات  مــن  التعليميــة 
للــزوار  المعــرض  اهميــة  علــى  مؤكــدة  العمــل،  ســوق  فــي  الواعــدة 
بتوفيــره خصومــات خاصــة مــن المؤسســات التعليميــة المشــاركة 

للمســجلين فــي برامجهــم.

مــع  بالتعــاون  مــوازي  معــرض  الفعاليــات  هامــش  علــى  وينظــم 
األرشــيف الوطنــي، يســتعرض جهــود المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان طيــب اهلل ثــراه فــي قطــاع التعليــم ومســيرة التطــور 
التعليمــي التــي شــهدتها الدولــة منــذ بــدء االتحــاد، هــذا إلــى جانــب وجــود 
منصــة ثالثيــة االبعــاد تســتعرض مســيرة الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه.

واشــارت إلــى أن المعــرض يصاحبــه عــدد مــن الفعاليــات وورش العمــل، 
حيــث ينظــم علــى هامــش المعــرض ورش عمــل حــول االبتــكار وذلــك 
بالتعــاون مــع جائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، وذلــك تزامنــا 

مــع شــهر االمــارات لالبتــكار والــذي يصــادف شــهر فبرايــر الجــاري.

قالــت أمــل الجســمي مديــر إدارة اإلرشــاد االكاديمــي والمهنــي فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم، ان للمعــرض هــذا العــام أهميــة خاصــة الرتباطــه 
ــي  ــف الثان ــة الص ــة لطلب ــة رئيس ــكل وجه ــث يش ــر حي ــد للخي ــام زاي بع
عشــر تســاعدهم علــى اختيــار تخصــص ومهنــة المســتقبل؛ موضحــة 
أن الــوزارة تهــدف مــن مشــاركتها فــي فعاليــات المعــرض إلــى ابــراز اهــم 
التخصصــات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل بمــا يناســب ورؤيــة دولــة 
اإلمــارات وكذلــك مــع متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، كمــا تحــاول 
وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــالل منصتهــا توفيــر الخدمــات المتعلقــة 
بتســجيل الطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي والبعثــات الخارجيــة.

ــار  ــة وكب ــات الحكوم ــذي مبيع ــر تنفي ــي مدي ــن النعيم ــد الرحم ــد عب أك
الشــخصيات باتصــاالت، حــرص "اتصــاالت" علــى رعايــة المعــرض فــي 
مشــيرا  ككل،  التعليميــة  العمليــة  يدعــم  بمــا  السادســة  نســخته 
والمؤسســات  الطلبــة  بيــن  وصــل  حلقــة  كونــة  المعــرض  الهميــة 

تخصصاتهــا. بمختلــف  التعليميــة 

ــرض  ــى ان المع ــة إل ــة الجامعي ــة المدين ــس كلي ــان رئي ــران خ ــار عم أش
ــارة  ــي إم ــة ف ــة التعليمي ــهده العملي ــذي تش ــور ال ــكاس للتط ــد انع يع
ــة  ــة المدين ــرص كلي ــدا ح ــة، مؤك ــة عام ــاص والدول ــكل خ ــان بش عجم

الجامعيــة بالمشــاركة والرعايــة للمعــرض ســنويا.

أكــد الدكتــور عبــد الحــق النعيمــي نائــب مديــر جامعــة عجمــان للتطويــر 
واالتصــال، علــى نجــاح المعــرض فــي كافــة نســخه معتبــرا المعــرض 
ــار  ــة واش ــات التعليمي ــة والمؤسس ــن الطلب ــر بي ــاء المباش ــة للق فرص
هــذه  فــي  المشــاركة  بأهميــة  تؤمــن  عجمــان  جامعــة  إدارة  ان  إلــى 
المعــارض التعليميــة والتــي تقــوم مــن خاللهــا المؤسســات التعليميــة 
ــز تواجدهــا علــى الصعيــد المحلــي والدولــي. باســتعراض برامجهــا وتعزي



شريك استراتيجي بتنظيم من

الرعاة 


