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تعريف بالمعرض
تقرير المعرض

صفحة 1 :

اســتجابة للتطــور الرسيــع الــذي تشــهده امــارة عجــان  ,شــهد قطــاع التعليــم فيهــا و هــو أحــد أكــر القطاعــات حيويــة سلســلة مــن التحــوالت التــي فرضتهــا مجموعــة
التغـرات الخارجيــة يف القطاعــات األخــرى يف اإلمــارة و التــي قدمــت العديــد مــن الفــرص لتطويــر املؤسســات التعليميــة و األكادمييــة و التــي تعتــر مــن أرسع القطاعــات
تطــورا و اســتجابة لحاجــات املجتمــع .
وقــد جــاءت التطــورات التــي تشــهدها املؤسســات التعليميــة األساســية و العليــا يف إمــارة عجــان كنتيجــة حتميــة لتوجيهــات و قـرارات ســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد
النعيميــي  ,عضــو املجلــس التأســييس  ,حاكــم عجــان و التــي دعــت إىل تطويــر النظــام التعليمــي يف اإلمــارة و زيــادة التنافســية مــن خــال جــذب أفضــل الربامــج و
املناهــج العلميــة لتكــون قــادرة عــى اســتقطاب أفضــل الطــاب يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة و الــدول األخــرى.
و كاســتجابة للتحديــات التــي يفرضهــا تواجــد مــا يزيــد عــن  400000طالــب مــن طــاب املرحلــة الثانويــة و طــاب الدراســة الجامعيــة البــد مــن تواجــد األدوات القــادرة
عــى توجيــه الطلبــة بطريقــة مدروســة و علميــة عنــد اختيــار املؤسســة التعليميــة الســتكامل الدراســة مــا قبــل الجامعيــة أو مــا بعــد املدرســية و التــي تعتــر بدورهــا
أساســا تبنــى عليــه املرحلــة الالحقــة أكادمييــا و توظيفيــا يف حيــاة الطــاب  ,و هنــا يــأيت دور معــرض عجــان للتعليــم و التدريــب و الــذي يوفــر للجهــات املشــاركة فيــه
ســواء مــن املــدراس و الجامعــات و معاهــد التدريــب و التأهيــل الفرصــة لتقديــم عروضهــم و برامجهــم لطــاب إمــارة عجــان و االمــارات املجــاورة.
وال يقتــر دور معــرض عجــان للتعليــم و التدريــب عــى توفــر فرصــة التواجــد للمؤسســات التعليميــة فحســب و إمنــا يســاهم يف توعيــة و تعريــف الطــاب بطبيعــة
املناهــج التعليميــة و النظــام التعليمــي يف كافــة مراحــل الدراســة ســواء يف املــدارس املختصــة بالتعليــم األســايس و مؤسســات التعليــم العــايل مــن جامعــات و معاهــد و
برامــج الدراســات العليــا للوصــول إىل تعريــف الطــاب بأفضــل الطــرق و الخيــارات املتوفــرة لهــم.
و نظـرا لكــون معــرض عجــان للتعليــم و التدريــب الحــدث الســنوي الوحيــد يف اإلمــارة و الــذي يركــز بشــكل كيل عــى ترويــج النظــام التعليمــي يف اإلمــارة ســواء التعليــم
األســايس أو العــايل  ,فقــد أصبــح منصــة ســنوية تلتقــي فيهــا املؤسســات التعليميــة والطــاب واملجتمــع لتحقيــق الغايــات الوطنيــة التــي تطمــح لهــا االمــارة بكامــل
فعالياتــه املتجــددة ســنويا وجــاء ليحمــل يف دورتــه الرابعــة شــعار ( نحــو تنميــة معرفيــة مســتدامة ) ليكــون عنوانــا لألهــداف التــي حددتهــا حكومــة إمــارة عجــان
يف خططهــا لتطويــر النظــام التعليمــي يف اإلمــارة خــال الســنوات القادمــة مــا يجعــل مــن معــرض ( أيتيكــس ) فرصــة مميــزة للمؤسســات التعليميــة الراغبــة بتحقيــق
فرصهــا الحقيقــة يف الرتويــج يف إمــارة عجــان.
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تعريف بالمعرض
تقرير المعرض

صفحة 2 :

عقــد معــرض عجــان للتعليــم و التدريــب بتاريــخ  / 10 8-مــارس  2016 /يف مركــز االمــارات للضيافــة يف عجــان ,برعايــة كريــم مــن مــن صاحــب الســمو الشــيخ حميــد
بــن راشــد النعيمــي عضــو املجلــس األعــى  ,حاكــم عجــان والــذي افتتــح املعــرض ورافقــه يف االفتتــاح ســمو الشــيخ عــار بــن حميــد النعيمــي ويل عهــد عجــان و
الشــيخ أحمــد بــن حميــد النعيمــي ممثــل صاحــب الســمو حاكــم عجــان للشــؤون اإلداريــة واملاليــة والشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيــط
وبلــغ عــدد املؤسســات املشــاركة  45مؤسســة تعليميــة مــن دولــة االمــارات ومــن خــارج الدولــة مثــل ســلطنة عــان واالردن وممثلــون عــن مؤسســات مــن بريطانيــا
وأمــركا ونيوزلنــدا.
كــا وعقــد مؤمتــر عــى هامــش فعاليــات املعــرض يف اليــوم االول مــن املعــرض مؤمترعجــان الــدويل للتعليــم والتدريــب تحــت شــعار « بنــاء املهــارات األكادمييــة يف القـراءة
لتحقيــق التنميــة املعرفية «
حــره ســمو الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيــط واســتمر ملــدة يــوم واحــد عــى هامــش فعاليــات الــدورة الرابعــة مــن املعــرض ,
شــارك فيــه نخبــة مــن ممثــي الجهــات الرســمية وممثــي املؤسســات التعليميــة مــن جامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل واملــدراء األكادمييــن ومــدراء النظــم التعليميــة
والباحثــن والهيئــات التدريســية والطــاب يف مختلــف مراحلهــا.

وتفضــل الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيــط برفقــة ســعادة عبــد اللــه املويجعــي رئيــس الغرفــة بتكريــم الجهــات الراعيــة واملســاهمة
يف املعــرض واملؤمتــر وهــي جامعــة الجزيــرة يف ديب وجامعــة عجــان للعلــوم والتكنولوجيــا وكليــة املدينــة الجامعيــة ومؤسســة الحكمــة التعليميــة يف عجــان والكليــة
اإلماراتيــة الكنديــة بــأم القيويــن.
وشــارك يف املؤمتــر  9متحدثــن ألقــوا محــارضات عــدة عــى الحضــور وناقــش املؤمتــر عــدة محــاور قدمــت العديــد مــن التوصيــات تــم رفعهــا إىل الجهــات املختصــة مبــا
يصــب يف املنظومــة التعليميــة.
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جدول المؤتمر
صفحة 3 :

تقرير المعرض

بناء المهارات األكاديمية في القراءة لتحقيق التنمية المعرفية المستدامة
 8مارس 2016
مركز االمارات للضيافة  -عجمان
جدول املؤمتر :
 : 10:00 – 9:00التسجيل
 : 10:05 – 10:00الرتحيب بالحضور
 : 10:10 – 10:05عرض فيلم وثائقي عم معرض عجامن للتعليم و التدريب
 : 10:15 – 10:10كلمة متحدث من غرفة تجارة و صناعة عجامن
 : 10:20 – 10:15كلمة األستاذة سارة العسكر نائب مدير جامعة الجزيرة  -الداعم البالتيني للمعرض و املؤمتر
 : 10:30 – 10:20تكريم الجهات الداعمة
 : 10:30ختام الحفل و االنتقال الفتتاح معرض عجامن الدويل للتعليم و التدريب

 : 12:15 - 11:30الجلسة األولى
القراءة لتحقيق المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في دولة االمارات العربية المتحدة
ودول الشرق األوسط و شمال أفريقيا
املتحدثون :
 - 1د .جوزيف الحلو  :رئيس قسم اللغة االنكليزية يف كلية املدينة الجامعية بعجامن
 - 2السيد راشد الكوس  :مدير عام مرشوع ثقافة بال حدود
 - 3الدكتور حسن دبوق  :أستاذ يف كلية القانون و االقتصاد – جامعة الجزيرة ديب

أسئلة و أجوبة 12:30 - 12:15 :
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جدول المؤتمر
صفحة 4 :

تقرير المعرض

بناء المهارات األكاديمية في القراءة لتحقيق التنمية المعرفية المستدامة
تحقيق التنمية المعرفية المستدامة من خالل القراءة و تأثيرها
على مخرجات مؤسسات التعليم العالي
املتحدثون :
 - 1د .عبد الحق النعيمي  :مدير قسم الشؤون املجتمعية – جامعة عجامن للعلوم و التكنولوجيا
 - 2أ .د .نرص محمد إبراهيم عباس :أستاذ قسم اللغة العربية – جامعة الفالح ديب

 : 13:30 - 13:15أسئلة و أجوبة
 13:45 - 13:30استراحة قهوة
الجلسة الثالثة 14:30 - 13:45 :
دور تكنولوجيا المعلومات في بناء مهارات القراءة  -االيجابيات و السلبيات
املتحدثون :
 - 1د .عبد الفتاح فرح  :املستشار االقتصادي يف غرفة تجارة عجامن
 - 2د .سلطان الشعايل  :نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة عجامن الحديثة
 - 3د .حسن مصطفى محمود  :رئيس قسم اإلعالم –الكلية االماراتية الكندية يف أم القيوين

 : 14:45 - 14:30أسئلة و أجوبة
 15:00 - 14:30مقررات وتوصيات
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ورشات العمل
تقرير المعرض

صفحة 5 :

إن توفــر فــرص أكــر مــن أجــل اكتشــاف العنــوان الرئيــي الــذي تــم عليــه بنــاء أهــداف معــرض إيتككــس كان مــن أهــم أولويــات غرفــة عجــان و الجهــات املشــاركة
فقــد قامــت الغرفــة بتنظيــم ورشــات عمــل عقــدت عــى هامــش املعــرض و شــملت  5ورشــات عــال فيهــا ممثلــن مــن الجامعــات و استشــاريني و خـراء يف التعليــم و
التدريــب وشــارك مــا يزيــد عــن  600زائــر يف حضــور ورشــات العمــل .
املتحدثون يف ورشات العمل كانوا ممثلني عن املؤسسات التالية :
املركز الثقايف الربيطاين
•
مركز التميز للغات العاملية
•
دائرة البلدية والتخطيط
•
تم منح كل متحدث  60دقيقة مع  60دقيقة اسرتاحة بني الورشات مام يسمح بالدخول و الخروج بسهولة من قاعة ورشات العمل.
تــم الرتويــج للورشــات املرافقــة يف املطبوعــات و املــواد التــي تــم تقدميهــا للــزوار كــا تــم اإلعــان عــن برنامــج الورشــات يف املؤمتــر الصحفــي الــذي ســبق املعــرض واملؤمتــر
املرافــق الــذي انعقــد يف اليــوم األول للمعــرض عــى هامــش فعاليــات املعــرض .
تم عقد جميع ورشات العمل يف القاعة املخصصة و املجهزة بنظام الصوت و الصورة .
يظهر االستطالع الذي تم إجراؤه مع العارضني و املشاركني

جدول ورش عمل معرض التعليم والتدريب الدولي 2015
اليوم االول الثالثاء  8مارس  2016بمقر مركز االمارات للضيافة  -عجمان
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ورشات العمل
تقرير المعرض

صفحة 6 :

جدول ورش عمل معرض التعليم والتدريب الدولي 2015
اليوم الثاني االربعاء  9مارس  2016بمقر مركز االمارات للضيافة  -عجمان

جدول ورش عمل معرض التعليم والتدريب الدولي 2015
اليوم الثالث الخميس  10مارس  2016بمقر مركز االمارات للضيافة  -عجمان
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الخدمات الترويجية و التغطية اإلعالمية للمعرض
تقرير المعرض

صفحة 7 :

تلقــى معــرض ( إيتيكــس ) دعــا منقطــع النظــر مــن العديــد مــن الــركاء و املؤسســات كــوزارة الرتبيــة والتعليــم ,منطقــة عجــان التعليميــة  ,جامعــة الجزيــرة  ,الجامعــة
االماراتيــة الكنديــة  ,كليــة املدينــة الجامعيــة يف عجامن,جامعــة عجــان للعلــوم والتكنولوجيــا ومؤسســة الحكمــة التعليمية .
قامت ما يزيد عن  25مؤسسة إعالمية متثل أهم الوسائل اإلعلمية املرئية و املسموعة بتغطية فعاليات املعرض خالل أيامه الثالثة.
قام حوايل  45شخص من العاملني لدى غرفة تجارة عجامن و املتطوعني بتقديم خرباتهم لخدمة كل من العارضني و زوار املعرض عىل أكمل وجه.
شملت الخدمات التعريفية و اإلعالنية و اإلعالمية الخاصة باملعرض ما ييل :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعالنات ضمن الجرائد الرسمية و الصحف اإلعالنية
ما يزيد عن  500000رسالة الكرتونية  :حيث تم تحضري الحملة اإلعالنية اإللكرتونية عن طريق مجموعة من املواقع ذات قاعدة بيانات تتناسب
مع الرشائح املستهدفة من املعرض
البانر اإلعالين عىل أهم املواقع اإللكرتونية يف دولة االمارات العربية املتحدة و املختصة بالتعليم و األعامل و األخبار إضافة إىل املواقع املوجهة
خصيصا لطالب املدراس و الجامعات.
األخبار و اإلعالنات اإللكرتونية عىل عدد من املواقع اإلخبارية
البيانات الصحفية حيث تم وضع ما يزيد عن خمس أخبار صحفية مختلفة يف أهم الصحف الرسمية
العديد من الرسائل املوجهة و اإلعالنات عىل املواقع التي تضم فئات مختلفة من صحفيني  ,طالب املدارس و الجامعات  ,املختصني بالشؤون
التعليمية و غريهم
اإلعالن املبارش ملا يزيد عن  6000طالب يف أفضل املؤسسات التعليمية و الجامعات
 1000بوسرت إعالين و  50000فالير
ما يزيد عن  200لوحة إعالنية طرقية
إعالنات عىل محطات الراديو األهم باللغتني العربية و اإلنكليزية
وسائل التواصل االجتامعي و تتضمن الفيس بوك  ,تويرت  ,انستغرام و غريها
امللف الصحفي و الذي تم تسليمه ملا يزيد عن  75صحفي يقومون بتغطية التعليم  ,الثقافة  ,الشؤون االجتامعية و األحداث املختلفة للوكاالت
اإلعلنية و محطات التلفزيون و غريها من الوسائل اإلعالمية و اإلعالنية و املواقع اإللكرتونية و املدونات حيث تم تسليم امللف الصحفي للسادة
الصحفيني خالل حضورهم املؤمتر الصحفي الذي عقد قبل أسبوع من تاريخ املعرض.
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الخدمات الترويجية و التغطية اإلعالمية للمعرض
تقرير المعرض

صفحة 8 :

و قــد شــمل امللــف الصحفــي التقاريــر اإلخباريــة و األخبــار الخاصــة باملعــرض و التــي تــم مــن خاللهــا توضيــح أهــداف املعــرض مــن خــال عنوانــه ( نحــو تنميــة معرفيــة
مســتدامة ) و تضمينهــا ملحــة عــن الوســائل و األدوات التــي تتبعهــا حكومــة عجــان يف ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف و دور املعــرض يف الرتويــج للمؤسســات التعليميــة يف إمــارة
عجــان ملواطنــي اإلمــارة و الوافديــن خصوصــا مــع التغيــر و التطــور الــذي يشــهده التعليــم األســايس و العــايل و رضورة تشــجيع الطــاب و الــزوار لالستفســار و الســؤال
و التعــرف عــى املزايــا و مقارنــة الفروقــات بــن املؤسســات التعليميــة مبــا يتناســب مــع أهــداف الطالــب مســتقبال ســواء عنــد التخــرج مــن الثانويــة العامــة و بــدء مرحلــة
الدراســة الجامعيــة أومرحلــة الدراســات العليــا إضافــة إىل توضيــح األهــداف األخــرى للمعــرض و تشــمل توعيــة طــاب املرحلــة املدرســية و طــاب التعليــم األســايس مبعلومــات
دقيقــة حــول الدراســة الجامعيــة يف الجامعــات و املؤسســات التعليميــة العليــا يف إمــارة عجــان و إرشــادهم إىل طــرق األســتفادة املثــى مــن اللقــاء و التواصــل مــع ممثــي
هــذه املؤسســات يف املعــرض .
الرشكاء االعالميني  :شبكة رؤية عجامن edarabia ,

نتائج الحملة :
•

نرش ما يزيد عن  20خرب و تقارير صحفية و مقابالت عىل التلفزيون الرسمي و الصحف الرسمية و املجالت

•

 11خرب صحفي و مقابلة إذاعية و تلفزيونية مع ممثيل غرفة عجامن

•

مئات األخبار و النرشات و املقاالت حول املعرض و العرشات من املدونات عىل أهم املواقع اإللكرتونية

•

و طبعا ما يزيد عن 2000زائر للمعرض علام بأن العدد املتوقع للزيارات والذي تم ترنيبه وفق جدول رسمي للزيارات يفوق ال 6000اىل سبب انخفاض
عدد الزيارات حيث كان العدد املتوقع للزيارات يزيد عن  6000زائر و  600مشارك يف ورشات العمل .
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المشاركون
تقرير المعرض

صفحة 9 :

 45مشارك في المعرض
 39مشارك منهم من داخل دولة اإلمارات
 6مشاركين من  4دول

مــن أصــل الخمســة واالربعــون عــارض يف معــرض إيتيكــس للتعليــم و التدريــب ثــاث جهــات ممثلــة
للقطــاع الحكومــي الداعــم يف اإلمــارة  ,وجامعــة االمــارات الحكوميــة يف مشــاركتها االوىل ضمــن سلســلة
فعاليــات معــرض عجــان للتعليــم والتدريــب  ,ومشــاركات عــدة اتســعت لتشــمل امــارة عجــان – الفجــرة
ام القيويــن – ابــو ظبــي  -ديب – رأس الخيمــة – العــن  -الشــارقة  ,ومل تقتــر املشــاركات فقــط عــى
دولــة االمــارات وامنــا اســتقطب املعــرض مشــاركات مــن االردن واخــرى مــن ســلطنة عــان وممثلــن عــن
مؤسســات مــن امــركا ونيوزلنــدا اضافــة اىل مشــاركات مــن 3مــدارس خاصــة يف االمــارة ومراكــز ومعاهــد
للتدريــب والتأهيــل ونذكــر منهــا عــى ســبيل الذكــر ال الحــر مركــز التميــز للغــات واملركــز الثقــايف
الربيطــاين .
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الزوار
تقرير المعرض

صفحة 10 :

حــر مــا يزيــد عــن  2500زائــر فعاليــات معــرض إيتيكــس يف دورتــه يف العــام  , 2016و قــد متيــز الــزوار باهتاممهــم بجمــع املعلومــات حــول الدراســة يف عجــان إضافــة إىل
رغبتهــم اللقــاء و التواصــل مــع ممثــي املؤسســات التعليميــة و األكادمييــة املشــاركة و التعــرف عــى تجــارب الطــاب اآلخريــن و الذيــن ال يزالــون عــى مقاعــد الدراســة يف
املــدارس أو الجامعــات املشــاركة أو كخريجــن .
و نظ ـرا لكونــه املعــرض الوحيــد الــذي يركــز كال التعليــم بشــقيه األســايس و العــايل فقــد قامــت غرفــة تجــارة عجــان بالتعــاون مــع املناطــق التعليميــة يف كل مــن عجــان
و الشــارقة وتزويــد املــدارس بالتعميــم الرســمي الصــادر عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم واملوجــه الدارة املناطــق التعليميــة يف كل مــن الشــارقة وعجــان ومنهــم اىل املــدارس
الحكوميــة والخاصــة الخاضعــة الدارة كل منطقــة .
وتــم تحضــر جــدول زيــارات مدرســية للمعــرض عــن طريــق القيــام بزيــارات منظمــة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة يف كل مــن الشــارقة وعجــان لتنظيــم زيــارة الطــاب يف
املرحلــة الثانويــة يف املســتويات ( )12+11وبدءنــا فيهــا منــذ تاريــخ  /10فربايــر للتعريــف باملعــرض وترتيــب أوقــات الزيــارة للمــدراس مبــا يتناســب مــع اوقــات دوام املــدارس
الرســمية لتحقيــق الغايــة والهــدف مــن هــذه الزيــارات.

•
•

•

ابدت بعض املدراس رغبتها يف تثبت الحضور للزيارة خالل ايام
املعرض وخالل اوقات دوامها الرسمية.
اعتذار البعض بسبب اقرتاب موعد امتحانات الفصل الدرايس الجاري
وضيق الوقت عىل سبيل الذكر ال الحرص متثلت باملدارس االسيوية
الهندية والباكستانية وغريها من الخاصة االخرى كمدرسة الكامل
االمريكية وسام االمريكية.
كام ابدت بعض املدارس الدولية الخاصة رغبتها يف الحضور بشكل
فردي يف فرتة مابعد الظهر كمدرسة الشويفات الدولية – فيكتوريا -
املدرسة الدولية االسرتالية والربيطانية يف الشارقة
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الزوار
تقرير المعرض

صفحة 11 :

و متت زيارة املدراس خالل ايام املعرض عىل النحو التايل :
خــال اليــوم االول  /10مــارس  2016/متــت زيــارة املعــرض مــن قبــل  12مدرســة يف منطقــة الشــارقة وعجــان بأعــداد تزيــد عــن  1250طالــب وطالبــة عــى مــدار 4ســاعات
منــذ الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الواحــدة ظهـرا .
ابن العمداء
.1
مدرسة عجامن الخاصة
.2
مدرسة عجامن الحديثة
.3
مدرسة االقىص
.4
مدرسة الحكمة الخاصة
.5
مدرسة العامل الجديد
.6
املدرسة الدولية لالبداع العلمي
.7
مدرسة املزايا الخاصة
.8
مدرسة النور الدولية
.9
مدرسة سلامن الفاريس
.10
مدرسة تريم عمران تريم للتعليم الثانوي
.11
اليــوم الثــاين والــذي صــادف  / 9مــارس  2016/زار املعــرض مــا يقــارب  1000طالــب وطالبــة مــن  8مــدارس وذلــك يف الفــرة  11:30 - 9صباحــا ,والتــي توقفــت عقبهــا الزيــارات
بســبب األحــوال الجويــة واالمطــار الغزيــرة وعــى اثــر ظــروف الطقــس صــدر تعميــم مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم بعطلــة رســمية للمــدارس والجامعــات يف الدولــة يومــي
 /10-9مــارس 2016/
مام أدى لعدم تحقيق العدد املتوقع من الزيارات
اال انــه تــم زيــارة املعــرض بشــكل فــردي مــن قبــل بعــض اوليــاء االمــور وطــاب الجامعــات والدراســات العليــا الذيــن ســمعوا عــن املعــرض مــن خــال الفاليـرات التــي تــم
توزيعهــا قبــل املعــرض بأيــام والقــت الفكــرة لديهــم اهتــام .
وفيام ييل قامئة املدارس التي تم الرتتيب معها لزيارة املعرض ومل تتحقق الزيارة بسبب الظروف التي سبق ذكرها
 300طالب
مدرسة أبو عبيدة الجراح
•
 182طالب
منار االميان
•
 130طالب
أسامء بنت عميس
•
140طالب
النعامن بن بشري
•
 200طالب
		
الحكمة الخاصة
•
 80طالب
		
ثانوية الجرف
•
 90طالب
		
مدرسة املعهد العلمي
•
120طالب
		
ثانوية عجامن
•
 35طالب
مدرسة سودة بنت زمعة
•
 240طالب
مدرسة الصالح الخاصة
•
 55طالب
		
مدرسة الغبيبة
•
 120طالب
مدرسة خولة بنت ثعلبة
•
 60طالب
مدرسة الخليج العريب
•
 150طالب
مدرسة العروبة للبنني
•
 70طالب
		 Alzuhor School
•
 30طالب
		 Wesgreen
•
 210طالب
املدرسة األهلية _ الشارقة
•
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الزوار
تقرير المعرض

صفحة 12 :
أخرون 2%

أساتذة ومدرسني ومستثمرين 1%

عائالت  /أصدقاء 2%

طالب املدارس أو خريجي الثانوية العامة
طالب الجامعات
أفراد عاملني
عائالت  /أصدقاء
أخرون
أساتذة ومدرسني ومستثمرين

طالب املدارس أو
خريجي
الثانوية العامة
38%

أفراد عاملني
19%

طالب الجامعات
38%

عنــد ســؤال مجموعــة مــن العارضــن و املشــاركني عــن مســتوى املعرفــة التــي وجدوهــا لــدى الطــاب و الشــباب و الشــابات مــن ســكان إمــارة عجــان و مــدى معرفتهــم
بالحــدث  ,أوضــح  30.8%مــن املشــاركني أن الطــاب كانــوا عــى درايــة ووعــي جيديــن جــدا بينــا أشــار  39.2%أنهــم يحتاجــون إىل املزيــد مــن التوعيــة  ,بينــا كان 30%
مــن املشــاركني مرتدديــن يف اإلجابــة مــن خــال تشــميل الطــاب يف مجموعــات .

90.90%

85%

50.90%

جمع املعلومات  /التعرف عىل آلية التسجيل يف املدارس والجامعات

التعرف عىل برامج املنح والخصومات والعروض التي ميكن الحصول عليها

لقاء رشكات التجهيز املتخصصة باألدوات واألجهزة التعليمية واملصنعني
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مجاالت االهتمام
صفحة 13 :

تقرير المعرض

2%
8%

برامج الدراسة الجامعية
برامج الدراسات العليا
برامج الدراسة املدرسية

17%

48%

برامج اللغة والتدريب
25%

أخرى

النسبة
إمكانية تواجد اجوبة متعددة

بتحليل أكرب لقاعدة البيانات يظهر لدينا ما ييل :

الرشق األوسط

ماليزيا

أسرتاليا

أوروبا

أمريكا الشاملية

أقل من  25%من الزوار قد اجتازوا ا ,ضمن املراحل النهائية الجتياز امتحانات  SAT , GMAT , TOFELو غريها من االمتحانات األساسية و هو ما
•
يعترب متيزا كبريا لدى طالب إمارة عجامن و الذين تبني أنهم عىل دراية جيدة مبتطلبات التقدم للتسجيل يف الجامعات مستقبال وهذا ماجعل من
املعرض منصة الستقطاب املؤسسات الدولية واملختصة بالتدريب والتأهيل .
 59%من الزوار يعتمدون عىل التمويل الذايت لدفع رسوم التسجيل يف املؤسسات التعليمية العليا  ,مام يجعل من وجود مؤسسات مالية داعمة للطالب
•
وممولة للتعليم رضورة وجزء اسايس من املعرض .
 45%من الزوار يخططون للدراسة يف جامعات إمارة عجامن  29% ,يرغبون بالذهاب للدراسة يف جامعات يف إمارات أخرى بينام أظهر  26%رغبتهم
•
بالدراسة خارج دولة االمارات مع مالحظة أن ما نسبته  70%يخططون للعودة إىل إمارة عجامن خالل مدة ال تزيد عن  5سنوات بعد التخرج بينام
 30%مهتمون بالعمل خارج الدولة .
يظهر االستطالع الذي تم إجراؤه مع العارضني و املشاركني أن غرفة عجامن استطاعت عرب تنظيم برنامج ورشات العمل تحقيق النتائج املتمثلة مبا ييل :
•
•
•
•

زيادة الوعي لدى األجيال الجديدة يف إمارة عجامن حول خوض تجربة حضور معرض تعليمي و آليات التعامل و االستفادة منه
تسهيل آلية الرشح حول واقع و معطيات التقد بطلبات للقبول و التسجيل يف املدارس و الجامعات يف إمارة عجامن
تقديم املعلومات الالزمة للطالب الذين لديهم املقومات املطلوبة حول أفضل الخيارات التي تتناسب مع مقوماتهم
توفري املعرفة حول التقنيات الجديدة املستخدمة لزيادة مستوى جودة التعليم يف إمارة عجامن باستخدام األجهزة و األدوات و التقنيات التعليمية
الحديثة .
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النتائج  -ردود األفعال
تقرير المعرض

صفحة 14 :

حقــق معــرض إيتيكــس تقدمــا ملحوظــا يف املســتوى الــكيل للحــدث متوافقــا بذلــك مــع التوقعــات التــي وضعهــا املشــاركون و املنظمــون مــا جعــل مــن الحــدث يف العــام
 2016خــط البــدء بسلســة أكــر تطــورا مــن املعــارض .
إن الدعــم الغــر محــدود الــذي تلقــاه الحــدث ســيوفر البيئــة املناســبة مــن أجــل تطــور مســتقبيل أكــر و أكــر اســتمرارية و ســيؤدي يف الوقــت نفســه إىل تزايــد الطلــب عــى
التحقيــق املســتمر لكافــة األهــداف التــي يضعهــا املشــاركون و الــزوار و الجهــات الداعمــة و الــركاء مســتقبال.
يف إشــارة إىل هــذا التطــور فقــد الحــظ الــزوار زيــادة ملحوظــة يف عــدد الربامــج املقدمــة يف املعــرض مــن قبــل الجهــات املشــاركة كــا أشــاد الــزوار بحســن التنظيــم الــذي ســهل
الدخــول إىل ورشــات العمــل بــدون أي إعاقــات .
إن العــدد املتزايــد مــن املشــاركني يف العــام  2016أدى إىل أن يكــون املعــرض عــى مســاحة أكــر و هنــا اســتطاع املنظمــون توفــر ســهولة يف حركــة الــزوار للمعــرض مــن خــال
التــوزع املــدروس لألجنحــة املشــاركة و اختيــار الديكــورات املناســبة للحــدث متفاديــن بذلــك أي خطــأ أو ســوء تنظيــم يف عمليــات الدخــول و الخــروج الخاصــة بالــزوار .
بــن املشــاركون يف املعــرض مــدى انبهارهــم باملســتوى املميــز لــدى الطلبــة يف إمــارة عجــان و املتعلــق بإتقانهــم للغــة اإلنكليزيــة مقارنــة باألعــوام الســابقة  ,حيــث أوضــح
املشــاركون أن التغــر الــذي ملســوه يف طبيعــة املشــاركني يتمثــل بـــكونهم يف العــام  2016أكــر معرفــة ووعيــا بالحــدث  ,أكــر تركي ـزا حــول متطلباتهــم حيــث متثــل ذلــك يف
األســئلة املحــددة التــي طرحهــا الطــاب و املعلومــات الجديــة التــي امتلكوهــا حــول آليــات التقــدم بطلبــات التســجيل لــدى العديــد مــن املؤسســات املشــاركة يف املعــرض.
تم تقييم العمل الذي أدته غرفة عجامن عىل ميزان من  ( 1األفضل ) إىل  ( 5األسوأ ) يف خمس مناطق أساسية :
التنظيم العام  ,خدمات الدعم من قبل فريق العمل  ,املوقع  ,الطعام و املرفقات  ,مدة املعرض
و قد كنا سعداء بأن تققيم الجهود التي قامت بها الغرفة قد كوفئت مبستوى  1.80و تلقت خدمات الدعم تقييام مبستوى . 1.20
و قــد تلقينــا أجبــة و آراء مختلفــة حــول املوقــع املرفقــات و خدمــات الطعــام تلقــت  , 2.1بينــا تلقــى املوقــع الخــاص باملعــرض تقييــم  , 2أمــا املــدة الزمنيــة ليــوم العــرض
فقــد تلقــت تقييــا مســاويا لـــ3.1
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صفحة 15 :

و عنــد االستفســار عــن فاعليــة املعــرض و قدرتــه عــى تحقيــق األهــداف التــي وضعتهــا املؤسســات املشــاركة حســب نوعهــا ( مدرســة  ,جامعــة  ,مركــز تدريــب  ,رشكــة مــواد
و أدوات تعليميــة ) أجــاب مجموعــة مــن الســادة ممثــي الجهــات الحكوميــة و الجهــات املشــاركة مبــا يــي :
« إننــا مــن جانبنــا أشــد حرصــا عــى دعــم التعليــم ورعايــة الطــاب وإتاحــة فرصــة التدريــب والتأهيــل بالداخــل والخــارج وتذليــل كافــة الصعوبــات لتحقيــق هــذه األهــداف
إميانــا منــا بــأن املســتقبل يصنعــه املتعلمــون املؤهلــون واملبدعــون لالنطــاق يف رحــاب التطــور والتقــدم وتشــييد دولــة تزدهــر بنــور العلــم واملعرفــة تعــر عــن الوجــه املــرق
واملــرف الــذي وصلنــا لــه يف كافــة املجــاالت« .
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي  ,عضو املجلس التأسييس  ,حاكم عجامن
«ان معــرض عجــان الــدويل للتعليــم والتدريــب جــاء كهمــزة وصــل بــن املؤسســات التعليمــة والطلبــة مــن جهــة واملؤسســات التعليميــة بعضهــا ببعــض مــن جهــة أخــرى مبــا
يعــزز التعــاون وتبــادل الخـرات بــن املؤسســات التعليميــة املشــاركة ويســمح باالطــاع عــى أفضــل وأحــدث التخصصــات املطروحــة والتــي تواكــب متطلبــات ســوق العمــل
وكذلــك التعــرف عــى أفضــل األدوات التــي تســاعد عــى اســتدامة العمليــة التعليميــة مبــا يفــرز عقــول مســتنرية تســاعد يف التنميــة الشــاملة وتحقــق االســتدامة يف كافــة
القطاعــات»
سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة و تجارة عجامن عبد الله بن محمد املويجعي
« أن معــرض عجــان أصبــح منصــة دوليــة تفاعليــة لكــرى مؤسســات التعليــم والتدريــب محليــا وإقليميــا وعامليــا حيــث يهــدف إىل تســليط الضــوء عــى مختلــف الجامعــات
واملؤسســات التعليميــة باختــاف تخصصاتهــا االكادمييــة والتعليميــة والفنيــة والرتويــج لهــا ومتكــن الطلبــة وأوليــاء األمــور مــن التعــرف عــى مختلــف الربامــج والتخصصــات
التــي تطرحهــا تلــك الجهــات يف ظــل النمــو املتزايــد الــذي يشــهده قطــاع التعليــم والتدريــب»
سعادة الدكتور أحمد الكندري رئيس جامعة الجزيرة ورئيس مجلس االمناء
« اســتقطب املعــرض مؤسســات تعليميــة رائــدة مــن دولــة االمــارات وعــدد مــن الــدول العربيــة ليكــون املعــرض منصــة لتبــادل الخـرات وتكويــن الـراكات وبحــث مســتجدات
احــدث الربامــج والتخصصــات والتــي تخــدم ســوق العمل« .
سعادة نارص الظفري املدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم االعضاء ورئيس اللجنة املنظمة لفعاليات املعرض
«أعطى هذا املعرض فرصة كبرية لآلباء وللطالب يف اإلمارات الشاملية للتواصل مع الجامعات بشكل شخيص وليك يتعرفوا عىل الربامج التي تتيحها هذه الجامعات»
د  .فيغنيش أوناتكا مدير الرتويج يف جامعة الخليج الطبية
« نحن كجامعة ناشئة بحاجة ماسة للتواصل مع الجامعات األخرى الرائدة وقد وفر هذا املعرض فرصة ممتازة لتبادل الخربات ولتعريف الجمهور بالجامعة «.
األستاذ املهندس مجدي ديات مدير العالقات العامة والتسويق يف الجامعة األمريكية يف مادبا يف األردن
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صفحة 16 :

سيتم تنظيم فعاليات معرض عجامن للتعليم و التدريب يف شهر  ..............من العام 2017
( حيث سيتم تحديد املوعد النهايئ و موقع املعرض الحقا )
نحــن نســعى ألن يزيــد عــدد املشــاركني معنــا مــن داخــل و خــارج دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ليصــل إىل  75مشــاركا مــن خــال تطويــر الخطــة الرتويجيــة و اإلعالنيــة
و اإلعالميــة التــي نقــوم بتحضريهــا آملــن أن يصــل عــدد زوارنــا يف العــام  2017إىل أكــر مــن  7000زائــر مــن دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة.

