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عجمان –قاعة االمارات 
بتنظيم من 



المقدمة

محليةاركةبمشوالتدريبللتعليمالدوليالمعرضعجمانغرفةتنظمالتي،التواليعلىبعةالساالسنةانها

عجمانإداراتمصلحةيؤكدالحدثهذاانالخاصة،والمعاهدوالكلياتالجامعاتمختلفمنودولية

واجتذابالرائدةالتعليميةالمؤسساتبإدخالعجماناهتماممجالفيوخاصةنمولتعزيزومديرياتها

.اإلمارةإلىجديدةمؤسسات

ساتالمؤسدعمبفضلكبيرانجاحاةبعالسادورتهفيوالتدريبللتعليمالدوليعجمانمعرضحققوقد

.اإلنتاجهذاتحقيقفيجميعهاساهمتالتيالجماعيةوالجهودوالمشاركةالراعية



جلس افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ، عضو الم

االعلى حاكم عجمان ، معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 
بدورته السابعة



لنعيمي راشد بن حميد االشيخ وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صاحب السمو في جولتهرافق

من عدد ورئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان 

.المجلس واللجنة المنظمة في أرجاء وأجنحة المعرض وأعضاء الشيوخ 

عليمية خاللها سموه ومرافقوه إلى شرح واف من المشاركين والمسؤولين عن األجنحة المختلفة والبرامج التاستمع و

.التي تقدمها



ة جولة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على الجهات المشارك



.



ضيوف مميزون 

عبدهللابنتعزةالشيخةزارت

بنحميدمؤسسةعاممديرالنعيمي

المعرضالخيريةالنعيميراشد

المشاركةالمؤسساتعلىواطلعت

واثنتالمصاحبة،العملوورش

التعليميةالمؤسساتتنوععلى

مشيرةالتنظيموحسنالمشاركة

بعدعامايتطورالمعرضانالى

.االخر



والتعليم التربية وزارة 

شريك استراتيجي  



رعاية ماسية 

جامعة خليفة اتصاالت 



المعرضحظي 

لكل منبرعاية ذهبية 

جامعة عجمان 

الجامعية المدينة وكلية 

بعجمان؛

ورعاية فضية من 
الخليج الطبيةجامعة 



جهة 42وشهد المعرض مشاركة 

حوالي ومؤسسة محلية ودولية، و 

بحيث يمثل المعرض زائر 8336

منصة دولية لالطالع على أحدث 

النظم التعليمية والتخصصات 

والبرامج المبتكرة واالدوات التعليمية

الحديثة كما يُمكن المعرض الجهات 

المشاركة من تعزيز تبادل الخبرات 

.وبحث التعاون والشراكات



•

المصاحبة الورش 

ورشة 15ضمن فعاليات المعرض تم تنظيم 

عمل خالل أيام المعرض الثالثة ومن هذه 

الورش



وزارة التربية والتعليم 

اتصاالت 

جامعة خليفة 

جامعة عجمان 

كلية المدينة الجامعية عجمان

جامعة الخليج الطبية 

مصرف عجمان 

دار الخليج 

Emircom

Lifology

جامعة االميركية راس الخيمة 

ة جامعة راس الخيمة للعلوم الطبي

جامعة الكندية دبي 

جامعة محمد الخامس ابو ظبي 

ن البحري–جامعة الملكية للبنات 

باكستان –جامعة الهور 

جامعة الغرير 

جامعة ابو ظبي 

جمعية المحاسبين والمدققين 

كلية دبي للسياحة 

كلية الصيدلة في دبي 

Uk college

Amity University 

Middlesex University 

The University Of 
Birmingham

Stirling University 

Education of Malaysia

Qadri international

Consulate of USA

Capital College 

Al Shams center 

• The International School 
of Choueifat

• Al Hikmat Private School 
• Ajman American School 
• Ajman Academy 
• City School 

: الورش المصاحبة 

وزارة الصحة

ادارة االرشاد االكاديمي 

ادارة التدريب 

اكاديمية ادنوك الفنية 

منار المعرفة 

استشراق المستقبل  

الجهات المشاركة 



؟مدى رضائك عن مشاركة الطالبما 

هل كنت راضيا عن كامل التجهيزات للمعرض في 

القاعة ؟ 

تعليقات العارضين 

واقتراحاتهم
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هل انت راض عن توقيت المعرض ؟ 

.(.زيارة بابا ) استبعاد العطل الرسمية •
ةاختيار تاريخ بعيد عن معرض الشارق•

ابريل ، نوفمبر و : االشهر المقترحة •
كانون الثاني 

ما هو التاريخ االفضل للتواصل معكم قبيل معرض ؟

شهرين مع فكرة التواصل قبل % 35 اشهر 4مع فكرة التواصل قبل % 65

30%



؟ما مدى رضاك عن التغطية التسويقية للمعرض 

هل أنت راض عن توقيت افتتاح 

وإغالق المعرض؟

من % 35) أي اقتراحات؟ 

( العارضين

2:00الى 9:00توقيت المعرض من 
الولياء االمور  8:00الى 5:00ومن 



جامعة عجمان 1.

جامعة خليفة 2.

مة كلية العلوم الطبية في رأس الخي3.

كلية الغرير 4.

جامعة الملكية للبنات 5.

كلية الصيدلة في دبي 6.

جامعة محمد الخامس 7.

اتصاالت 8.

الجهات المشاركة باالستبيان 

 (15 )

تعليقات العارضين 

نقص في ورش العمل

مطلوب مدارس اجنبية اكثر 

فترة صباحية ومسائية 

الراحة وقسط من مكان العداد القهوة والشاي 

للعارضين



المعرض؟ مدى رضاك عن ما 

الطالب واقتراحاتهمتعليقات 

"( طالبا1468) 
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هل ساهم المعرض في تحديد مسارك التعليمي؟

*هل كنت راضي عن آلية التسجيل؟



 School

 Social Media

 Outdoor Advertisement

 Website

 Radio

 Newspaper

 Friend

 Other

ما هي الجامعات التي كنت مهتماً بها؟

؟المعرضكيف عرفت عن هذا 

Ajman University 

Cuca

American 

University of RAKOthers

Khalifa 

University  مواقع التواصل االجتماعي من خالل المدارس والباقون من خالل :الجواب  92%



أي جامعة كنت تود مقابلتها ولم تكن موجودة؟

2020ما هي اقتراحاتك اليتكس 

جامعة االمارات 

جامعة الشارقة 

زايدجامعة 
وكليات التقنية

للطالب على التخصصات الذي يريدونها وسائل التكنولوجيا الحديثة توفر •

توسيع المكان •

زيادة عدد الجامعات •

س ة من قبل المدارس على ان الهدف من الزيارة بما يخص التعليم وليلبتوعية الطيجب •

للتسلية

مطالبة لفترة صباحية واخرى مسائية  •



الزوار 

210:   المشاركين•

43:     المنظمين•

10:        االعالم•

320(:  المرشدين واالساتذة)الزوار •
9:   المتحدثين•

3083مارس  6اليوم الثاني طالب 

4661مارس 7طالب اليوم الثالث 

108مجموع المدارس 

شخصاً باستثناء بعض الشخصيات 8336وصل عدد زوار المعرض خالل االيام الثالثة الى ما يقارب 
في اليوم االول 



اسم المدرسة  االمارة  5-Feb 6-Feb 7-Feb
آمنة بنت وهب للتعليم األساسي والثانوي دبي 53

مدرسة مضب  دبي 23

السلف الصالح الخاصة  دبي 35

نورة بنت سلطان للتعليم األساسي  دبي 38

الثانويةالنموذجية دبي 23

عبدهللا بن الزبير دبي 4 5

أسماء بنت النعمان دبي 82

حمدان بن راشد دبي 37

سكينة بنت الحسين دبي 107

Zaabeel school دبي 11

دبي للتعليم الثانوي دبي 60

Mareya Al_Qebteya SChool دبي 30

رقية للتعليم الثانوي دبي 20

Asma school دبي 100

مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي  دبي 115



اسم المدرسة  االمارة  5-Feb 6-Feb 7-Feb

دبا الفجيرة للتعليم الثانوي  فجيرة 43

مدرسة مربح للتعليم الثانوي بنات فجيرة 34

مدرسة مربح للتعليم الثانوي  فجيرة 149

مدرسة الطويين للتعليم األساسي و الثانوي بنين فجيرة 33

مدرسة مسافي للتعليم الثانوي بنين  فجيرة 16

مدرسة ابو تمام للتعليم االساسي والثانوي فجيرة 13

مدرسة السيجي  فجيرة 26

ام المؤمنين فجيرة 66

محمد بن حمد الشرقي  فجيرة 22

االتقان  فجيرة 44

الليسيلي للتعليم الثانوي فجيرة 8

مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي فجيرة 43

مدرسة االمارت الخاصة  فجيرة 19



اسم المدرسة  االمارة  5-Feb 6-Feb 7-Feb
صناع الغد  الشارقة 29

العروبة  الشارقة 150

الشعلة الخاصة بنات الشارقة 60

الزوراء الشارقة 47

الحمرية الشارقة 12

مدرسة تريم االمريكية  الشارقة 42 75

الرسالة االمريكية الحديثة الشارقة 87

والثاتنهوي بنين2للتعليم االساسي ح1البطائح  الشارقة 24

االمريكية الدولية الحديثة الشارقة 60

الشارقة البريطانية الدولية الشارقة 17 46

الشارقة العامة  الشارقة 30

معاذ بن جبل  الشارقة 50

Secondary Model school for boys الشارقة 60 60

Al Refaa Secondary school for girls الشارقة 75

Sharjah public school الشارقة 27

بنين-العروبة للتعليم الثانوي  الشارقة 44

واسط النموذجية للتعليم الثانوي الشارقة 60

الذيد الثانوية بنين الشارقة 49

Alkhalidya الشارقة 28

العال الخاصة الشارقة 60

Al Saleh Private School الشارقة 53

Fatima Alzahra School الشارقة 3



اسم المدرسة االمارة 5-Feb 6-Feb 7-Feb

حاتم الطائي للتعليم الثانوي أم القيوين 9

ناتأم القيوين للتعليم الثانوي ب أم القيوين 12 16

فلج المعال للتعليم األساسي و

الثانوي أم القيوين 20

السلمة للتعليم الثانوي أم القيوين 63

النخبة أم القيوين 11

خولة بنت حكيم  أم القيوين 7

الراعفة للتعليم الثانوي أم القيوين 17

انوي مدرسة أم القيوين للتعليم الث

بنين أم القيوين 128



اسم المدرسة االمارة 5-Feb 6-Feb 7-Feb
مدرسة األقصى الخاصة عجمان 33

المعهد العلمي اإلسالمي عجمان 34

الراشيدية عجمان 41

الحكمة عجمان 23 27

حميد بن عبدالعزيز عجمان 46

(بنين) منارة االيمان الخاصة عجمان 95

منارة االيمان الخاصة عجمان 30

راشد بن سعيد  عجمان 80

عجمان ثانوية بنات عجمان 63

شيخة بنت سعيد عجمان 62

الزوراء حاليا-مدرسة سودة بن زمعة عجمان 121

أبو عبيدة بن الجراح الخاصة  عجمان 7 30

العمداء الخاصة عجمان 12

الحكمة الخاصة عجمان 50

عجمان الحديثة عجمان 46 15

عجمان الخاصة عجمان 52

بنات-مدرسة الشعلة الخاصة عجمان 52

بنين-مدرسة الشعلة الخاصة عجمان 27

البريطانية العالمية الخاصة عجمان 25

الشويفات الخاصة عجمان 3 3

International Indian school عجمان 87

al ameer english school عجمان 30

Habitat School عجمان 60

Ajman American Private School عجمان 50



الرؤية رأس الخيمة 17

غيل رأس الخيمة 40

زينب لتتعليم الثانوي
رأس الخيمة 28

كدرة رأس الخيمة 21

الصباحية رأس الخيمة 70

الحديبة رأس الخيمة 38

جلفار رأس الخيمة 45

المنيعي رأس الخيمة 60

الظيت رأس الخيمة 36

مدرسة خت بنين  رأس الخيمة 50

مدرسة همهم للتعليم الثانوي

بنات رأس الخيمة 40

Pakistan Higher 
Secondary School رأس الخيمة 61

مدرسة العصماء  بنت الحارث

للتعليم األساسي و الثانوي رأس الخيمة 23

Dar Al Salam Private 
School رأس الخيمة 15

فاطمة بنت مبارك بنين رأس الخيمة 15

طنب رأس الخيمة 40

مدرسة شمل بنين رأس الخيمة 10

مدرسة رأس الخيمة الثانوية 

بنين رأس الخيمة 60

مدرسة راس الخيمة الحديثة رأس الخيمة 21 50

مدرسة الرمس رأس الخيمة 32

مدرسة شعم رأس الخيمة 100

خت  رأس الخيمة 46

مدرسة الجير رأس الخيمة 24



في والمشاركينكرمت غرفة عجمان كل من الرعاة تكريم الرعاة والمشاركين
2019ختام معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 



المؤتمر الصحفي

بحضورعجمانـبلوراديسونفندقفي2019يناير29بتاريخبالمعرضالخاصالصحفيالمؤتمرعقد

بغرفةضاءاالعدعمإدارةمديرالشامسيوإيماناالعضاءودعمالتخطيطلقطاعالتنفيذيالمديرالظفريناصر

ضالمعرلفعالياتوالراعيةالداعمةوالمؤسساتالجهاتوممثليللمعرضالمنظمةاللجنةرئيسـعجمان

."الطبيةالخليججامعةـالجامعيةالمدينةكليةـعجمانجامعةـاتصاالتـوالتعليمالتربيةوزارة"



الرعاة


