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ليم النعيمي يفتتح الدورة السادسة من معرض عجمان الدولي للتعماجد الشيخ الدكتور 
في دورته السادسة 2018والتدريب 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس األعلى حاكم عجمان

ادسة من افتتح معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم اليوم الدورة الس

شعار مقولة المغفور له الشيخ تحت "2018ايتكس "معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 
."إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون" طيب هللا ثراه " زايد بن سلطان آل نهيان 



ة غرفة تجارة وقام معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي يرافقه سعادة عبدهللا المويجعي رئيس مجلس إدار

اف وصناعة عجمان وأعضاء مجلس اإلدارة بجولة تفقدية في أرجاء وأجنحة المعرض استمعوا خاللها إلى شرح و

جامعات للطلبة من المشاركين والمسؤولين عن األجنحة المختلفة لما تحتويه من برامج تعليمية وتخصصات تقدمها ال

ألجهزة ومواكبتها لتكنولوجيا المعرفة وأحدث التقنيات التي تساعد الطلبة على التعلم من خالل البرامج وا
.المخصصة للعملية التعليمي



2018ضيوف مميزون في ايتكس 

واالجنبيةوالملحقيين الثقافيين من الدول العربية القناصل من عددزيارة 
للمعرض 

والملحقيين  ن مت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الجامعات الخاصة باالمارة

   والتدري  للتعليم الدولي عجمان الفعاليات المصاحبة لمعرضالثقافيين و ل  ضمن 

بهدف ايجاد قناة تواصل مباشرة بين الجامعات والكليات العاملة في اإلمارة وممثلي 

الثقافيين وبحث الفر  المتاحة لتعزيز التعاون  والقنصليات والملحقيين السفارات

 المستقبلي بين كافة األطراف.





وزارة شؤون كمشاركةالمعرض في نسخته السادسة على تنوع الفعاليات المصاحبة وورش العمل حر 
االتحاداالرشيف الوطني عبر عرض ثالثي االبعاد ي هر كيفية  هور -الرئاسة 



زوار تدريبية لورش ال ي قدم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  للموهبة واالبداع مشاركة مركز باالضافة الى 

ة بحيث تغطي تدري  المشاركين على الجوان  التكنولوجية الحديثتمحيث .معرض عجمان الدولي للتدريب والتعليم
 fun inمجاالت عديدة كهندسة الروبوت والتعرف على الدارات االلكترونية مع العلم أن جميع الورشات تدعم مبدأ 

learning.

الورشة
عدد الطالب 

المشاركين
مدرب الورشةالتوقيتاليومةالفئة العمري

ورشة تصميم 

وبرمجة روبوت 

متخطي العقبات

سنة14-8طال 12–10

جمان غازي.م11:00–10:00فبراير6الثالثاء 

جمان غازي.م11:00–10:00فبراير7األربعاء 

عبدهللا الصفدي.م11:00–10:00فبراير8الخميس 

ورشة التعرف على

ةالدارات االلكتروني
سنة12–7طال 12–10

فبراير6الثالثاء 

11:30–12:30

جمان غازي.م14:00–13:00

فبراير7األربعاء 

11:30–12:30

جمان غازي.م14:00–13:00

فبراير8الخميس 

11:30–12:30

عبدهللا الصفدي.م14:00–13:00



وكانت هناك مشاركة واسعة من العارضين في هذا الحدث من داخل 

عن % 20وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، بنسبة تزيد عن 

العام المنصرم مع خطط مستقبلية لجذب المزيد من المشاركين الذين 

وقد وصلت قائمة . سيأتي لعرض قدراتهم التعليمية واألكاديمية

مؤسسة على النحو 40المشاركين والجهات الداعمة إلى ما يقرب من 
:التالي
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EDUCATION MALAYSIA

Heriot-Watt University 

Education USA U.S. Consulate General Dubai

Institute of Management Technology 

Yes Atlas

British Council

University Of Balamand In Dubai 

                    ب                

Westford University College 

A Plus – Kinetic Education 

Oxygen Medical Center

             -     

                    –     

     –         ط 

                                    –     

الجهات المشاركة 



تعليقات العارضين واقتراحاتهم 

مدى رضائ  عن مشاركة الطال ؟ما -1

اجابة 25
هل كنت راضيا عن اعداد وتجهيز المنصات ؟ -2

اجابة  25

هل كنت راضيا عن كامل التجهيزات -3

للمعرض في القاعة ؟ 
اجابة 25



هل كنت راضيا عن خدمات تقديم -4

اجابة  24الطعام؟ 
أنت راض عن توقيت افتتاح وإغالق هل -5

اجابة 25المعرض؟

أي اقتراحات؟-أ 5

3:00الى 9:00توقيت المعرض من 



هل انت راض عن توقيت المعرض ؟ -6
اجابة 25

16%

12%

هل هنا  اي اقتراحات افضل لتواريخ  –7

المعرض ؟ 

13%
17.4%

8.7%

56.5%

 2 months prior to the event 

  3 months prior to the event 

  4 months prior to the event 

  6 months prior to the event 

  8 months prior to the event 



؟ما مدى رضاك عن التغطية التسويقية للمعرض –8



تعليقات الطالب واقتراحاتهم 

ما مدى رضا  عن المعرض ؟ –1

طالبا 248اجابة 



هل ساهم المعرض في تحديد خيارات ؟ -2

هل انت راض عن آلية التسجيل ؟–3



ما هي الجامعات التي انت مهتما بها ؟ –5



أي جامعة كنت تود مقابلتها ولم تكن –6

موجودة ؟ الرجاء تسمية واحدة 

           ( 52 )  
                           ( 45)  

              ( 61)  
      ( 23)  

( 1) oxford university 
              ( 14)  

 (              10)  
                       ( 28 )  

 (             14 )  



 

             (2) 
                  (2) 
          (2) 
                 
        
eman 
To have more university to ask here and to like get more information about the things here and about 
schools in the future and I guess just be more faster to be honest 
                         
                      
To add more university's 
              
          
To put more international universities 
Nothing 
We need more medicine universities 
        
Hoc sharjah 
                         
                         
... 
                      
I would like to know more about police college 
                             
        
              
            
       
          
Good 
         
socialty universty 
       
                               
               
         

                        
              

       ( 72)  
               
                          
                                       
                         
                  
                 .                                  
                   
                                



الزوار 

عدد الطال  مواعيد الحضور تاريخ الحضور اسم المدرسة

58 10:30 - 1:30
2/7/2018 المعهد العلمي االسالمي

60 9:30 - 1:30
2/8/2018 المعهد العلمي االسالمي

100 9:30 - 10:30 2/6/2018 ابو عبيد ابن الجراح الخاصة

75 9:00 - 11:00 2/6/2018 مدارس الحكمة الخاصة بنات

75 9:00 - 11:00 2/7/2018 مدارس الحكمة الخاصة بنات

75 9:00 - 11:00 2/8/2018 مدارس الحكمة الخاصة بنات

60 11 :00 : 1:00 2/6/2018 بنين-مدارس الحكمة الخاصة 

60 11 :00 : 1:00 2/7/2018 بنين-مدارس الحكمة الخاصة 

60 11 :00 : 1:00 2/8/2018 بنين-مدارس الحكمة الخاصة 

158 9:30 - 10:30 2/7/2018 International Indian School Ajman

161 9:00  - 10:30 2/8/2018 International Indian School Ajman

20 9:00 - 11:00 2/6/2018 البرطانية العالمية الخاصة 

20 11:00 - 1:30 2/7/2018 البرطانية العالمية الخاصة 

28 اكادمية بلومنجتون الخاصة

205 9:00 - 12:30 2/7/2018 Royal Academy privite school 

70 9:30 - 11:30 2/6/2018

بنات -مدرسة االقصى الخاصة 

70 9:30 - 11:30 2/7/2018

بنات -مدرسة االقصى الخاصة 



70 9:30 - 11:30 2/8/2018
 مدرسة االقصى الخاصة - بنين

55 9:00  - 11:30 2/7/2018  Pakistani Islamic higher School

49 10:00 - 12 :00 2/6/2018  Deans International School

83 11:30 - 2:30 2/7/2018  Deans International School

50 11:30 - 2:30 2/8/2018  Ajman Modern School

20 10:00 -12:00 2/6/2018  Ajman Academy

20 11:30 - 1:30 2/7/2018  Ajman Academy

60 11:30 - 1:30 2/8/2018  National Charty School

110 9:00 - 11:00 2/7/2018 منارة االيمان الخيرية

75 9:00 - 11:00 2/6/2018  Ajman Private School

135 9:00 - 11:00 2/7/2018  Ajman Private School

60 9:00 - 11:00 2/6/2018 مدرسة الوطنية الخاصة - بنات

50 9:00 - 11:00 2/7/2018 مدرسة الوطنية الخاصة - اوالد

191 9:30 - 10:30 2/7/2018
مدرسة سعدة بن زمعة 

50 ابو سعيد الخدري

22 10:30 - 12:30 2/8/2018 سمية بنت خياط مشتركة

180 10:00 - 12:30 2/6/2018
راشد بن حميد

65 9:00 - 11:00 2/8/2018 مدرسة عجمان



الرعاة 



المؤتمر الصحفي 

اريخبتالصحفيالمؤتمرعجمانـبلوراديسونفندقفيعقد

 لهالمصاحبةوالفعالياتالمعرضعنللكشف4/2/2018

ودعمطالتخطيلقطاعالتنفي يالمديرال فريناصربحضور

عملقوفريالمعرض لفعالياتالمن مةاللجنةرئيسـاالعضاء

ميالجسأملاالستا ةوالتعليمالتربيةوزارةوممثليالمعرض

مثلةماتصاالت"المعرضلفعالياتالراعيةوالمؤسساتوالجهات

دبالسيالممثلةعجمانجامعةـالنعيميالرحمنعبدبالسيد

عمراندبالسيالممثلةالجامعيةالمدينةكليةـالنعيميعبدالحق

عةوالطباللصحافةالخليجودارلإلعالمالشارقةمؤسسةـخان

.االعالميةالجهاتوممثلي"والنشر


