برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى لإلتحاد  ,حاكم إمارة عجمان
معرض عجمان الدولي للتعليم و التدريب AETEX.2015
(وجهة تعليمية نحو مستقبل واعد )
 / 5 -3مارس 2015 /
مركز الشيخ زايد للمؤتمرات و المعارض بمبنى جامعة عجمان للعلوم و
التكنولوجيا
لماذا اإلمارات ؟
لعب التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة دورا تحويليا في تنمية البالد ,كما يعد أحد العوامل الرئيسية التي اعتمدت
عليها الدولة في خططها التطويرية الهادفة لجعلها دولة صناعية بجانب كونها دولة ذات موارد متعددة.
عملت الحكومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على االستثمار في العنصر البشري و تطوير الموارد واالمكانيات
البشرية من خالل إيجاد منظومة تعليمية على اعلى مستوى ،وعمدت الحكومة على إدراج التعليم األساسي في جميع
خطط التطوير  ،وهذا ما يتأكد من خالل تقديم الدعم الكامل وغير المحدود لقطاع التعليم ،ففي العام  2013استثمرت
الحكومة  ٪ 22.2من اإلنفاق العام على التعليم األساسي والعالي و هو ما يمثل  9.9مليار درهم مقسمة على النحو التالي
 ٪ 13.5 :في التعليم األساسي " ما يعادل  6مليارات درهم" و  ٪ 8.7على التعليم العالي " ما يعادل  3.9مليار درهم" ،
مما أدى ذلك إلى تقديم الدعم الكامل وغير المحدود إلى قطاع التعليم بهدف تحقيق تنمية استثنائية.
من خالل إجراء مقارنة بين العام  2012عندما استثمرت الحكومة  ٪ 20من اإلنفاق العام أي ما يعادل  8.2مليار درهم
و عام  2011عندما استثمرت الحكومة  ٪ 18من اإلنفاق العام أي ما يعادل  7.3مليار درهم  ،يمكننا أن نرى أن قطاع
التعليم له األولوية في البالد و ضمن خطط الحكومة في اإلمارات العربية المتحدة
احصائيات أساسية :
تظهر التوقعات أن عدد طالب التعليم الثانوي و الذين يشكلون أعلى نسبة من الطالب في دول مجلس التعاون الخليجي
سيبلغ معدال سنويا مساويا لـ  %5.5و هو معدل يتجاوز النسب المتوقعة للنمو في العدد اإلجمالي للطالب و البالغة
 %1.8و هي مساوية لـ  11.3مليون طالب بحلول العام 2020
يتسم السوق التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي بالنمو المتزايد حيث تظهر الدراسات أن قطاع التعليم اإلقليمي من
المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ٪ 2.7بين عامي  2011و . 2016
و تظهر الدراسات أن أحد األسباب الجوهرية في هذه التنمية هو زيادة عدد السكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي مركب نسبته  ٪ 2.5بين عامي  2011و  ، 2013في حين أن نسبة السكان
الوافدين في تزايد من  ٪ 47.8إلى  ٪ 48.4خالل نفس الفترة.
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و بمقارنة بسيطة بين العام  2014و  2015تظهر اإلحصائيات ارتفاع عدد الطالب في مراحل التعليم العالي بعجمان،
من  8,511طالبا وطالبة في بداية العام 2013م ،إلى  10,140في بداية العام 2015م ،وبنمو سنوي بلغ معدله حوالي
 %10سنويا و تظهر الدراسة التالية وفق البيانات التقديرية إلدارة اإلحصاء في مجلس عجمان ما يلي:

عدد الطالب وهيئة التدريس واإلدارة  2015 -2011بإمارة عجمان
في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة
الموضوع

عجمان
211
521

االم

2012 / 2011
الطبية
54
83

هيئة التدريس
الهيئة اإلدارية
الطالب
7,413
570
46
والطالبات
المصدر :إدارة اإلحصاء بالمجلس التنفيذي -عجمان

الموضوع

* بيانات تقديرية

عجمان
205
541

االم
19
9

2013 / 2012
الطبية
89
90

عجمان
219
502

االم

2014 / 2013
الطبية *

الموضوع

عجمان *

هيئة التدريس
الهيئة اإلدارية
الطالب والطالبات
المصدر :إدارة اإلحصاء بالمجلس التنفيذي -عجمان
219
540
7580

24
11
431

المدينة
31
44

344
684

8,511

* بيانات تقديرية

90
91
695

االم

المجموع

201

هيئة التدريس
الهيئة اإلدارية
الطالب
7580
والطالبات
المصدر :إدارة اإلحصاء بالمجلس التنفيذي -عجمان
26
10
334

المدينة

293

هيئة التدريس
الهيئة اإلدارية
الطالب
635
102
7573
والطالبات
المصدر :إدارة اإلحصاء بالمجلس التنفيذي -عجمان

الموضوع

المجموع

المجموع
المدينة
66
81
678

401
684
9,287

* بيانات تقديرية

2015 / 2014
الطبية *
91
92
755

المجموع
المدينة
68
84
1,374

* بيانات تقديرية
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402
727
10,140

أسباب المشاركة في : AETEX.2015
استطاع معرض عجمان للتعليم و التدريب و الذي عقد للمرة ألولى في العام  2013أن يلقي الضوء على واقع التعليم في
إمارة عجمان من خالل التأكيد على دور المؤسسات التعليمية األساسية و العليا ( المدراس  ,الجامعات ) و المؤسسات
ذات العالقة بالتعليم في التوعية و تقديم المعرفة الحقيقية للطالب في اإلمارة.
و عندما عقد الحدث في العام  , 2015توسع ليشمل مؤسسات التدريب و مراكز اللغات و شبكات التوظيف إضافة الى
شركات التجهيزات المدرسية و الجامعية و شركات القرطاسية و شركات الحلول التعليمية و غيرها من خالل تواجد هذه
المؤسسات خالل أيام المعرض الثالثة و تحقيق اللقاء المباشر مع الشريحة المستهدفة من الزوار  .و بالنظر إلى طبيعة
الزوار و طبيعة االستفسارات التي صدرت عن زوار المعرض في العام  2014و إلى التوقعات التي تظهرها
اإلحصائيات حول ارتفاع عدد الطالب في المرحلة الثانوية مع ارتفاع عدد السكان في اإلمارة إضافة إلى أهمية إمارة
عجمان بالنسبة لإلمارات المجاورة و تشمل لرأس الخيمة  ,أم القيوين  ,الفجيرة إضافة إلى الشارقة  ,اصبح متطلب تنظيم
معرض دولي للتعليم و التدريب قادر على استقطاب طالب المرحلة الثانوية و تقديم أهم المؤسسات التعليمية العليا ليس
من داخل اإلمارة فحسب ة إنما من خارجها و من خارج الدولة ليكون المعرض المكان الذي يشهد تنافسا عليما ال يصدر
عنه سوى أهم النتائج لصالح الطالب في الدولة من مواطنين و وافدين .
و بالتالي فإن معرض عجمان الدولي للتعليم و التدريب يأتي كاستجابة للتحديات التي يفرضها تواجد العدد الكبير من
الطالب ليكون شريكا أساسيا و إحدى أدوات التوجيه القادرة على توجيه الطلبة بطريقة مدروسة و علمية عند اختيار
المؤسسة التعليمية األفضل  ,حيث ال يقتصر دور المعرض على توفير فرص التواجد للمؤسسات التعليمية فحسب و إنما
يساهم في توعية الطالب و تعريفهم بطبيعة االختصاصات التي توفرها المؤسسات التعليمية و القدرة على اختيار البرامج
الدراسية التي تناسب أوضاعهم و طموحاتهم وواقع التطور القادم الذي تسهده الدولة و الذي يحدد طبيعة الكوادر المطلوبة
للمشاركة في بناء الدولة .
و بالتالي فإن معرض عجمان الدولي للتعليم و التدريب سيكون الحدث السنوي الوحيد الذي سيشكل وفقا للشعار الذي
يطرحه الوجهة التعليمية األفضل لمستقبل واعد .
تقرير المعرض :
عقد المعرض بتاريخ  5 -3مارس  2015في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات في جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا و تم
افتتاح المعرض في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء الواقع في  3مارس  2015من قبل صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس التأسيسي لالتحاد  ,حاكم عجمان و بحضور سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد
عجمان  ,كمنا حضر مراسم االفتتاح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط بعجمان و معالي الشيخ
الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان و سعادة سالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم
عجمان و سعادة عبد هللا أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم و السيد علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية و مجموعة
من المسؤولين
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زار المعرض حوالي  5000زائر من عجمان و الشارقة و دبي و رأس الخيمة و أم القيوين لزيارة الجهات المشاركة و
التي بلغ عددها  45جهة تشمل جامعات و مؤسسات تعليمية من االمارات العربية المتحدة و غيرها من الدول .
شارك حوالي ألف زائر ضمن ورشات العمل التي عقدت على هامش المعرض و التي تم تنظيمها من قبل الغرفة و شارك
فيها ممثلين من الجامعات و المدراس و استشاريين و خبراء مختصين .
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قام حوالي  45شخص من العاملين لدى غرفة تجارة و صناعة عجمان و المتطوعين من برنامج تكاتف العائد لمؤسسة
االمارات لتنمية الشباب بتقديم كافة الخبرات لديهم لخدمة كل من العارضين و الزوار .
قامت غرفة تجارة وصناعة عجمان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خالل المناطق التعليمية التابعة للوزارة
بالتحضير لجدول زيارات طالبية للمعرض من خالل فريق عملها المشترك الذي استطاع أن يكون مسؤوال عن التحضير
لجدول زيارات يسمح للطالب بلقاء المؤسسات المشاركة و توجيه أسئلتهم و استفساراتهم للمشاركين مما سيسمح بدوره
لألهالي و الطالب بمقارنة العروض المقدمة للطالب و تقرير المؤسسة التعليمية األفضل و األكثر مالئمة لهم  ,حيث
قامت وزارة التربية و التعليم بإصدار تعميم خاص بالمناطق التعليمية للتعميم على المدراس الحكومية لتحضير زيارات
لطالب المرحلة  11و  12للمعرض وفق جدول يتم تنسيقه مع اللجنة المنظمة .
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كما قامت اللجنة المنظمة عبر فريق عمل مختص بتحضير جدول لزيارات طالب المدارس الخاصة و الدولية و التي
يشكل طالبها هدفا للمؤسسات التعليمية القادمة من خارج دولة االمارات إضافة إل المؤسسات التعليمية التي تستقطب كال
من طالب الدولة من مواطنين ووافدين  ,حيث تم تحضير جدول زيارات من المدارس التالية :
المدرسة
مدرسة حميد بن عبد العزيز
الراشدية
المعهد االسالمي
الحكمة الخاصة
الدوحة الخاصة
المزايا الخاصة
الوطنية
عجمان الخاصة
عجمان الحديثة
ابن العمداء
مدرسة عجمان للتعليم الثانوي
الرسالة العلمية الدولية
خولة بنت حكيم  -ام القيوين

العدد
88
80
45
200
40
100
50
120
50
50
60
60
20

يوم الزيارة
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015
 3مارس 2015

المدرسة
النعمان بن بشير
الراشدية
مدرسة الجرف
المزايا الخاصة
مدرسة المعرفة الخاصة /الشارقة
الكمال االميركية
سما االميركية
ابن خلدون
االقصى الخاصة
الحكمة الخاصة
الشعلة الخاصة
مدرسة االمير
المدرسة االنكليزية
سودة بنت زمعة
عجمان للتعليم الثانوي
الرسالة العليمة الدولية

العدد
90
50
270
75
60
180
120
280
170
240
180
80
80
50
60
60

يوم الزيارة
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
 4مارس 2015
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المدرسة
النعمان بن بشير

العدد
54

يوم الزيارة
 5مارس 2015

حميد بن عبد العزيز
الراشدية
مدرسة العال الخاصة
الحكمة الخاصة
Rosary school
الراعفة
خولة بنت الحكم
مدرسة الدوحة الخاصة
حميد بن عبد العزيز
سودة بنت زمعة
الجرف
مدرسة عجمان للتعليم الثانوي
مدرسة الواحة الخاصة
مدرسة سلمة (ام القيوين
الراعفة  -ام القيوين
حاتم الطائي  -ام القيوين
فلج المعال  -ام القيوين

100
80
58
250
88
40
50
120
60
80
130
60
طالبة68
 50طالبة
 25طالب
 20طالب
 35طالبه

 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015
 5مارس 2015

كما قامت المدراس الدولية التالية بإرسال طالبها و هي :
المدرسة االسيوية الخليجية
المدرسة البريطانية الدولية
مدرسة فيكتوريا
مدرسة الهمهام
أبو عبيدة الجراح
المدرسة الوطنية
مدرسة النجاح

المدرسة البريطانية الدولية
مدرسة االبداع العلمي
مدرسة الشويفات
مدرسة السليمة
عجمان الحاصة
مدرسة جلفار
مدرسة الرؤيا

مدرسة فيكتوريا
المزايا الخاصة
الرسالة العلمية
مدرسة الخليج
عجمان الحديثة
النجاح للتعليم الثانوي
العالمية الهندية

الخدمات الترويجية و التغطية اإلعالمية للمعرض :
إن الحملة اإلعالمية و اإلعالنية المكثفة الخاصة بالمعرض ساهمت في استقطاب الطالب الراغبين بالتعرف على أفضل
الجامعات و المؤسسات التعليمية الدولية و ذلك خالل أيام المعرض حيث استطاع المعرض تثقيف الطالب و تعريفهم
بخياراتهم المستقبلية و ذلك من خالل خلق البيئة المناسبة للقاء المؤسسات المشاركة
شملت الخدمات التعريفية و اإلعالنية و اإلعالمية ما يلي :
 -1اإلعالن ضمن الجرائد و الصحف الرسمية و اإلعالنية
 -2الرسائل اإللكترونية
 -3األخبار و اإل‘النات اإللكترونية
 -4البيانات الصحفية
 -5اإلعالن المباشر في المؤسسات التعليمية عبر البوسترات
9

-6
-7
-8
-9

اللوحات اإلعالنية الطرقية
اإلعالنات على محطات الراديو باللغتين العربية و اإلنكليزية
وسائل التواصل االجتماعي و تتضمن الفيسبوك  .تويتر  ,انستغرام و غيرها
المؤتمر الصحفي و الذي عقد بتاريخ  26فبراير في فندق سراي عجمان و تم خالله اإلعالن عن الجهات
المشاركة في المعرض و الجهات الداعمة له إضافة إلى احصائيات حول الزيارات المتوقعة و التنسيق القائم مع
المؤسسات الحكومية .
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المشاركون :
شارك في المعرض مجموعة من أهم المؤسسات التعليمية من داخل و خارج دولة االمارات و يبلغ عدد الجهات
المشاركة و الداعمة  42جهة و تغطي الدول التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

االمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة األردنية الهاشمية
سلطنة عمان
بريطانيا
ماليزيا
سويسرا
الهند

شاركت في المعرض الجهات التالية بصفة داعم للمعرض و تشمل :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

منطقة عجمان التعليمية
جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا
كلية المدينة الجامعية بعجمان
الكلية االماراتية الكندية الجامعية
مؤسسة الحكمة التعليمية
أخبار عجمان
دائرة التنمية السياحية في عجمان

حققت المشاركة في  AETEX.2015ما يلي :
 ترويج الجامعة أو مؤسسة التدريب في أحد المعارض التعليمية األكثر أهمية في اإلمارات العربية المتحدة و خاللأفضل الوقت.
 المعرض هو مكان لقاء مع أكبر عدد من الطالب الذين سيحضرون المعرض من خالل الجوالت المدرسية المقررة خلق فرصة لتحقيق لقاء وجها لوجه و التواصل بين الطالب و المؤسسات المشاركة تقييم السوق التعليمي في اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام و إمارة عجمان بشكل خاص وتقييم احتياجات الطالبللدراسة المدرسية  ,الجامعية أو الدراسات العليا
 المكان الذي يمكن لخريجي الجامعات االجتماع مع شركات التوظيف األكثر أهمية للتقدم بطلب وظيفة جديدةالمساحات المشغولة من المعرض :
تم التحضير للمشاركة لتكون إما بمنصة عرض"ستاند" أو مساحة فقط وفقا لما يلي :
 -1المشاركة بمنصةعرض"ستاند":
 أقل مساحة للمشاركة  9متر مربع
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رسوم المشاركة  300 :دوالر أمريكي درهم إماراتي بمنصةا لعرض"ستاند" مساحة  9متر مربع و  275دوالر أمريكي
للمساحة فقط
تم إنشاء ثمانية ستاندات ببناء خاص و ديكورات خاصة بمساحة بلغت  326متر مربع و تشمل :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا  64 :متر مربع
مؤسسة الحكمة التعليمية  48 :متر مربع
جامعة خليفة  36 :متر مربع
كلية المدينة الجامعية بعجمان  36 :متر مربع
الكلية االماراتية الكندية الجامعية  36 :متر مربع
جامعة الخليج الطبية  24 :متر مربع
معهد أبو ظبي للتعليم و التدريب  64 :متر مربع
الكلية الجامعية لألم و العلم األسرية  18 :متر مربع

بلغت المساحة المشغولة بمساحات ستاندات جاهزة  411 :متر مربع  ,مما يجعل المساحة المشغولة من المعرض
كاملة  737متر مربع تجهيز و المساحة الكلية شاملة للممرات  1000متر مربع
قيمة المبيعات الكلية للمساحات  651632 :درهم  ,بوسطي مبيع للمتر المربع  885 :درهم =  242دوالر للمتر
المربع.
تم بيع إعالنات ضمن دليل المعرض بقيمة  1400درهم لعدد إعالنات
شملت المشاركات ما يلي :
 -1مؤسسة واحدة من البحرين
 -2ثالث مؤسسات من سلطنة عمان
 -3ثالث مؤسسات من األردن
 -4مؤسستين من ماليزيا
 -5أربع مؤسسات من أبو ظبي
 -6مؤسسة واحدة من العين
 -7ثالث مؤسسات من الشارقة
 -8ثالث مؤسسات مت رأس الخيمة
 -9مؤسسة واحدة من أم القيوين
 -10مؤسسة واحدة من الفجيرة
 -11ثالث مؤسسات من دبي
 -12ثمانية عشر مؤسسة من عجمان
شمل زوار معرض عجمان للتعليم و التدريب الفئات التالية :
-

طالب المدارس الثانوية الخاصة والحكومية
األهالي وعامة الجمهور
رجال األعمال و مدراء المدارس و المؤسسات التعليمية
السفارات والقنصليات
الوكاالت التعليمية والطالب ووكاالت التوظيف
الكليات والجامعات
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-

الطالب و المختصين

الزوار
High School Students or
Graduates
University Students
working professionals
Family/ Friends
Others
professors/ teachers

تركزت أسئلة
الطالب و استفساراتهم على ما يلي :
 -1برامج الدراسات الجامعية
 -2برامج الدراسات العليا
 -3برامج الدراسة الخاصة بالتدريب المهني
 -4برامج المنح
 -5برامج اللغة و التدريب
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حقول االهتمام

Undergraduate Programs
Graduate Programs
School Programs
Training annd Language
Others

عند سؤال الجهات المشاركة عن مستوى المعرفة التي تم تقييمها لدى الطالب و الزوار من سكان إمارة عجمان و غيرها
و مدى معرفتهم بأهداف الحدث  ,أوضح  %82أن الطالب كانوا على دراية جيدة بينما أشار  %10منهم أنهم يحتاجون
إلى المزيد من التوعية بينما أشار  %8منهم إلى ضرورة استقطاب المعرض لجهات ثانية تشمل األهالي و طالب
الدرسات العليا و الذين يقومون بالزيارة مساء بشكل منفرد .
و بتحليل أكبر تبين ما يلي :
 -1أكثر من  % 25من الزوار يتحضرون المتحانات  TOFEL , GMAT , SATو غيرها من االمتحانات األساسية
 %59 -2من الزوار يعتمدون على التمويل الذاتي دفع رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية العليا
 %45 -3من الزواريخططون للدراسة في جامعات عربية و أجنبية  %29 ,يرغبون في الدراسة في جامعات
إمارات أخرى و  %26يخططون للدراسة في عجمان مع مالحظة أن  %30قد أبدوا اهتماما خاصا ببرامج
جديدة يتم اإلعالن عنها للمرة األولى مثل الطيران المدني و هندسة الطيران و غيرها
معرض عجمان للتعليم و التدريب  -جدول الندوات المرافقة :
تمكن معرض عجمان للتعليم و التدريب من احتالل مكان مميز له ضمن الفعاليات التعليمية و التي تشهد تنافسية عالية
نظرا لتوجهه الفريد لكل من الطالب وأولياء األمور.
استطاع المعرض من خالل دورتيه األولى و الثانية فتح نافذة جديدة على عالم التعليم  ،وبالتالي اكتساب ثقة كل من
الطالب وأولياء األمور على حد سواء ،كما استطاع ترسيخ مكانته كواحد من أهم المعارض المختصة في مجال التعليم و
التدريب في المنطقة.
وقد أدى هذا إلى تحقيق اهتمام أكبر بالحدث من قبل المؤسسات المختلفة خصوصا و أن المعرض يتلقى الدعم الكامل من
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى في اإلمارات العربية المتحدة حاكم عجمان مما دفع
غرفة تجارة و صناعة عجمان لبذل أفضل الجهود لتطوير الحدث و االنتقال به من مجرد كونه معرض ليكون شريكا
أساسيا في تقديم المعرفة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة للبالد  ،وبالتالي سوف تترافق مع المعرض عدد من الندوات
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وورش العمل التي سيتم خاللها مناقشةالمواضيع األكثر أهمية التي تؤثر على العملية التعليمية  ،وتهدف من خالل ذلك و
ليكونوا جزءا فعاال من العملية التعليمية في االمارات العربية المتحدة.
و ركزت ورش العمل على مناقشة العقبات الرئيسية التي تواجهها العملية التعليمية و اقتراح الحلول وتقديم أحدث التقنيات
و أساليب التنفيذ و آليات تطبيقها .

فعاليات مرافقة :
ترافق معرض أيتيكس مع فعاليات اإلجتماع السنوي لرابطة الجامعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي و التي
يندرج تحتها حوالي ثالثين جامعة من دول الخليج العربي و منها جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا  ,حيث عقد
االجتماع السنوي في اليوم الثاني من المعرض في مقر جامعة عجمان و قام السادة المشاريكن في االجتماع السنوي
بزيارة المعرض في اليوم الثاني و اإلطالع على فعالياته .

تكريم الجهات المشاركة :
تم في اليوم الثالث من المعرض تنظيم فعالية خاصة لتكريم الجهات الداعمة و المشاركة في المعرض و ذلك بحضور
معالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان و سعادة عبد هللا المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة
تجارة و صناعة عجمان حيث تضمن الحفل كلمة للجنة المنظمة و تقديم الدروع التكريمية و الشهادات لما يزيد عن 45
مشارك في الحفل يمثلون رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس اإلدارة و المدراء التنفيذيين للجهات المشاركة .

النتائج – ردود األفعال :
حقق معرض إيتيكس بنسخته الدولية تقدما كليا و تفوقا كبيرا على معارض مماثلة تعقد منذ مدة أطول متوافقا مع التوقعات
التي وضعها المشاركون مما جعله متوافقا مع التوقعات التي وضعها المشاركون و اللجنة المنظمة مما سيجعل من هذا
النجاح قاعدة متينة الستقطاب المزيد ممن الجهات المشاركة و تطوير المعرض نحو مساحات أكبر و مشاركات دولية
أوسع .
إن الدعم الغير محدود الذي تلقاه الحدث سيوفر البيئة المناسبة من أجل وضع المعرض على قائمة األحداث األهم و التي
ال بد من المشاركة فيها كونه يحقق اللقاء الذي ترغب به الجامعات و المؤسسات التعليمية العليا مع طالب االمارات
الشمالية ليكون معرض عجمان الدولي للتعليم و التدريب الوجهة األهم لكل من الطالب و المشاركين .
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