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  ن�رشة غري دورية ت�صدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب - تنظيم غرفة جتارة  و�صناعة عجمان

اخلمي�ض 24  ني�صان 2014

شهد اليوم  الثاني من معرض عجمان للتعليم والتدريب والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان خالل الفترة من 22 إلى 24  أبريل 2014 في قاعة الشيخ زايد 
للمؤتمرات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا حضور متميز يزيد عن 2500 زائر من طلبة المدارس وأولياء االمور ورجال األعمال ومدراء المدارس وممثلي المؤسسات 

التعليمية وطلبة الكليات والجامعات.

حضور متميز خالل اليوم الثاني من معرض التعليم والتدريب 2014

اســتجابة للتطــور الســريع الــذي تشــهده امــارة عجمــان , شــهد قطــاع التعليــم فيهــا و هــو أحــد أكثــر القطاعــات حيويــة سلســلة 

مــن التحــوالت التــي فرضتهــا مجموعــة التغيــرات الخارجيــة فــي القطاعــات األخــرى فــي اإلمــارة و التــي قدمــت العديــد مــن الفــرص 

لتطويــر المؤسســات التعليميــة و األكاديميــة و التــي تعتبــر مــن أســرع القطاعــات تطــورا و اســتجابة لحاجــات المجتمــع . 

و قــد جــاءت التطــورات التــي تشــهدها المؤسســات التعليميــة األساســية و العليــا فــي إمــارة عجمــان كنتيجــة حتميــة لتوجيهــات و 

قــرارات ســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيميــي , عضــو المجلــس التأسيســي , حاكــم عجمــان و التــي دعــت إلــى تطويــر النظــام 

ــادة التنافســية مــن خــال جــذب أفضــل البرامــج و المناهــج العلميــة لتكــون قــادرة علــى اســتقطاب  التعليمــي فــي اإلمــارة و زي

أفضــل الطــاب فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة و الــدول األخــرى. 

و كاســتجابة للتحديــات التــي يفرضهــا تواجــد مــا يزيــد عــن 400000 طالب من طــاب المرحلة الثانيــة و طاب الدراســة الجامعية 

البــد مــن تواجــد األدوات القــادرة علــى توجيــه الطلبــة بطريقــة مدروســة و علميــة عنــد اختيــار المؤسســة التعليميــة الســتكمال 

الدراســة مــا قبــل الجامعيــة أو مــا بعــد المدرســية و التــي تعتبــر بدورهــا أساســا تبنــى عليــه المرحلــة الاحقــة أكاديميــا و توظيفيــا 

فــي حيــاة الطــاب , و هنــا يأتــي دور معــرض عجمــان للتعليــم و التدريــب و الــذي يوفــر للجهات المشــاركة فيه ســواء مــن المدراس 

و الجامعــات و معاهــد التدريــب و التأهيــل الفرصــة لتقديــم عروضهــم و برامجهــم لطــاب إمــارة عجمــان و االمــارات المجــاورة. 

وال يقتصــر دور معــرض عجمــان للتعليــم و التدريــب علــى توفيــر فرصــة التواجــد للمؤسســات التعليميــة فحســب و إنمــا يســاهم 

فــي توعيــة و تعريــف الطــاب بطبيعــة المناهــج التعليميــة و النظــام التعليمــي فــي كافــة مراحــل الدراســة ســواء فــي المــدارس 

المختصــة بالتعليــم األساســي و مؤسســات التعليــم العالــي مــن جامعــات و معاهــد و برامــج الدراســات العليــا للوصــول إلــى تعريــف 

الطــاب بأفضــل الطــرق و الخيــارات المتوفــرة لهــم. 

و نظــرا لكــون معــرض عجمــان للتعليــم و التدريــب الحــدث الســنوي الوحيــد فــي اإلمــارة و الــذي يركــز بشــكل كلــي علــى ترويــج 

النظــام التعليمــي فــي اإلمــارة ســواء التعليــم األساســي أو العالــي , فقــد حمــل المعــرض فــي دورتــه الثانيــة شــعار ) نحــو تعليــم 

ذكــي ( ليكــون عنوانــا لألهــداف التــي حددتهــا حكومــة إمــارة عجمــان فــي خططهــا لتطويــر النظــام التعليمــي فــي اإلمــارة خــال 

الســنوات القادمــة ممــا يجعــل مــن معــرض ) أيتيكــس ( فرصــة مميــزة للمؤسســات التعليميــة الراغبــة بتحقيــق فرصهــا الحقيقــة 

فــي الترويــج فــي إمــارة عجمــان. 
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شهد اليوم  الثاني من معرض عجمان للتعليم والتدريب والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان خالل الفترة من 22 إلى 24  أبريل 2014 في قاعة الشيخ زايد 
للمؤتمرات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا حضور متميز يزيد عن 2500 زائر من طلبة المدارس وأولياء االمور ورجال األعمال ومدراء المدارس وممثلي المؤسسات 
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حضور متميز خالل اليوم الثاني من معرض التعليم والتدريب 2014

ــة  ــي جامع ــد للمؤتمــرات ف ــة الشــيخ زاي ــي صال ــل / 2014 ف ــخ 22- 24 / أبري ــب بتاري ــم و التدري ــد معــرض عجمــان للتعلي عق

عجمــان للعلــوم و التكنولوجيــا , حيــث تــم افتتــاح المعــرض مــن قبــل ســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس 

التأسيســي , حاكــم عجمــان و زاره مــا يزيــد عــن 5500 زائــر مــن عجمــان و الشــارقة و دبــي و رأس الخيمــة و أم القيويــن و تعرفــوا 

علــى الجهــات المشــاركة و التــي بلــغ عددهــا 35 مؤسســة تعليميــة . 

كمــا شــارك مــا يزيــد عــن 1000 زائــر فــي ورشــات العمــل و التــي عقــدت علــى هامــش المعــرض و شــملت 9 ورشــات عمــال تــم 

تنظيمهــا مــن قبــل الغرفــة و شــارك فيهــا ممثليــن مــن الجامعــات و المــدارس و استشــاريين و خبــراء فــي التعليــم و التدريــب. 

تلقــى معــرض ) إيتيكــس ( دعمــا منقطــع النظيــر مــن العديــد مــن الشــركاء و المؤسســات و تشــمل , منطقــة عجمــان التعليميــة , 

جامعــة عجمــان للعلــوم و التكنولوجيــا , المدرســة الفنيــة الثانويــة , معهــد أبــو ظبــي للتعليــم و التدريــب المهنــي , كليــة المدينــة 

الجامعيــة فــي عجمــان , مدرســة الحكمــة الخاصــة , اتصــاالت , مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح , بيــت دوت كــوم و رؤيــة عجمــان 

قامــت مــا يزيــد عــن 25 مؤسســة إعاميــة تمثــل أهــم الوســائل اإلعلميــة المرئيــة و المســموعة بتغطيــة فعاليــات المعــرض خــال 

ــه الثاثة.  أيام

قــام حوالــي 45 شــخص مــن العامليــن لــدى غرفــة تجــارة عجمــان و المتطوعيــن بتقديــم خبراتهــم لخدمــة كل مــن العارضيــن و 

زوارة المعــرض علــى أكمــل وجــه. 
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ن�رشة غري دورية ت�صـدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب

الأربعاء 23  ني�صان 2014

التعليم هو القاعدة االأ�صا�س التي يبنى عليها املجتمع واالقت�صاد

الخدمة  إدارة  مدير  النعيمي  بشير  الحق  عبد  الدكتور  كلمة  من  مقتطفات 
المجتمعية بجامعة عجمان:

باسم إدارة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أود في البداية ان أتقدم بالشكر 
الثانية لمعرض عجمان للتعليم  الدورة  اللجنة المشرفة على تنظيم  إلى  والتقدير 
والتدريب لجهودهم الطيبة في التخطيط واإلعداد لهذا المعرض والذي يعتبر نقلة 

نوعية في امارة عجمان.
ونود اإلشارة الى أن مشاركة الجامعة في رعاية الدورة الثانية من معرض عجمان 
التعليم  قطاع  يلعبه  الذي  المحوري  بالدور  قناعتنا  من  تنبع  والتدريب  للتعليم 
المشاركة  هذه  واالقتصاد،  المجتمع  عليها  يبنى  التي  األساس  القاعدة  باعتباره 
المؤسسات  بين  التنافس  تحفيز  على  المعرض  هذا  بقدرة  إيماننا  أيضا  يحركها 

التعليمية المحلية، وجذب المستثمرين والمهنيين المهتمين بالقطاع.
 نحن بصفتنا إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة بالمنطقة، فإننا نثني على 
في  بالتعليم  المعنية  الجهات  مختلف  واحد  سقف  تحت  تجمع  التي  المبادرة  هذه 
يتيح  حيث  صلة،  ذا  حكومية  وجهات  ومدارس  ومعاهد  جامعات  من  عجمان  إمارة 
لها معرض عجمان للتعليم والتدريب الفرصة لعرض ما تقدمه من برامج ودورات 
لتنظيم  بالقائمين على غرفة عجمان  والمتدربين. كما نشيد  للمتعلمين  وخدمات 
المعنيين  جميع  بحماس  ينتظره  سنويا  موعدا  أصبح  الذي  السنوي  المعرض  هذا 

بقطاع التعليم
وأهدافها  لإلمارة  خدمة  الدائم  والنجاح  بالتوفيق  لكم  تمنياتنا  مع  اهلل  وفقكم 

النبيلة.
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لها معرض عجمان للتعليم والتدريب الفرصة لعرض ما تقدمه من برامج ودورات 
لتنظيم  بالقائمين على غرفة عجمان  والمتدربين. كما نشيد  للمتعلمين  وخدمات 
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النبيلة.

الخدمات الترويجية و التغطية اإلعالمية للمعرض :  تقرير المعرض
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شملت الخدمات التعريفية و اإلعانية و اإلعامية الخاصة بالمعرض ما يلي : 

- إعانات ضمن الجرائد الرسمية و الصحف اإلعانية 

- مــا يزيــد عــن 500000 رســالة الكترونيــة : حيــث تــم تحضيــر الحملــة اإلعانيــة اإللكترونيــة عــن طريــق مجموعــة مــن المواقــع 

ذات قاعــدة بيانــات تتناســب مــع الشــرائح المســتهدفة مــن المعــرض 

- البانــر اإلعانــي علــى أهــم المواقــع اإللكترونيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة و المختصــة بالتعليــم و األعمــال و األخبــار 

إضافــة إلــى المواقــع الموجهــة خصيصــا لطــاب المــدراس و الجامعــات. 

- األخبار و اإلعانات اإللكترونية على عدد من المواقع اإلخبارية 

- البيانات الصحفية حيث تم وضع ما يزيد عن خمس أخبار صحفية مختلفة في أهم الصحف الرسمية 

ــدارس و  ــاب الم ــن , ط ــن صحفيي ــة م ــات مختلف ــم فئ ــي تض ــع الت ــى المواق ــات عل ــة و اإلعان ــائل الموجه ــن الرس ــد م - العدي

ــم  ــة و غيره ــؤون التعليمي ــن بالش ــات , المختصي الجامع

- اإلعان المباشر لما يزيد عن 6000 طالب في أفضل المؤسسات التعليمية و الجامعات 

- 1000 بوستر إعاني و 50000 فاير 

- ما يزيد عن 200 لوحة إعانية طرقية 

- ثــاث لوحــات علــى الجســور المتوضعــة فــي أهم المناطق و أكثرها اســتراتيجية فــي إمارة عجمــان و بين إمارتي عجمان و الشــارقة 

- إعانات على محطات الراديو األهم باللغتين العربية و اإلنكليزية 

- وسائل التواصل االجتماعي و تتضمن الفيس بوك , تويتر , انستغرام , فليكر و غيرها 

- الملــف الصحفــي و الــذي تــم تســليمه لمــا يزيــد عــن 75 صحفــي يقومــون بتغطيــة التعليــم , الثقافــة , الشــؤون االجتماعيــة و 

األحــداث المختلفــة للــوكاالت اإلعلنيــة و محطــات التلفزيــون و غيرهــا مــن الوســائل اإلعاميــة و اإلعانيــة و المواقــع اإللكترونيــة 



ن�رشة غري دورية ت�صـدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب

الأربعاء 23  ني�صان 2014

التعليم هو القاعدة االأ�صا�س التي يبنى عليها املجتمع واالقت�صاد

الخدمة  إدارة  مدير  النعيمي  بشير  الحق  عبد  الدكتور  كلمة  من  مقتطفات 
المجتمعية بجامعة عجمان:

باسم إدارة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أود في البداية ان أتقدم بالشكر 
الثانية لمعرض عجمان للتعليم  الدورة  اللجنة المشرفة على تنظيم  إلى  والتقدير 
والتدريب لجهودهم الطيبة في التخطيط واإلعداد لهذا المعرض والذي يعتبر نقلة 

نوعية في امارة عجمان.
ونود اإلشارة الى أن مشاركة الجامعة في رعاية الدورة الثانية من معرض عجمان 
التعليم  قطاع  يلعبه  الذي  المحوري  بالدور  قناعتنا  من  تنبع  والتدريب  للتعليم 
المشاركة  هذه  واالقتصاد،  المجتمع  عليها  يبنى  التي  األساس  القاعدة  باعتباره 
المؤسسات  بين  التنافس  تحفيز  على  المعرض  هذا  بقدرة  إيماننا  أيضا  يحركها 

التعليمية المحلية، وجذب المستثمرين والمهنيين المهتمين بالقطاع.
 نحن بصفتنا إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة بالمنطقة، فإننا نثني على 
في  بالتعليم  المعنية  الجهات  مختلف  واحد  سقف  تحت  تجمع  التي  المبادرة  هذه 
يتيح  حيث  صلة،  ذا  حكومية  وجهات  ومدارس  ومعاهد  جامعات  من  عجمان  إمارة 
لها معرض عجمان للتعليم والتدريب الفرصة لعرض ما تقدمه من برامج ودورات 
لتنظيم  بالقائمين على غرفة عجمان  والمتدربين. كما نشيد  للمتعلمين  وخدمات 
المعنيين  جميع  بحماس  ينتظره  سنويا  موعدا  أصبح  الذي  السنوي  المعرض  هذا 

بقطاع التعليم
وأهدافها  لإلمارة  خدمة  الدائم  والنجاح  بالتوفيق  لكم  تمنياتنا  مع  اهلل  وفقكم 

النبيلة.

الخدمات الترويجية و التغطية اإلعالمية للمعرض :  تقرير المعرض
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و المدونــات حيــث تــم تســليم الملــف الصحفــي للســادة الصحفييــن خــال حضورهــم المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد قبــل أســبوع 

مــن تاريــخ المعــرض. 

و قــد شــمل الملــف الصحفــي التقاريــر اإلخباريــة و األخبــار الخاصــة بالمعــرض و التــي تــم مــن خالهــا توضيــح أهــداف المعــرض 

مــن خــال عنوانــه ) نحــو تعليــم ذكــي ( و تضمينهــا لمحــة عــن الوســائل و األدوات التــي تتبعهــا حكومة عجمــان في ســبيل تحقيق 

هــذا الهــدف و دور المعــرض فــي الترويــج للمؤسســات التعليميــة فــي إمــارة عجمــان لمواطنــي اإلمــارة و الوافديــن خصوصــا مــع 

التغييــر و التطــور الــذي يشــهده التعليــم األساســي و العالــي و ضــرورة تشــجيع الطــاب و الــزوار لاستفســار و الســؤال و التعــرف 

علــى المزايــا و مقارنــة الفروقــات بيــن المؤسســات التعليميــة بمــا يتناســب مــع أهــداف الطالــب مســتقبا ســواء عنــد التخــرج مــن 

ــح األهــداف األخــرى للمعــرض  ــى توضي ــا إضافــة إل ــة الدراســات العلي ــة أومرحل ــة الدراســة الجامعي ــة العامــة و بــدء مرحل الثانوي

و تشــمل توعيــة طــاب المرحلــة المدرســية و طــاب التعليــم األساســي بمعلومــات دقيقــة حــول الدراســة الجامعيــة فــي الجامعــات 

و المؤسســات التعليميــة العليــا فــي إمــارة عجمــان و إرشــادهم إلــى طــرق األســتفادة المثلــى مــن اللقــاء و التواصــل مــع ممثلــي 

هــذه المؤسســات فــي المعــرض . 

نتائج الحملة : 
- نشر ما يزيد عن 20 خبر و تقارير صحفية و مقابات على التلفزيون الرسمي و الصحف الرسمية و المجات 

- 11 خبر صحفي و مقابلة إذاعية و تلفزيونية مع ممثلي غرفة عجمان 

- مئات األخبار و النشرات و المقاالت حول المعرض و العشرات من المدونات على أهم المواقع اإللكترونية 

- و طبعا ما يزيد عن 5500 زائر للمعرض و 1000 مشارك في ورشات العمل 
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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان أن القيادة الرشيدة في دولة االمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« وأخوه صاحب  آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وإخوانهما أصحاب السمو حكام االمارات لم يدخروا جهدا في 

سبيل نشر وتوفير التعليم لكل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة.
للتعليم  عجمان  معرض  فعاليات  افتتاحه  عقب  جاء  السمو  صاحب  تأكيد 
والتدريــب 2014 في نسخته الثانية والذي يستمر إلى 24 أبريل الجاري في قاعة 
شعار  تحت  والعلوم  للتكنولوجيا  عجمان  جامعة  مقر  في  للمؤتمرات  زايد  الشيخ 

»نحو تعليم ذكي«.

التتتمة ص2

بمشاركة 35 جهة تعليمية ومؤسسة ذات العالقة وتحت شعار »نحو تعليم ذكي«.

افتتاح فعاليات معرض عجمان للتعليم و التدريــب 2014 في نسخته الثانية

الأربعاء 23  ني�صان 2014ن�رشة غري دورية ت�صـدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان أن القيادة الرشيدة في دولة االمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« وأخوه صاحب  آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وإخوانهما أصحاب السمو حكام االمارات لم يدخروا جهدا في 

سبيل نشر وتوفير التعليم لكل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة.
للتعليم  عجمان  معرض  فعاليات  افتتاحه  عقب  جاء  السمو  صاحب  تأكيد 
والتدريــب 2014 في نسخته الثانية والذي يستمر إلى 24 أبريل الجاري في قاعة 
شعار  تحت  والعلوم  للتكنولوجيا  عجمان  جامعة  مقر  في  للمؤتمرات  زايد  الشيخ 

»نحو تعليم ذكي«.

التتتمة ص2

بمشاركة 35 جهة تعليمية ومؤسسة ذات العالقة وتحت شعار »نحو تعليم ذكي«.

افتتاح فعاليات معرض عجمان للتعليم و التدريــب 2014 في نسخته الثانية
المشاركون : تقرير المعرض
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35 مشارك في المعرض 
30 مشارك من داخل دولة اإلمارات 

5 مشاركين من 4 دول 
1000 متر مربع مساحة المعرض 

مــن أصــل الخمســة و ثاثــون عارضــا فــي معــرض 

إيتيكــس للتعليــم و التدريــب شــاركت خمــس 

ــن  ــن ممثلتي جامعــات مــن إمــارة عجمــان , جهتي

ــن  ــن م ــارة , جامعتي ــي اإلم ــي ف ــاع الحكوم للقط

إمــارة دبــي , اثنــا عشــر مدرســة و خمــس شــركات 

االمــارات  مــن  التعليميــة  بالوســائل  مختصــة 

العربيــة المتحــدة و البحريــن و األردن و الهنــد 

إضافــة إلــى تســع مشــاركين مــن معاهــد و مراكــز 

ــل. ــب و تأهي تدري



حضــر مــا يزيــد عــن 5500 زائــر فعاليــات معــرض إيتيكــس فــي دورتــه فــي العــام 2014 , و قــد تميــز الــزوار باهتمامهــم بجمــع 
المعلومــات حــول الدراســة فــي عجمــان إضافــة إلــى رغبتهــم اللقــاء و التواصــل مــع ممثلــي المؤسســات التعليميــة و األكاديميــة 
المشــاركة و التعــرف علــى تجــارب الطــاب اآلخريــن و الذيــن ال يزالــون علــى مقاعــد الدراســة فــي المــدارس أو الجامعات المشــاركة 

أو كخريجيــن . 
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اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم
وقال سموه إن االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة 
في  عالية  قفزات  لإلمارات  حقق  التعليمية  للمسيرة 
تواكب  الدولة  أصبحت  حيث  الماضية،  القليلة  السنوات 
التي  التعليمية  الخدمات  في  تطورا  العالم  دول  أكثر 
البيئات  وأفضل  التدريس  طــرق  أحــدث  على  ترتكز 
للتطور  مواكبة  العلمية  المناهج  وأحــدث  التعليمية، 
الكبير الذى يشهده العالم في هذا المجال الهام والذى 

يقوم عليه مستقبل األمم وتقدم الشعوب.
وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان » إننا من جانبنا 
وإتاحة  الطالب،  ورعاية  التعليم  دعم  على  حرصا  أشد 
وتذليل  والخارج  الداخل  في  والتأهيل  التدريب  فرصة 
بأن  منا  إيمانا  األهداف  هذه  لتحقيق  الصعوبات  كافة 
المستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون لالنطالق في 
العلم  بنور  تزدهر  دولة  والتقدم وتشييد  التطور  رحاب 
والمعرفة تعبر عن الوجه المشرق والمشرف الذي وصلنا 

له في المجاالت كافة » .
قيمة

قيمة  العلم  إن  عجمان  حاكم  السمو  صاحب  وقال 
مثلى  وغاية  ضروري  ومطلب  والمجتمع  للفرد  انسانية 
للحياة، داعيا إلى أهمية غرس االخالق الحسنة وترسيخ 
المدارس  وطالبات  طلبة  نفوس  في  القويم  السلوك 
لينشأ  الجامعية  وحتى  التمهيدية  المرحلة  من  ابتداء 
جيل مشبع بقيم الوالء للوطن وقيادته مدرك للواجبات 
تحمل  على  قادر  االصيلة  وعاداته  قيمه  على  ومحافظ 

مسؤولياته.
دعوة لالستثمار

إلى  األعــمــال  الــمــال ورجـــال  ــا سموه اصــحــاب  ودع
أو  مؤسساته  بناء  في  و  التعليم  مجال  في  االستثمار 
والطالب  للشباب  والتأهيل  التدريب  فرص  إتاحة  عبر 

لزيادة  والطالب  الشباب  تجاه  مسؤولياتهم  واقع  من 
معارفهم وتطوير مقدرتهم وصقل إمكانياتهم بما يعود 
عليهم بالخير والنفع باعتبار أن العلم والتعليم والتأهيل 
والتدريب المفاتيح التي ندخل بها عصر التنمية الشاملة 

والتقدم الحضاري.
قادة فاعلين

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية أن يستثمر 
توليه  الذي  واالهتمام  الرعاية  الطلبة  و  االمور  أولياء 
التعليم  فرص  أرقى  لتوفير  الرشيدة  الرشيدة  القيادة 
في  يكونوا  حتى  خارجها  أو  الدولة  داخل  سواء  ألبنائنا 
تعزيز  في  بارز  بدور  يسهمون  فاعلين  قادة  المستقبل 

مسيرة البناء والتقدم المباركة التي تشهدها بالدنا. 
العصر،  بمعارف  التزود  على  الشباب  سموه  حث  كما 
المهارات  واكتساب  األخــرى،  الثقافات  على  والتعرف 
المتاحة  الراهنة  االمكانات  من  واالستفادة  الضرورية 
أنفسهم،  لتعليم  وتوظيفها  والتدريب،  المستمر  للتعلم 
إلى  والتطلع  العصر،  بروح  الحياة  مستجدات  ومواكبة 

مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
عالقة وثيقة 

بوجود  نفخر  عجمان  إمــارة  في  إننا   « سموه  وقال 
منها  المزيد  إلى  متطلعين  الجامعات،  من  مقدر  عدد 
لقناعتنا الكاملة بأن الجامعات تعتبر مظهرا من مظاهر 
هذه  تكون  أن  راعينا  وقد  وتقدمها  المجتمعات  رقي 
المؤسسات التعليمية ذات عالقة وثيقة بمختلف أنشطة 
ومؤسسات المجتمع وحاجة سوق العمل مما يعطي دفعا 

جديدا وقويا لمسيرة التعليم في بالدنا« .
وأكد سموه حرصه على توفير كل اإلمكانات من أجل 
اختالف تخصصاته ألبنائنا  المتميز على  التعليم  توفير 
الدولة  حاجة  لسد  وتأهيلهم  إعدادهم  أجل  من  الطلبة 

في كل القطاعات .

غرس ثقافة العمل المهني
السمو حاكم عجمان  و في سياق متصل شدد صاحب 
التدريب  وجــودة  ونوعية  ببيئة  االهتمام  ضــرورة  على 
للمتدربين  المهني  العمل  ثقافة  والمهني وغرس  التقني 
أمرا  يعد  والمهني  التقني  التعليم  »إن  وقال  والمتدربات 
مهما يتعلق بمستقبل الشباب والشابات من حيث تأهيلهم 
التأهيل المناسب وجودة التدريب لكي يتناسب مع سوق 
في  بالدولة  التعليمية  المؤسسات  دور  »..مؤكدا  العمل 

االرتقاء في طرق التعليم والتدريب في جميع المجاالت.
تحديات متزايدة

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن مجتمعنا يواجه 
تحديات متزايدة نجمت عن التطورات والتحوالت العلمية 
شهدها  التي  المتسارعة  واالقتصادية  والتكنولوجية 
تتوقع  والتي  الماضية  القليلة  ــوام  االع خالل  العالم 
واستراتيجيات  سياسات  وأن  كبير  بتسارع  استمرارها 
اليها  يستند  التي  الوسيلة  هي  والتدريب  التعليم 
التحديات والمخاطر،  المجتمع في مواجهة ضخامة تلك 
داعيا في هذا الصدد لمواصلة الجهود من أجل النهوض 
بالدنا فقط  ليس في  والتدريبية  التعليمية  بالمنظومة 
و إنما في جميع الدول العربية لخلق كوادر شابة قادرة 

على بناء ورفعة األوطان .
رعاية العلماء والباحثين والتوسع في بناء 

مؤسسات البحث العلمي
التربية  مناهج  تطوير  مواصلة  إلى  سموه  دعا  كما 
وتأهيلها  التعليمية  بالمؤسسات  واالرتقاء  والتعليم 
علميا وتكنولوجيا، إضافة الى زيادة اإلنفاق على البحث 
العلماء  ورعاية  التكنولوجيا  وتوطين  والتقني  العلمي 
العلمي  البحث  مؤسسات  بناء  في  والتوسع  والباحثين 
والمؤسسات  والمعاهد  الجامعات  بين  الصالت  وتوثيق 

التعليمية في الوطن العربي.

بمشاركة 35 جهة تعليمية ومؤسسة ذات العالقة وتحت شعار »نحو تعليم ذكي«.

افتتاح فعاليات معرض عجمان للتعليم و التدريــب 2014 
في نسخته الثانية وتوقع استقطاب 6 آالف زائر

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان: نؤكد حرصنا على دعم التعليم 
ورعاية الطالب وإتاحة فرصة التدريب والتأهيل في الداخل والخارج وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق األهداف
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و نظــرا لكونــه المعــرض الوحيــد الــذي يركــز كا التعليــم 
ــة تجــارة عجمــان  ــد قامــت غرف ــي فق بشــقيه األساســي و العال
بالتعــاون مــع المناطــق التعليميــة فــي كل مــن عجمــان و دبــي 
و الشــارقة و رأس الخيمــة و أم القيويــن بتحضيــر جــدول زيــارات 
ــي  ــارات المدرســية حوال مدرســية للمعــرض حيــث شــكلت الزي
56 % مــن مجمــوع الزيــارات بينمــا جــاءت الزيــارات الفرديــة مــن 
قبــل الطــاب الجامعييــن و طــاب الدراســات العليــا و األهالــي و 
رجــال األعمــال و المســتثمرين فــي قطــاع التعليــم لتشــكل 44% 

مــن المجمــوع الكلــي للزيــارات.
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النسبة 

أمكانية تواجد أجوبة متعددة 

عنــد ســؤال مجموعــة مــن العارضيــن و المشــاركين عــن مســتوى المعرفــة التــي وجدوهــا لــدى الطــاب و الشــباب و الشــابات مــن 
ســكان إمــارة عجمــان و مــدى معرفتهــم بالحــدث , أوضــح  60.8 % مــن المشــاركين أن الطــاب كانــوا علــى درايــة ووعــي جيديــن 
جــدا بينمــا أشــار %15.7 أنهــم يحتاجــون إلــى المزيــد مــن التوعيــة , بينمــا كان %23.5 مــن المشــاركين متردديــن فــي اإلجابــة 

مــن خــال تشــميل الطــاب فــي مجموعــات .

بتحليل أكبر لقاعدة البيانات يظهر لدينا ما يلي : 

• أكثــر مــن %25 مــن الــزوار قــد اجتــازوا ا, ضمــن المراحــل النهائيــة الجتيــاز امتحانــات SAT , GMAT  , TOFEL  و غيرهــا مــن 
االمتحانــات األساســية و هــو مــا يعتبــر تميــزا كبيــرا لــدى طــاب إمــارة عجمــان و الذيــن تبيــن أنهــم علــى درايــة جيــدة بمتطلبــات 

التقــدم للتســجيل فــي الجامعــات مســتقبا . 
• %59 من الزوار يعتمدون على التمويل الذاتي لدفع رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية العليا 

• %45 مــن الــزوار يخططــون للدراســة فــي جامعــات إمــارة عجمــان , %29 يرغبــون بالذهــاب للدراســة فــي جامعــات فــي إمــارات 
أخــرى بينمــا أظهــر %26 رغبتهــم بالدراســة خــارج دولــة االمــارات مــع ماحظــة أن مــا نســبته %70 يخططــون للعــودة إلــى إمــارة 

عجمــان خــال مــدة ال تزيــد عــن 5 ســنوات بعــد التخــرج بينمــا %30 مهتمــون بالعمــل خــارج الدولــة . 



  ن�رشة غري دورية ت�صدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب - تنظيم غرفة جتارة  و�صناعة عجمان

اخلمي�ض 24  ني�صان 2014

جولة رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان في المعرض 23 أبريل

ن�رشة غري دورية ت�صـدر عن معر�ض عجمان للتعليم والتدريب

الأربعاء 23  ني�صان 2014

يحتاجها سوق العمل من خالل تعريف شركات التوظيف 
تقديم  امكانية  جانب  الى  الوظيفية  بالفرص  للطلبة 
وقطاع  بالشركات  التوظيف  طلبات  الجامعات  طلبة 

العمل الخاص« .
لمعرض  الثانية  النسخة  خالل  نستهدف   « وأضــاف 
عجمان للتعليم والتدريب والذي يأتي تحت شعار » نحو 
الثانوية  المدارس  طالب  استقطاب  إلى  ذكي«  تعليم 
ورجال  الجمهور  وعامة  واألهالي  والحكومية  الخاصة 
األعمال ومدراء المدارس والمؤسسات التعليمية وممثلي 
ووكاالت  التعليمية  والوكاالت  والقنصليات  السفارات 

التوظيف والكليات وطالب الجامعات والمختصين » . 
توقع استقطاب 6 آالف زائر

وتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام ما يزيد عن 
ستة آالف زائر ال سيما في ظل التعاون مع وزارة التعليم 

والتنسيق مع المناطق التعليمية بالمناطق الشمالية.
تعليم  »نحو  العام  هذا  المعرض  شعار  أن  وأوضــح 
ذكي« جاء ليؤكد التوجه العام بأهمية استخدام التقنيات 
التعليم  قطاع  في  التكنولوجي  والتطور  الحديثة 
واستخدام كل ما يحفز الطلبة ويدعمهم في مسيرتهم 

التعليمية. 
ورش عمل ومبادرة لزيادة الوظائف

ورش  جنباته  في  يضم  المعرض  أن  الــى  ــار  وأش
والمعلمين،  االمور  واولياء  للطلبة  موجهة  يومية  عمل 
ومراكز  التعليمية  الجهات  من  عدد  مع  بالتعاون  وذلك 
التدريب وشركات التوظيف الكبرى، وتنظم ورش العمل 
الصباحية والمسائية الستفادة أكبر عدد من الزوار بها، 
أن  موضحا  منها،  بعدد  مشاركة  شهادات  تقديم  مع 
المعرض يضم كذلك العديد من الفعاليات وعلى رأسها 
إطالق مبادرة بين غرفة تجارة وصناعة عجمان وشركة 
بالقطاع  الوظائف  زيــادة  يخص  فيما  كوم  دوت  بيت 
من  الخريجين  للطلبة  متميزة  خدمة  وتقديم  الخاص 
الخاص  القطاع  وظائف  تضم  الكترونية  بوابة  خالل 
تقديم  جانب  إلــى  العمل،  بسوق  الخريجين  إللحاق 
وتقديم  المعرض،  لزائري  يومية  وهدايا  سحوبات 
بالمعرض  المشاركة  الجهات  من  وخصومات  عروض 
يومية  إذاعية  مسابقة  وكذلك  وذويهم  األمور  ألولياء 

خاصة بالمعرض وفعالياته على اذاعة عجمان.
وأشار إلى أن تنظيم المعرض خالل هذا التوقيت من 
تأكيد أهميته وجدوى تنظيمه وخاصة  العام يصب في 
القبول  أبواب  وفتح  الدراسي  العام  انتهاء  اقتراب  مع 

بالمدارس والجامعات مع انتهاء الدراسة.
نجاح النسخة األولى

وأكد ناصر الظفري النجاح الالفت للمعرض في نسخته 

ومدى  بالمعرض  ــزوار  ال إشــادة  خالل  من  وذلــك  األولــى 
استفادة الطلبة وأولياء االمور منه حيث شارك في الدورة 
ومعاهد  خاصة  ومدارس  جامعات  من  جهة   23 السابقة 
ومراكز تدريب، مضيفا إن ما أكد نجاح المعرض ما لمسناه 
الجهات المشاركة وتأكيدها على زيادة أعداد الطلبة  من 

والملتحقين لديها بسبب ترويج المعرض لها. 
جامعة  للمعرض  الرئيسيين  الرعاة  أن  بالذكر  جدير 

الجامعية،  المدينة  وكلية  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 
الفنية  الثانوية  والمدرسة  الخاصة،  الحكمة  ومدرسة 
مدرسة  داعم  وراٍع  فرعي  كراٍع  و«اتصاالت«  بعجمان 
كشريك  كوم  دوت  بيت  وشركة  الجراح،  ابن  أبوعبيدة 
ويفتح  إعالمي،  كــراٍع  عجمان  رؤية  وشبكة  توظيف، 
المعرض أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحا وحتى 

الساعة الثامنة مساء طوال ايام المعرض.

في أول مشاركة في المعرض.. مشرفة طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية فاطمة الحمادي: 
خمسة تخصصات وثالثة فروع في أبو ظبي والعين وعجمان

للعلوم  فاطمة  كليات  طالبات  مشرفة  الحمادي  فاطمة  األستاذة  بينت 
الصحية أن  لدى الكلية خمسة تخصصات وهي  التمريض  كتخصص رئيسي، 
الطوارئ، حيث  الطبيعي وطب  والعالج  واالشعة  الصيدلة  لتخصصات  إضافة 
تمنح درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم  لتخصصات االشعة والصيدلة وطب 

الطوارئ وبالنسبة للتمريض فهي  تمنح درجة البكالوريوس .
وأضافت: لدينا الفرع الرئيسي في إمارة أبو ظبي والفرع الثاني في مدينة 
العين، وتم افتتاح فرعنا الثالث في إمارة عجمان بتاريخ 5 يناير 2014 وهو 
يمنح درجة  البكالوريوس في التمريض لمواطنات دولة االمارات فقط، وأما 
فرع العين والفرع الرئيسي في ابو ظبي فيستقبالن  المواطنات والمقيمات 

بالدولة ويمنحهم الدرجات العلمية المختلفة .
هذا  في  لنا  مشاركة  أول  هذه  بالقول:  حديثها  فاطمة  األستاذة  وختمت 
المعرض، ونحن سعداء بسبب االقبال الكبير، وتشرفنا بزيارة صاحب السمو 
الشيخ حميد النعيمي “حفظه اهلل” وهذا يعطينا الدافع الكبير للعمل والحماس 

للتطوير والعمل على ارتقاء كليتنا.
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إن توفيــر فــرص أكبــر مــن أجــل اكتشــاف العنــوان الرئيســي لــذي تــم عليــه بنــاء أهــداف معــرض إيتككــس كان مــن أهــم أولويــات 
غرفــة عمــان و الجهــات المشــاركة , حيــث اســتطاعت غرفــة عجمــان تنظيــم حوالــي 9 ورشــات عمــل خــال أيــام المعــرض الثاثــة 

و حضرهــا حوالــي 1000 طالــب و زائــر حيــث قامــت الوشــات بتغطيــة العناويــن التاليــة : 

• تاريخ التعليم التقليدي في إمارة عجمان 
• النظام التعليمي الفني التخصصي 

• الجودة الشاملة 
• مهارات البحث عن وظيفة 

• استخدام التطبيقات في الدراسات العربية و اإلسامية 
• التكامــل بيــن تطبيــق اللوح الرقمي ) iPad ( و نظــم الصفوف الذكية 

• الدافعية و اإلبداعية 
• ما هي وظيفتب في الحياة ؟ 

• التعليم باللعب 
• كيف أصنع مستقبلي في ضوء هوايتي 

• كيف تسوق نفسك . 

ــن  ــوا ممثلي ــل كان ــات العم ــي ورش ــون ف المتحدث
عــن المؤسســات التاليــة : 

• متحف عجمان
• منطقة عجمان التعليمية 

• معهد أبو ظبي للتعليم و التدريب المهني 
• أكاديمية عجمان 

• مركز نيو أدمن للتدريب 
• بيت دوت كوم 
• مدرسة الحكمة 
• معهد األندلس 

ــة  ــا يســمح بالدخــول و الخــروج بســهولة مــن قاع ــن الورشــات مم ــة اســتراحة بي ــع 30 قيق ــة م ــح كل متحــدث 45 دقيق ــم من ت
ورشــات العمــل. 

تــم الترويــج للورشــات المرافقــة فــي المطبوعــات و المــواد التــي تــم تقديمهــا للــزوار كمــا تــم اإلعــان عــن برنامــج الورشــات فــي 
المؤتمــر الصحفــي الــذي ســبق المعــرض , إضافــة إلــى اإلعــان عــن طريــق نظــام الصــوت خــال أيــام المعــرض. 

تم عقد جميع ورشات العمل في القاعة المخصصة و المجهزة بنظام الصوت و الصورة . 
يظهــر االســتطاع الــذي تــم إجــراؤه مــع العارضيــن و المشــاركين أن غرفــة عجمــان اســتطاعت عبــر تنظيــم برنامــج ورشــات العمــل 

تحقيــق النتائــج المتمثلــة بمــا يلي : 
ــل و  ــات التعام ــي و آلي ــرض تعليم ــور مع ــة حض ــوض تجرب ــول خ ــان ح ــارة عجم ــي إم ــدة ف ــال الجدي ــدى األجي ــي ل ــادة الوع • زي

ــه  ــتفادة من االس
• تسهيل آلية الشرح حول واقع و معطيات التقد بطلبات للقبول و التسجيل في المدارس و الجامعات في إمارة عجمان 

• تقديم المعلومات الازمة للطاب الذين لديهم المقومات المطلوبة حول أفضل الخيارات التي تتناسب مع مقوماتهم 
• توفيــر المعرفــة حــول التقنيــات الجديــدة المســتخدمة لزيــادة مســتوى جــودة التعليــم فــي إمــارة عجمــان باســتخدام األجهــزة و 

األدوات و التقنيــات التعليميــة الحديثــة .  
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حقــق معــرض إيتيكــس تقدمــا ملحوظــا فــي المســتوى الكلــي للحــدث متوافقــا بذلــك مــع التوقعــات التــي وضعهــا المشــاركون و 
المنظمــون ممــا جعــل مــن الحــدث فــي العــام 2014 خــط البــدء بسلســة أكثــر تطــورا مــن المعــارض . 

ــتمرارية و  ــر اس ــر و أكث ــتقبلي أكب ــور مس ــل تط ــن أج ــبة م ــة المناس ــيوفر البيئ ــدث س ــاه الح ــذي تلق ــدود ال ــر مح ــم الغي إن الدع
ــزوار و  ــق المســتمر لكافــة األهــداف التــي يضعهــا المشــاركون و ال ــى التحقي ــب عل ــد الطل ــى تزاي ســيؤدي فــي الوقــت نفســه إل

ــتقبا.  ــركاء مس ــة و الش ــات الداعم الجه
فــي إشــارة إلــى هــذا التطــور فقــد الحــظ الــزوار زيــادة ملحوظــة فــي عــدد البرامــج المقدمــة فــي المعــرض مــن قبــل الجهــات 

ــات .  ــى ورشــات العمــل بــدون أي إعاق ــذي ســهل الدخــول إل ــم ال ــزوار بحســن التنظي المشــاركة كمــا أشــاد ال
إن العــدد المتزايــد مــن المشــاركين فــي العــام 2014 أدى إلــى أن يكــون المعــرض علــى مســاحة أكبــر و هنــا اســتطاع المنظمــون 
ــبة  ــورات المناس ــار الديك ــاركة و اختي ــة المش ــدروس لألجنح ــوزع الم ــال الت ــن خ ــرض م ــزوار للمع ــة ال ــي حرك ــهولة ف ــر س توفي

للحــدث متفاديــن بذلــك أي خطــأ أو ســوء تنظيــم فــي عمليــات الدخــول و الخــروج الخاصــة بالــزوار . 
بيــن المشــاركون فــي المعــرض مــدى انبهارهــم بالمســتوى المميــز لــدى الطلبــة فــي إمــارة عجمــان و المتعلــق بإتقانهــم للغــة 
اإلنكليزيــة مقارنــة بالعــام 2013 , حيــث أوضــح المشــاركون أن التغيــر الــذي المســوه فــي طبيعــة المشــاركين يتمثــل بـــكونهم 
فــي العــام 2014 أكثــر معرفــة ووعيــا بالحــدث , أكثــر تركيــزا حــول متطلباتهــم حيــث تمثــل ذلــك فــي األســئلة المحــددة التــي 
ــد مــن المؤسســات  ــدى العدي ــات التســجيل ل ــات التقــدم بطلب ــي امتلكوهــا حــول آلي ــة الت طرحهــا الطــاب و المعلومــات الجدي

المشــاركة فــي المعــرض. 
تم تقييم العمل الذي أدته غرفة عجمان على ميزان من 1 ) األفضل ( إلى 5 ) األسوأ ( في خمس مناطق أساسية :

التنظيم العام , خدمات الدعم من قبل فريق العمل , الموقع , الطعام و المرفقات , مدة المعرض
ــي قامــت بهــا الغرفــة قــد كوفئــت بمســتوى 1.80 و تلقــت خدمــات الدعــم تقييمــا  ــم الجهــود الت ــأن تققي ــا ســعداء ب و قــد كن

بمســتوى 1.20 . 
و قــد تلقينــا أجبــة و آراء مختلفــة حــول الموقــع المرفقــات و خدمــات الطعــام تلقــت 2.1 , بينمــا تلقــى الموقــع الخــاص بالمعــرض 

تقييــم 2 , أمــا المــدة الزمنيــة ليــوم العــرض فقــد تلقــت تقييمــا مســاويا لـــ3.1 
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و عنــد االستفســار عــن فاعليــة المعــرض و قدرتــه علــى تحقيــق األهــداف التــي وضعتهــا المؤسســات المشــاركة حســب نوعهــا ) 
مدرســة , جامعــة , مركــز تدريــب , شــركة مــواد و أدوات تعليميــة ( أجــاب مجموعــة مــن الســادة ممثلــي الجهــات الحكوميــة و 

الجهــات المشــاركة بمــا يلــي : 

"إن العلم هو قيمة إنسانية للفرد و المجتمع و مطلب أساسي و غاية مثلى للحياة " 
سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي , عضو المجلس التأسيسي , حاكم عجمان 

" وجــود مثــل هــذه المعــارض ســوف يعــزز تطويــر التعليــم مــن خــال توفيــر برامــج متنوعــة و 
مختلفــة فضــا عــن مســاهمتها فــي تعزيــز دور التعليــم الخــاص " 

سعادة وزير التربية و التعليم حميد بن محمد عبيد القطامي 

" إن إقامــة مثــل هــذه المعــارض فــي اإلمــارة يعــزز مــن مكانتهــا خصوصــا و أن العمليــة 
التعليميــة أصبحــت تترقــى بشــكل أوتوماتيكــي ممــا يتطلــب إيجــاد أفضــل المؤسســات 

التعليميــة لتتناســب مــع هــذا التطــور " 
سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة و تجارة عجمان عبد اهلل بن محمد المويجعي

" هــذه أول مشــاركة لنــا فــي معــرض أيتيكــس و نحــن ســعداء بعــدد الــزوار و زيــارة ســمو الشــيخ 
ــا خــال  حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس التأسيســي , حاكــم إمــارة عجمــان لجناحن

حفــل االفتتــاح " 
فاطمة الحمادي – كلية فاطمة للعلوم الصحية 

ــب  ــم و التدري ــي للتعليي ــد أبوظب ــالة معه ــم رس ــا لتقدي ــة لن ــو فرص ــس ه ــرض إيتيك " إن مع
ــدة "  ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــي لدول المهن

السيد محمود سالم العلوي – مدير إدارة العمليات في معهد أبوظبي للتعليم و التدريب المهني 
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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان أن القيادة الرشيدة في دولة االمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« وأخوه صاحب  آل نهيان رئيس  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« وإخوانهما أصحاب السمو حكام االمارات لم يدخروا جهدا في 

سبيل نشر وتوفير التعليم لكل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة.
للتعليم  عجمان  معرض  فعاليات  افتتاحه  عقب  جاء  السمو  صاحب  تأكيد 
والتدريــب 2014 في نسخته الثانية والذي يستمر إلى 24 أبريل الجاري في قاعة 
شعار  تحت  والعلوم  للتكنولوجيا  عجمان  جامعة  مقر  في  للمؤتمرات  زايد  الشيخ 

»نحو تعليم ذكي«.

التتتمة ص2

بمشاركة 35 جهة تعليمية ومؤسسة ذات العالقة وتحت شعار »نحو تعليم ذكي«.

افتتاح فعاليات معرض عجمان للتعليم و التدريــب 2014 في نسخته الثانية

أيتيكس 2015 / التواصل معنا  تقرير المعرض
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ســيتم تنظيــم فعاليــات معــرض عجمــان للتعليــم و التدريــب فــي شــهر مــارس مــن العــام 2015 ) حيــث ســيتم تحديــد الموعــد 
النهائــي و مةقــع المعــرض الحقــا ( 

نحــن نســعى ألن يزيــد عــدد المشــاركين معنــا مــن داخــل و خــارج دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ليصــل إلــى 75 مشــاركا مــن 
خــال تطويــر الخطــة الترويجيــة و اإلعانيــة و اإلعاميــة التــي نقــوم بتحضيرهــا آمليــن أن يصــل عــدد زوارنــا فــي العــام 2015 

إلــى أكثــر مــن 6000 زائــر مــن دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. 
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