برعاية معالي الدكتور ابراھيم بدران
افتتاح فعاليات
المعرض الدولي للجامعات و المعاھد و مستلزماتھا

افتتحت مؤخرا فعاليات المعرض الدولي للجامعات و المعاھد و مستلزماتھا برعاية و حضور
معالي الدكتور ابراھيم بدران مستشار رئيس جامعة فالدلفيا للعالقات الدولية و المراكز
العلمية وزير التربية و التعليم األسبق و بحضور معالي األستاذ حمد الكعبي المستشار الثقافي في
سفارة دولة االمارات العربية المتحدة  ,و السيد محمد حريص بن علي  ,السكرتير األول للتعليم و
التدريب من في سفارة ماليزيا في المملكة .
حيث قام معالي الدكتور بدران بقص الشريط و زيارة األجنحة المشاركة حيث يشارك في
المعرض مجموعة من الجامعات من المملكة األردنية الھاشمية  ,دولة االمارات العربية المتحدة ,
ماليزيا .
و قام الوفد بزيارة جناح غرفة عجمان حيث أشار األستاذ ناصر الظفري المدير التنفيذي للتخطيط و
قطاع دعم األعضاء في غرفة عجمان أن مشاركة غرفة عجمان للصناعة و التجارة كداعم رئيسي
للمعرض الدولي للجامعات يأتي في إطار الخطط العامة التي تضعھا غرفة عجمان خالل السنوات
القادمة و التي تھدف إلى الترويج و التعريف بالمؤسسات التعليمية في اإلمارة في الدول العربية و
األجنبية و تقديم آخر التطورات فيھا على مستوى التعليم العالي إضافة إلى طرح فرص التعاون بين
المؤسسات التعليمية في االمارات و مثيلتھا في الدول األخرى و ھنا يتم العمل على التقارب مع
المؤسسات التعليمية العليا األردنية و اإلطالع على واقع التعليم العالي في األردن و أطر التعاون
المستقبلية .
من الجدير بالذكر أن غرفة عجمان تدعم تواجد الجامعات في األحداث التعليمية و تشمل المعارض
و المؤتمرات حيث تشارك جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا  ,جامعة الخليج الطبية  ,كلية المدينة

الجامعية بعجمان و الكلية الجامعية لألم و العلوم األسرية و تعتبر المبادرة التي تطلقھا اإلمارة بدعم
المؤسسات التعليمية و المساھمة في ترويجھا من خالل خبرة الغرفة باألسواق العربية و العالية
إحدى أولى المبادرات التي تقوم بھا مؤسسة ذات طابع حكومي في الوطن العربي .
كما قام معالي الدكتور ابراھيم بدران و الوفد المرافق بزيارة جناح الدراسة في ماليزيا و الذي
تشارك فيه اثنتا عشرة جامعة من ماليزيا بھدف الترويج للدراسة في ماليزيا و التعريف عن
مجموعة المنح و االختصاصات التي تقدمھا الجامعات الماليزية و التي أخذت بالتوسع تجاه
األسواق التعليمية في الشرق األوسط و ھو ما يظھر جليا من خالل استھداف المؤسسات التعليمية
للطالب في دول جديدة و العمل على استقطاب الطالب و تعريفھم بخياراتھم المستققبلية في ماليزيا
 ,و أوضح السيد أويس كازي مدير التسويق في ) ( Education Malaysiaأن الجامعات
الماليزية استطاعت أن تثبت وجودھا في دول العالم المختلفة من خالل اتباع المناھج األكاديمية
األفضل و المتابعة المستمرة لجودة التعليم و استحداث برامج متخصصة تناسب كل ما يطمح إليه
الطالب سواء لبرامج البكالوريوس أو الدراسات العليا .
و يشارك في المعرض مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة و مؤسسات استقطاب
الطالب و التي تمثل أھم المؤسسات التعليمية الخاصة و منھا جامعة عمان العربية الداعم األكاديمي
للمعرض جامعة عمان األھلية  ,جامعة فالدلفيا و الجامعة األمريكية في مادبا و جامعة جرش و
الطفيلة التقنية و الزرقاء إضافة إلى مشاركة أكاديميات الطيران الشرق األوسط و الملكية األردنية
و األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران و أكاديمية الملكة نور الفنية إضافة إلى مشاركة Airways
Aviationمن دولة االمارات و مشاركة من مؤسسات استقطاب طالب مثل الماسة الدولية و
Reach Study Abroadو Bridge
و قد أوضح الدكتور بدران أن أھمية المعارض تأتي من قدرتھا على تحضير البيئة المناسبة للقاء
الطالب مع المؤسسات التعليمية العالمية مما يسھل على الطالب االختيار و المقارنة و انتقاء
المؤسسة األفضل إضافة إلى دور ھذه المعارض في تطوير العالقات بين المؤسسات التعليمية من
داخل األردن و خارجھا و تبادل الخبرات و عقد االتفاقيات األكاديمية التي تصب أوال و أخيرا في
مصلحة الطالب .
و قد أشار السيد حمد الكعبي أن مشاركة المؤسسات التعليمية اإلماراتية ذو دور مھم في التعريف
عن نفسھا للطالب و تقديم ما توصلت إليه من تقدم و تطور  ,و أوضح السكرتير األول في السفارة
الماليزية أن مشاركة المؤسسات التعليمية الماليزية يأتي في إطار الترويج الذي تقوم به جامعات
ماليزيا الستقطاب الطالب من مختلف دول العالم و منھا المملكة األردنية الھاشمية .
ھذا و يستمر المعرض لمدة ثالثة أيام من  / 5 -3أيلول  2014 /في قاعة القبة في سيتي مول
عمان .

