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تقرير مفصل عن معرض التعليم الدولي الذي عقد في موسكو 

 في الفترة من 7-9 اكتوبر تحت رعاية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الروسية وغرفة التجارة 

 والصناعة الروسية
 

 

 اوال : عن المعرض :
 

 لخدمات والموادمزودي االمؤسسات التعليمية، و يستهدف المعرض محتوى

مجال  العاملة في الوكاالت السياحيةو المتخصصة، ، ووسائل اإلعالمالتعليمية

 والبلدان ورابطة الدول المستقلة الروسية من جميع المناطق التعليمية السياحة

 . األجنبية

 التي تقدم والشركات ،والشركات التعليميةثالثمائة من الموسسات  واكثرمن

ن أكثر م ،التعليم مجال المهنية في الزوار ويقدر عدد تعليملل الخدمات والحلول

 عشر االف .

 

 : للمعرض ثانيا : المبادئ الرئيسية

 
االختبار  للزائر مما يتيحاتة وفاعلي لمعرضد ابنوع جميع م التفاعل -

 وليس فقط للمشاهدة .

وضع  والضيوف المشاركين: فعلي جميع  الممارسة التركيز على -

 . الترويج لها عمل بنشاط علىوال محددة أهداف

االنفتاح : فالمعرض يقدم معلومات شاملة وواسعة النطاق وكذلك كافة  -

االستشارات لجميع المشاركين وذلك سواء قبل افتتاح المعرض او اثناء 

 فاعلياتة .

 



 ثالثا : برنامج جدول اعمال المعرض :

 

 4102في اليوم االول السابع من اكتوبر 

 

 

علي مستوي الفائزين تم ذكر اسماء   حتفاالت الرسميةاالفي بهو قاعة  -

في  أصحاب العمل من أفضل الممارساتالختيار  مسابقةروسيا في 

االحتفال من قبل كيفية التعامل مع االطفال والشباب .وقد تم تنظيم هذا 

، حكومة مدينة موسكو،الروسية  العلومالتربية والتعليم و وزارة

 ن التعليمي )ماكو( .لتعاول والرابطة الدولية
وقد تم  تعليمالدولي لل موسكو معرضاالفتتاح الرسمي لعن تم االعالن  -

 . االحتفاالت الرسمية قاعةذلك عن طريق بث مباشر من 

التربية االعالمية  رمؤتقامت رابطة االعالميون المتخصصون بتنظيم م -

ظام ن و في وسائل اإلعالم لألطفال السينما والتلفزيونالذي يتناول 

 . في روسيا التعليم

 ،جامعة واسيدا، طوكيونوناكا ميتشيكو مع البروفيسور تم عمل مقابلة -

اسرائيل وقد نظمت هذة  ، ترامب فوند مؤسسة ،هوروفيتس إيليو

 اللقاءات شركة انتل للبرمجيات .

تم عقد   6رقم في بهو قاعة االجتماعات الكبري عند مدخل المعرض  -

ن في التعليم العام ) مدارس اليوم المبتكرة ( موتمر كل روسيا للمتخصيي

وقد تنظيم هذا الموتمر من قبل جمعية المنظمات التربوية االقليمية وهي 

 جمعية ال تهدف للربح .

التربية  وزارة تم عقد الجلسة العامة المعتادة وقد شارك بها ممثلون عن -

 لمهنيةوالجمعيات ا موسكو، حكومة مدينة ،ةالروسيالعلوم والتعليم و

 . والنقابات

تم عقد  6في بهو قاعة االجتماعات الصغري عند مدخل المعرض رقم  -

لمناقشة  االستراتيجية للمبادرات وكالةمستديرة بواسطة  طاولة

 . طفالالتكميلي لأل للتدريب جديدةالخيارات ال



 كالةوو البحوثجامعة  "لالقتصاد المدرسة العليا" ،معهد التعليمقام  -

بتنظيم طاولة مستديرة عن المستقبل (ASI) ستراتيجيةاال المبادرات

 العالمي للتعليم .

لتعاون ل والرابطة الدولية ،ةالروسيالعلوم التربية والتعليم و وزارةقامت  -

التعليمي )ماكو( بتنظيم طاولة مستديرة مرة اخري مع ارباب العمل 

 صغري لكيفية التعامل مع االطفال والشباب وذلك بقاعة االجتماعات ال

وهي منظمة  ’eNano‘في قاعة الموتمرات "بانوراما " قامت منظمة  -

مستقلة ذاتية غير هادفة للربح بمناقشة االعتماد المهني في البرنامج 

الحديثة  النماذجالتعليمي وقد قامت ايضا بتنظيم طاولة مستديرة بعنوان 

 ندسينلمهلتدريب االمشترك الجامعي البرنامج ومناقشة  تدريب االفرادل

 آلياتو المعايير المهنيةوالدولية للعاملين بمجال الهندسة  الممارساتو

 للمهندسين . التدريب إعادةالتدريب و

 دعمطاولة مستديرة لمناقشة كيفية قامت شركة انتل للبركجات بتنظيم  -

 . التكنولوجياتالبحث و الشباب في بداعا

رة لمناقشة كيفية بتنظيم طاولة مستدي الروسية لغةل قام معهد بوشكين -

 . العولمة عصر في اللغات الوطنية وتعزيز دعم

 تم مناقشة كيفية التدريب الشامل والصحيح . -

قامت رابطة االعالميون المتخصصون بتنظيم مؤتمر التربية االعالمية  -

 روساء المشاريع الشبابية .ومشاركة الحديث مع 

لة روسيا بالتعاون مع مجلس التنسيق تحت رئاسة السيد رئيس دو -

 مصالح األطفال في لألنشطة االستراتيجية الوطنية االتحادية لتنفيذ

 ل .لألطفا أمن المعلوماتو التنمية الثقافية،والتدريب، و عليم الجيدوالت

قامت دائرة العالقات الخارجية بوزارة التعليم والعلوم الروسية بتنظيم  -

مع الشركاء  لتعاونبا البرامج التعليمية لمناقشة تنفيذطاولة متسديرة 

 . األجانب

التعلم  عن تجربة تطبيقاسونيك بتنظيم طاولة مستديرة قامت شركة بان -

 وجهات نظرنا وقد كان المتحدث : وأقرب جامعة واسيدا في اإللكتروني

 التعليم والتعلم مركز مدير ،اليابان طوكيو،،ناكانو ميتشيكو  -

 جامعة واسيدا، ،يةمركز الدراسات الجامع مدير نائب التكنولوجيا،و

 . جامعة واسيدا ،المتكاملة والعلوم الفنونالتربية والتعليم و وزارة أستاذ



االقتصاد  أبحاث جامعةالعليا لل المدرسة الوطنية من نظم معهد التعليم -

 .التعليم  التنمية فيالجارية و ندوة لمناقشة البحوث

 في صالة العرض تم استعراض مدرسة المستقبل برعاية شركة -

سامسونج لاللكترونيات وتم مناقشة افكار مهرجان التعليم برعاية  

شركة بانوسينك وقام معهد فرنسا بالسفارة الفرنسية في دولة روسيا 

االتحادية بالحديث عن اللغة الفرنسية وكيفية تدريس الفرنسية في 

 االراضي الروسية .

 التعليميةو المالية الدولي للتنمية المركزقام  2في صالة العرض رقم  -

 اإلدارية في المهام لتنفيذ شبكة المعلومات استخدام مواردبمناقشة كيفية 

 . في التعليم فترة تغيير التنظيم القانوني

 الفيزياء دروسل "الفيزيائية التجارب"و عرض مجموعة من المهامتم  -

والمنظمون لهذا الحدث دولة الدنمارك باسم المتحدث يوري . مدير 

 التسويق .

المتحدث سيجال . رئيس قسم التدريس بشركة تعليمية بالتحدث عن  قام -

 اللتحاقطريقة او االمتحانات في قواعد لتغيراتو ا الفعال التدريب

 . 2102في عام  بالجامعات

التدريب عبر اإلنترنت بمناقشة االنظمة االساسية  في  قام مركز -

 .عالميا  االنترنت و التقنيات التعليمية  وكيفية تطوير المشاريع

 

 

 

 

 

 

    



 في اليوم الثاني الثامن من اكتوبر 4102

 

 
 استخدام تقنياتتم مناقشة كيفية  االحتفاالت الرسميةفي بهو قاعة  -

وبصفة خاصة في مادة   المناهج المدرسية في التدريب التفاعلي

 الخامس . في الصف الرياضيات

 وزارةو، ة الروسي الصناعةوزارة التجارة وفي مركز الصحافة قامت  -

بنتظيم  لألطفال السلع مصنعي رابطةو ةالروسيالعلوم التربية والتعليم و

 حفل غدا للصحفيين ومناقشة وجهات نظر االطفال في الحياة العامة .

 ،التسامح مركزو المتحف اليهودي شركة باناسونيك،قام كال من  -

 مشروع عرضبنتظيم موتمر صحفي و والتلفزيون للسينما جامعةو

الذي و  "عالم أفضلوكيفية ممارسة  الفن" اعي وتعليمي بعنوان اجتم

من  الفعال والوضع االجتماعي الهوية االجتماعية تشكيل يهدف إلى

  .طالب المدارس

بتنظيم في قاعة االحتفاالت الكبري اقام معهد بوشكن للغة الروسية  -

 . وسيةباللغة الر والتدريب اللغة الروسية تعزيزاألول ل الدولي المنتدى

 الصناعةوزارة التجارة و في قاعة المؤتمرات الصغري اقامت  -

 مصنعي رابطةو ةالروسيالعلوم التربية والتعليم و وزارةو، الروسية 

 ومناقشة كيفية  "بنتظيم منتدي "البحوث والصناعة لألطفال السلع

 ،والتنمية للتعليم سياسة الدولةفعال ل كمورد السلع لألطفال صناعة

 ي .في االتحاد الروس ريب األطفالوتد

اقامت رابطة اخصائيون تعليم الصحافة واالعالم بتنظيم مؤتمر عن  -

 . 2102كيفية الممارسات االعالمية وكيفية التربية االعالمية لسنة 

منظمة التعاون و االستراتيجية، لمبادراتا كالة و التعليم معهد اقام -

ليم في دولة روسيا االتحادية من بتنظيم طاولة مستديرة عن التع والتنمية

 .وجهة نظر المجتمع الدولي 

بعنوان :  يمشروع اجتماعاعدت شركة سامسونج للبرمجيات بتنظيم  -

 . لتكنولوجيا المعلومات سامسونج مدرسة



 صيغنقاشا حول ال االتحاد الروسي والعلوم في وزارة التعليماعدت  -

في مجال  نولوجيا العاليةالتكمنهجيات جديدة و توليف ب .جديدة للتدريال

 . المجتمع التعليمي تفاعل. التعليم

 تعليم اللغةجودة التعليم و دولية حول دورةاقام المجلس االوروبي  -

 .  األوروبيجودة التعليم الجامعي وضمان 

البنية التحتية في مرحلة الطفولة ووكالة المبادرات اقامت وكالة  -

طفال في منطقة االتحاد الروسي االستراتيجية بمناقشة كيفية تدريب اال

 وكذلك عرض للمنتجات المبتكرة للتعليم .

 وزارة متحفالتابع ل علم أصول التدريسمختصة ب مجموعة عملاقامت  -

 والقدرات لكفاءةة بالحديث عن ااالتحاد الروسي والعلوم في التعليم

 م .التعلي فيوكيفية تاثيرها بااليجاب  متاحفالحديثة لل

التربية والتعليم  ، وزارةةالروسي الصناعةتجارة وزارة النظمت و -

في االتحاد الروسي  لألطفال السلع مصنعي رابطةو ةالروسيالعلوم و

 مؤتمرا لرؤساء المرافق التعليمية .

يمكن  في مجال التعليم االبتكارات هلل بعنوان ورشة عمتم تنظيم  -

 . منظور دوليقياسها وهذا من 

 بعنوان كيفية الدولي مؤتمر التعليمي ركزالمو دراسةلل أوبتيما نظمت  -

 . الخدمات التعليمية تصدير

الشابة  روسيامع وكالة  بالتعاون االستراتيجية لمبادراتا نظمت وكالة -

 األعمال التجارية المبتكرة بنتظيم طاولة مسديرة ومناقشة برامج

في العلوم  لألطفال والشباب اإلبداع في الصغيرة والتعليمية

 . سبل تطويرو ، والحلول، شة الميزاتقاومن ياوالتكنولوج

سانت بطرسبرغ ومجموعة من الشركات بالتربية والتعليم  ظمت لجنةن -

ورشة عمل بعنوان مشروع مهندسين المستقبل ومناقشة تدريب 

الصفوف من الخامش حتي الحادي عشر بطريقة الثري دي وفنون 

 المحاكاة .

من  قبل  التعليم في جتماعيةالشراكة اال تطويرحول تم نتظيم نقاش  -

مائدة لتعاون التعليمي )ماكو( التي نظمت ايضا ل الرابطة الدولية

األعمال التجارية للشركات و التقنيات استخدامرة بعنوان كيفية مستدي

 .في روسيا  وإعادة التدريب لموظفي التعليم والتعليم



عي اإلبدا لالخيا وتنمية اإلبداعتم تنظيم ورشة عمل بعنوان التدريب و -

 . المربين لدي

 في مدارس التدريب من فعالة نماذج سكولكوفو مدرسةقدمت رابطة  -

 . سكولكوفو

 تطويرطبيعية ل وسيلة عبةللافنلندا بمناقشة بعنوان  ،قامت منظمة روفيو -

 . األطفال

في  المعدات المبتكرةقامت شركة االنتاج والتجارة بتنظيم مناقشة حول  -

 . التعليمية االتحادية الدولة معايير ذلتنفي كأداةالتعليم و

قامت منظمة ايديستر بتنظيم نقاشا حول السلطة الجامعية واهمية تقديم  -

 نماذج جديدة ومبتكرة للتنمية .

مبتكرة  أفكارعن قامت شركة باناسونيك لاللكترونيات بتنظيم ندوة  -

 ومهرجنات متجددة للتعليم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يوم اليوم الثالث التاسع من اكتوبر 4102

 

قامت شركة باناسونيك لاللكترونيات  االحتفاالت الرسميةفي بهو قاعة  -

 مسابقة الفائزين فيوذكر اسماء  للتعليم( أفكارالدولي ) مهرجانال اختتام

 بخصوص الحفاظ علي البيئة . األطفال

 مسابقة من في قاعة المؤتمرات الكبري تمت المرحلة النهائية -

لتعليم برعاية جامعة البحوث ووكالة المبادرات ا في االبتكارات

 . لالتحاد الروسي العامة الغرفة من تطوير التعليم االستراتيجية ولجنة

 المسابقات . تم منح الفائزين الجوائز فيذة المرحلة النهائية في ه -

البحوث  في مجال الروبوتات منتدى لالبتكارات الدولي نظم المنتدى -

 كنظام التعليمية الروبوتات تطوير فاهيممل الصناعيين الذي يتناوو

 في الموظفين اإلداريينو ،والهندسة للبحوث المهني المتقدم لتدريبل

 .  روسيا

لألطفال  السلع مصنعي جمعيةو ولياء األمورنظمت الرابطة الوطنية أل -

قانون  تنفيذالنتائج األولى لو الزي المدرسي جلسة مناقشة بعنوان مفهوم

 . نموذجي

االتحاد الروسي تم افتتاح جلسة  والعلوم في وزارة التعليم يق منبتنس -

 . للمستقبل خطط وضعحة بعنوان مفتو

 منطقة بينزا جلسة للتركيز علي  التربية والتعليم في وزارةنظمت  -

 للمنطقة . الموحد المعلوماتي الفضاء

طاولة  األكاديمية الروسية للعلوم والمعلوماتية، مشاكل نظم معهد -

 الحاسوب فيتكنولوجيا المعلومات و استخدام كفاءةرة لمناقشة مستدي

تكنولوجيا المعلومات  من خالل الدروس كيفية تطوير والتعليم 

 . عملية التدريب الحاسوب فيالتطبيق الكامل وادراك اهمية  الكمبيوترو

 استخدامكيفية  المالية واالقتصادية بمناقشة الدولي للتنمية قام المركز -

 التعليم العام من المهنيين في الكفاءات لتعزيز التفاعلية لمنهجيةالمواد ا

المؤسسات  في أنشطة التنظيمية االبتكارات تنفيذ في ظل ظروف

 .  التعليمية



في االبعاد  التفكير تعلمورشة عمل بعنوان نظم الحزب الوطني الجديد  -

 . المدرسة في التدريبفي  3D الطباعة تقنيات الثالثية ومناقشة

 لتطوير وسريعة سهلة امت مجموعة النت بتقديم عرض عن طريقةق -

 . اإللكترونية الكتب المدرسية باستخدام بك الخاص درسال

 اإلعالميين رابطة مع للعلوم اإلنسانية امعة موسكو الحكوميةنظمت ج -

وسائل  ساسياتبرنامج تعليمي أل تقديم و التربية اإلعالميةر مؤتم التعليم

 . محو األميةسخير ذلك في وكيفية ت اإلعالم

في  البيئة المدرسية لمناقشة  مستديرةطاولة  نظمت جامعة أكسفورد -

 . في روسيا المدارس الحكومية

في  تدريبلل خياراتنقاشا بعنوان االستراتيجية  لمبادراتا نظمت وكالة -

 . "التعليم العالمي برنامج" كجزء من الخارج

الحاضر  :الرقمي تعليميتم تنظيم ورشة عمل بعنوان المحتوى ال -

 . وأولياء األمور للمدارس والمستقبل

 اللغات في تدريس الذكية التقنياتة بعنوان مائدة مستديرتم تنظيم  -

 . الحديثة عملية التدريب نجاحكشرط أساسي ل الروسية واألجنبية

سيادة القانون االقتصادي و للتقدم الواليات المتحدة روسيا مؤسسةنظمت  -

 لتعزيز االمريكية الروسية من البرامج حاالتلمناقشة ة طاولة مستدير

 . الجامعات الروسية من العمل المحتملينالبحث و

 .جامعات الواليات المتحدة إلى نتساباال بعنوان ورشة عملتم نتظيم  -

القنصلية  من ممثلين بمشاركةوذلك  الواليات المتحدة األمريكية التعليم

 ت .والزماالالبرامج التعليمية و االمريكية

ورشة  اسبانيا سفارة من سرفانتس معهدالتربية والتعليم و وزارةنظمت  -

 أشكال .في مجال التعليم اسبانيابين روسيا و لتعاوناعمل لمناقشة 

 . الجانب التعليمي في معهد ثربانتس نشاطات محتوياتو

 شكيلعن ت والمعلومات اإلحصاء، ،قتصادلال جامعة موسكو تحدثت -

 ر .المستم التعليم في بيئة طالبلل ةوالمهني ةاالجتماعي الذات هوية

التعليم  تقنياتتحدثت موسسة راس تيليكوم الروسية لالتصاالت عن  -

 المعلومات فيواالستثمار والخدمات وكيفية االستفادة القصوي من كافة 

 . المناطق الروسية التعليم في

 


