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:رؤيتنا

، لننطلق بناِء قاعدٍة أساسيٍة ُصْلبةٍ 

منها برؤيتنا إلى المساهمة  في 

تطوير التعليم ونقل آليّاته من 

ز الطرق التقليدية إلى عالم التميُّ 

واإلبداع، وخلِق فرٍص استثماريةٍ 

تدعُم االقتصاَد والتعليَم في 

ُل المملكة، وجعلُهما َمساَرْيِن يُ  كّمِ

.كلُّ واحٍد منهما اآلخر

:رسـالتنا

لْت إليه الصناعاُت و التكنولوجيا تسليط الضوء على أحدث ما توصَّ
حلوِل التعليم، الحديثةُ من منتَجاٍت وصناعاٍت مبتكرٍة لمستلزماِت و

مهتّمين وتوظيِفها في تطوير القطاعِ التعليمّيِ من قِبَِل ال
صين في التطوير التعليمي واألبحاث واإلبداع .والمتخّصِ

وِل العالم  تقديم مزيجٍ ُملِهٍم على كافة المستويات ، من مختلِف د
ُمها مجموعةٌ من المت صين في وتنظيم عدَِّة ورشاِت عمٍل يُقّدِ خّصِ

. مجال التطوير واالقتصاد 

رين والطالِب من تحقيق الت ِم العلمّيِ ، تمكيِن المعلِّمين والمطّوِ قدُّ
ر واإلبداع من خالل تسهيل وصولهم ل الأحدث ومواكبِة عصر التطوُّ

..ما توصلت اليه الصناعة التعليمية

قٍة بإيجاد مصادَر آمنٍة موثو" جيدس"كما سوف يسعى معرض 
ت في الوصول للفرص االستثماريَّة من ناحيٍة، وتوفيِر الجهِد والوق

.إليها من ناحيٍة أخرى

جمع القطاعات والشركات المساندة االتي تدعم الصناعة التعليمية
ٍة واحدٍة بشكل سنوي ليسهَل علينا التواصلُ معه ا بشكل على منصَّ

.مباشر

يتِِه كشف الستار عن أهمية القطاع التعليمّيِ الخاص، ومدى أهم
.بتنمية االقتصاد الوطني



.

ومن خالل إقامِة دراسٍة شاملٍة عن احتياج القطاعِ التعليمي

الية والقطاعاِت المتعلقة به ؛ وجدنا أنَّ استهداَف الفئاِت الت

سيساهُم في دعم وتطويرالتعليم، وذلك لسهولة  الوصول 

ألصحاب القرار من خالل المعرض، وبناِء قاعدٍة معلوماتيٍة 

للجميع الشركات والقطاعات الحكومية، والخاصة المحلية 

والدولية، التي تدعم القطاعات التعليمية بمختلف مسمياتها 

ومجاالتها الواسعة النطاق، ومنها األكاديمي، االجتماعي، 

المدارس ومراكز التدريب التنموي، الصحي، الترفيهي،

الخاصة محليةً ودوليةً واالمراكز االستشارية التي تساعد 

الطالب  للدراسة بالخارج ، والمراكُز التي تدعم االحتياجاِت 

ةَّ ستكوُن جزءاً  من هذاالمعرض .الخاصَّ

الخاصة ,القطاعات تعليمية 

والحكومية والمكاتب االستشارية  

خدمات ومستلزمات البيئة التعليمية

دور نشر وبرامج التعليمية

الجامعات والمدارس الخاصة والعالمية  

والمحلية ومراكز التطوير واللغة والتدريب 

واالستشارية وخدمات الطالب في الدراسة 

. بالخارج
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الفئات المستهدفة 

كل ما يتعلق بالتقنية 

والبرمجيات الحديثة التي تخدم 

القطاعين التعليمي واالعمال 
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.مكاتب التطويرالعلمي واألبحاث واإلبداع والمواهب العلمية❖

سائال مستلزمات البيئة المدرسية من مفروشات  ولوازم مكتبية وو❖

تعليمية وألعاب األطفال الخارجية 

الدراسة بالخارج ❖
برامج تعليمية ودور النشر❖

برامج األمن والسالمة برامج الترفيه التعليمي❖

التغذية المدرسية ❖

برامج السبورات الذكية والمرئية، وشاشات العرض، والكمبيوتر، و❖

ووسائل التعلم اإللكتروني، وما شابه ذلك
ة والجامعات ومراكز األبحاث التدريبية والتربوية الخاصالمدارس❖

.والدولية
بوستر بحث أو ابتكار للطالب الجامعة ❖
.تطبيق تكنلوجي❖

لكامب أهم مراكز تعلُّم اللغة واألنشطة الصيفية، ومنها الكشافة وا❖
.المحلي والدولي

ة المهتمة مراكز التطوير والتدريب والتعليم المهني، والجمعيات المهني❖

.بالتدريب
.المشاركة بأوراق عمل وأبحلث وابتكارات ❖
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Add a footer 5

.هاالتجار وموردين الصناعات التعليمية داخل المملكة وخارج✓

.مدراء المنشآت التعليمية في المملكة والخليج✓

مدراء العالقات العامة والمشتريات في القطاعات الحكومية✓
.والصحية والتعليمية والخاصة بالمملكة

.مدراء مراكز التدريب✓

.أولياء األمور والطلبة✓

ة شركات ومكاتب اإلنشاءات االمباني المدرسية والتعليمي✓
.لخاصة والحكومية

.اصموظَّفو القطاع التعليمي ومراكز التدريب الحكومي والخ✓
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ي المملكة، تقديم دعوة للعديد من فئات قطاع التعليم وما يتعلق بها ف•
.و في الخليج العربي

عليم دعوة خاصة لكبار الشخصيات وأصحاب القرار ومسؤولي الت•
.وغيره من القطاعات المرتبطة به

ميديا حملة تسويقية عبر وسائل اإلعالن اإللكتروني من مواقع ال•
.والبريد اإللكتروني

اإلعالن عن المعرض وشرح أهدافه من خالل لقاءاٍت في اإلذاعة•
.والتلفزيون قبَل وخالَل المعرض

تسليط الضوء على المعرض من خالل الصحف اإللكترونية•
عاة .والورقية، مع تضمين أسماء وشعارات الرُّ

ُن شعاراِت وأسماَء و• عناويَن توزيع دليل المعرض الذي يتضمَّ
.المشاركين على الزائرين

خدماِت إنشاء صفحة إلكترونية مرتبطة بالموقع ستكون دليالً ل•
.ومرجعاً لجميع القطاعات الَمْعنية بهذه األنشطة

قبل تسليط اإلعالن على تكريم الرعاة و المعلمين المرشحين من•
.الوزارة 

 التي تساعد َحَمالتُنا اإلعالنية سوف تستهدف الفئاتِ 

هدفهم، جميَع المشاركين بإبراز أنشطتهم، وتحقيق
المعرض، من خالل مشاركتهم بهـذا

الحمالت االعالنية

gedshttp://www.arabnews.com/node/1462036/saudi-arabia%202019
http://www.arabnews.com/node/1462036/saudi-arabia
https://garbnews.net/news/s/125685
http://archive.sendpulse.com/shc4c/4oilp/
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190303/146685
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.لوحة باسم الشركة والشعار مع رقم الجناح•

.مخرج كهربائي واحد مع اإلضاءة•

.عدد واحد كاونتر استقبال، كرِسيَّين•

:المكان والمساحة 

ختلفةً مساحاٍت م" رفاهة"لقد وفَّرت مؤسسةُ 

ميع من أجنحِة العَْرض؛ لكي تتناسَب مع ج

حو االحتياجات واإلمكانيات، وستكون على الن
:اآلتي

1400بمبلغ تأجير مساحة مجهَّزة بالمخطَّط
دوالر أمريكي للمتر المربع, 378لاير سعودي 

هو الواحد، والحدُّ األدنى للمساحِة المطلوبةِ 

أربعةُ أمتاٍر مربعة،    

دوالر أمريكي 346, لاير سعودي 1300
. مساحة حرة 





«عالم الكتاب»الشركة الرائدة للنشر والتوزيع , 2019الراعي الذهبي جيدس 
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ل الوطنّيِ بدعِم وتطويرِ 2030دعم رؤية المساهمة و ❖ الجانب التعليمي بما يحقق استراتيجيةَ المملكِة في التحوُّ

للمملكة 

التي تخدم القطاع التعليمي أهم أحداث المملكة جيدس من "يعتبر معرُض ❖

للمستثمرينبيئة جاذبة يساهم جيدس في ايجاد ❖

دين المعرُض األول في المملكة " جيدس"❖ ، الستثماريةوالخدمات المساندة  والقطاعات االذي يهتمُّ بجمعِ الُموّرِ

ٍة واحدٍة وتسليط الضوء على األحدث منها و ابرازها أماَم المحلية والدولية التي تجمع قطاع التعليم على منصَّ

دعِم التي تستطيع أصحاب القرار، وإتاحةُ الفرصة لبناء عالقاٍت استراتيجيٍة، تحقُِّق استمراريةَ عمليّاِت ال

 ..النهوَض بالتعليم بشتى آلياته
والحلوِل التعليمية المبتكرةالتكنولوجية الذكية التعرف على أحدث أجهزة ❖

راِت العصر الحاليبيئٍة سليمٍة للطالب المساهمة في تطوير ❖ .تواكب التطوُّ

هات الحديثة ❖ ُف على آِخِر التوجُّ ة، التي تخدم الدراسية للمدارس األهلية والعالميفي المناهج والبرامج التعرُّ

.تطوير التعليم

ار األفضل مع العديد من المراكز التعليمية في آٍن واحد، مما ييمكنهم في اختيألولياء األمور التواصُل المباشر ❖

ألبنائهم 

. للدراسة في الخارج التعرف على الجهات االستشارية لتي تساعد الطالب في اختيار ما يناسبهم ❖

ٍة بورشات العملالعديَد من " جيدس"يشمُل معرض ❖ مجال تطويرالتعليم، ، التي تُتيح اجتماَع أكبِر شريحٍة مهتمَّ
.وديةومناقشةَ الحلول المبتكرة، وإمكانيَّة تطبيقها في تحديث نظام التعليم في المملكة العربي السع

ل الوصوَل إلدليل جيدس ❖ يهم والتعرف على ،يجمع جميع العارضين و يُستخَدُم دليالً ومرجعاً أساسياً، يُسّهِ

.  خدماتهم

هم في تحقيق أهداف َرْبُط المشاركين مع ُصنَّاع القرار، والمستثمرين والتواصُل معهم بشكٍل مباشٍر، مّما يسا❖

الطرفين من التاجر والمستهلك 

❖(B to B & B to C)تعزيز ومناقشةُ أحدِث ُسبُِل التِّْقنيات التي تساهم في التطويروالدعم التعليمي ،

واإلبداع والتقدُّم العلمياألبحاثَ 

يةَ بالمعرض المصاحبة العالنات المعرض تساعد على ابراز  العالمةَ التجارواالعالن للمشاركين الترويج ❖

..فةالخاصةَ بهم، وتوصلهم ألكبِر شريحِة جمهوٍر مستهد
ِة بمجال التقنية والتعليمجذب كباُر الشخصياِت جيدس محطة ❖ .والمنظماِت المهتمَّ
العالقات بين ، يستهدُف كباَر الشخصياِت ورجاِل األعمال والمشاركين؛ لتوطيدالمعرَض عشاُء عملسوف يلي ❖

.الَمْعنيَّةجميع األطراف، ومناقشة مجاالت التطور العلمي، وعقد صفقات العمل بين األطراف

❖

لماذا علْي أن أشارك في جيدس 

جيدس, الراعي الفضي

2019



2020جيدس 
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ُم للمش• اركين القادمين من وهي عبارةٌ عن برامَج اختياريٍَّة إضافيَّة، تُقدَّ
بناِء خارجِ المملكة وداخِلها، التي تساعد في تحقيق أهداٍف مشتركٍة، و

ية االقتصادية، وتطوير الخبرات بين أصحاب ال مصالح العالقاِت الُوّدِ
ن بنود البرنامج التالي.الواحدة :تتضمَّ

13

جولة سياحية : جولة سياحية لمدينة جدة

ق جدة ترفيهية ثقافية للتعرف على أهم مناط

لبحر التاريخية والحديثة، والتمتع بمناظر ا

بة، رحلةٌ تنقلنا بين الم اضي األحمر الخالا

الُحجاج والحاضر ألهماِ مدينٍة سعوديٍة ارتادها

ابة الحرمين على مراِ الزمن، وكانت بوا

اخر وتتضمن الرحلة وجبة غداء ف. الشرفين
(.انظر الجدول. ).على كورنيش جدة

دوالر تتضمن وجبة 180سعر التذكرة  

غذاء مطعم على البحر 

بعيداً عن ضوضاِء المعرض : عشاء عمل

وأجواء العمل، سوف نستمتع بأجواء العشاء 

الكالسيكي، يجتمع  رجال وسيدات األعمال مع 

م  أصحاِب المصلحة الواحدة، لمناقشةُ اهتماماته

ل لهم بناَء شبكة عالقات عملي ٍة  ودية وسوف يسهاِ

ض اجابية  تعزز من نمو مشاريعهم، وبتقديم عرو

مجزية كذلك يتم عقد صفقات من خالل هذا 

.االجتماع  و العشاء مع تسليط االعالن عليها
دوالر تتضمن عشاد في مطعم250سعر التذكرة

. فاخر 
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مة :الشركة المنظاِ

:  والمعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي" رفاهة"

مناا بدعم خطة إيماناً مناا بأهمية موضوع التعليم في تطوير المملكة والعالم بأسره، ورغبةً 

نا فكرةَ في المساهمة  بتطوير القطاع التعليمي واالقتصادي للمملكة أوجد2030المملكة 

ةٍ " جيدس" واحدةٍ، في جمع أهماِ القطاعات التي تساهم في الدعم والتطوير على منصَّ

.كةوتناُوِل ُسبُِل توظيفها في خدمة القطاع التعليمي واالقتصادي في الممل

دمات لتنظيم المعارض والمناسبات بالتخطيط وبتقديم الخ"رفاهة"تختص مؤسسة 

مرات االستشارية والتنفيذية في كل ما يخص صناعة االجتماعات من المعارض والمؤت

ة تجاربنا العملي. وورشات العمل وغيرها من خدمات المجتمع والشركات ورجال األعمال

اللقاءات وخبرتنا العالمية تجعلنا نَِعي ونتقن اإلعداد لتنظيم وترتيب االجتماعات و

تى واالجتماعية الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك الجمعيات بشالعلمية

ارها وتنظيمها، الترفيه والمهرجانات والفعاليات دميتنا المحبَّبة، نُبدع في ابتك.أنواعها

مها بطريقتنا الخاصِة االحترافيِة بنكهٍة محليٍة عالمية قَّة وااللتزام في تنفيذ منهجنا الد.ونُقداِ

 المهرجاناِت أعمالنا، وهدفنا هو إرضاُء العميل وتميُُّز الحدث، وقد تشمل ِخدماتنا تنظيمَ 

نجسد . وعةوالفعاليات المحلية والعالمية والتراثية والثقافية وغيِرها من األنشطة المتن

ؤيٍة من الخيال لكي نخرَجها إلى الواقع بالتخطيط والتنفيذ لها من خالل رأفكاركم

ُم واالهتماُم أهم ما يميزنا التنظي. بحيث تتالءم مع رؤية صاحبها ومجتمعنا الحاليثاقبٍة،
.بالعميِل، وإيصاله إلى الهدف الذي شارك من أجله

معلومات تهم العارضين                                  

قاعة القصر في : قاعة القصر 
فندق الهلتون تعتبر من أهم 

وأفخم  قاعات المعارض في جدة 
.و أكثرها جاذبية

تتميز بسهولة الوصول اليها من 
مختلف مناطق مدينة جدة 

لموقعها االستراتيجي وقربها من 
.المطار

دقائق 8تبعد من المطار حوالي 
.بالسيارة يمكنك الوصول للقاعة

م مربع 1700اجمالي المساحة 
.

موقع المعرض

:التأشيرات والسفر 
اع ما للعارضين من خارج المملكة نرجو اتاب

:يلي

للجهة إرسال صورة عن جواز السفر▪

مة حيَن توقيعِ العقد، ودف ع المبلغ المنظاِ

ِ سبٍب ما في تعطُّل،كامالً  إجراءات وأليا

كامالً الفيزا من طرفنا يُرَجُع المبلغُ 

.للمشترك

فيزا يجب األخذ بعَيِن االعتبار أنَّ ال▪

لمعالجة الطلبات من يومين الى تحتاج

.عشر أيام عمل 

اِر المملكة أن يك▪ ون يُطلَُب من ُزوا

ِة أشهٍر بحوزتهم جواُز سفٍر صالٌح لست

تندات على األقل، باإلضافة إلى سائر المس

.المطلوبة

غير مسؤولين عن توفير االقامة لكن▪

هناك خصم خاص للمشاركين بالمعرض

.من قبل فندق الهيلتون

مة :الشركة المنّظِ

شركة رائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات تمتاز 

تأسس روادها على , بالتخطيط والتنظيم المحترف 

بدعة خبرات دولية في التخطيط والتنظيم وخلق أفكار م

.خالقة مثل جيدس 

:والمعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي" رفاهة"

ملكة إيماناً مناا بأهمية موضوع التعليم في تطوير الم

في 2030والعالم بأسره، ورغبةً مناا بدعم خطة المملكة 

دنا فكرةَ تطوير القطاع التعليمي واالقتصادي للمملكة أوج
www.Rfaha.com.sa".جيدس"

http://www.rfaha.com.sa/
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"جيدس"
المعرض الدُّولي لتَّطوير والدعم التعليمي
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