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كلية المعلمين بالرياض تنظم معرض الكتاب والكتاب االلكتروني.. الشهر  
 المقبل

  :««الرياض - الرياض 
  

تعتزم كلية المعلمين بالرياض اقامة معرض الكتاب والكتاب االلكتروني الثاني والعشرين من شهر  
مارس المقبل ولمدة خمسة أيام بالتعاون مع شركة أرض المعارض وذلك برعاية وزير التربية  

 .والتعليم الدكتور عبدهللا بن صالح العبيد

ر والشركات والمؤسسات ذات العالقة ويشارك في المعرض العديد من المكتبات ودور النش
بالمكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم حيث سيحتوي المعرض على آخر االصدارات من  

المطبوعات اضافة إلى الكتاب االلكتروني، كما سيشتمل المعرض على عروض ألحدث أنظمة ادارة 
 .الفصول الذكية، وبرامج تشغيل مصادر التعليم

بن عبدهللا العفنان عميد كلية المعلمين في الرياض ان هذا المعرض الذي يقام  وقال الدكتور علي 
للعام الثاني والعشرين على التوالي يعتبر من أهم وأكبر معارض الكتاب المحلية والتي تستهدف  
منسوبي الكلية من طلبة وأساتذة وهيئة ادارية اضافة إلى بقية أفراد المجتمع في الرياض وبقية 

ملكة والذي تعودنا ان نشاهد اقباالً منهم على المعرض. كما سيصاحب المعرض العديد من مناطق الم
 .المحاضرات واللقاءات الفكرية والثقافية

وذكر عارف الحربي المدير التنفيذي لشركة أرض المعارض أن المعرض سيشهد مشاركة محلية 
دعم وزير التربية والتعليم الدكتور   من كافة القطاعات الثقافية ودور النشر، مثمناً في ذات الوقت

عبدهللا العبيد لرعاية المعرض وثقة الكلية في الشركة عبر التعاون معها في تنظيم الحدث السنوي  
 .الهام

وأبان الحربي ان المعرض سيطرح العديد من االصدارات الحديثة التي تطرحها ألول مرة دور 
لتقنيات في مجال التربية والتعليم اضافة طرح ألول  النشر المحلية اضافة إلى االطالع على أحدث ا

مرة الكتاب االلكتروني، وأحدث ما توصلت له التقنية في مجال برامج التعليم االلكتروني، وأحدث  
 .تقنيات في مجال برامج تشغيل مصادر التعليم

رمين ويأتي معرض الكتاب االلكتروني بعد نجاح المعرض الدولي للكتاب الذي رعاه خادم الح
دار نشر عربية وأجنبية،   ٥٠٠الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الذي شاركت فيه أكثر من 

ألف عنوان أجنبي، اضافة إلى مشاركة   ١٠٠ألف عنوان عربي و ١٥٠تعرض ما يزيد على 
 .اتحادات دور النشر واألجنحة الحكومية

 


