بيان إعالمى
حفل تخريج طلبة كلية اإلدارة والتكنولوجيا باألكاديمية
إحتفلت األكاديمية يوم السبت  32فبراير  3102بتخريج دفعه جديدة من طلبة كلية إدارة والتكنولوجيا والذى
بلغ عددهم ( )033خريج ينتمون إلى  2دول ( مصر – السودان – نيجيريا – الصين ) فى تخصصات
بكالوريوس "التسويق  -األعمال الدولية  -إدارة مالية – محاسبة" باإلضافة إلى ماجستير "التسويق -
الموارد البشرية  -المحاسبة  -إدارة المشروعات" (من األكاديمية العربية وجامعة كارديف متروبوليتان)
وذلك بفندق فورسيزون سان ستيفانو – األسكندرية.
وذلك بحضور:
 األستاذ الدكتور  /أسامة إبراهيم


الدكتور  /انطونى شبمان

رئيس جامعة األسكندرية
رئيس جامعة كارديف متربوليتان

 الدكتور  /محمد لطفى

نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان

 الدكتور  /مارك ستيفانس

مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر

 األستاذ الدكتور  /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية العربية

أكد األستاذ الدكتور /أسامة إبراهيم رئيس جامعة األسكندرية على سعادته بتخريج الطالب اليوم مشيراً إلى
أن الطالب يحملون واحده من أعلى الشهادات وأن إنتهاء حياتهم العلمية ليس نهاية المشوار ألنهم مقبلون
على حياة عملية تحتاج للجهد والطموح مهنئا ً أسر الطالب والذين كان لهم دوراً قويا ً لنجاح الطالب.
وأضا ف رئيس جامعة األسكندرية أن األكاديمية العربية فى تقدم مستمر بفضل قيادتها وان التعاون بين
جامعة األسكندرية واألكاديمية العربية وجامعة كارديف مثمر دائما ً وابداً بمشيئة هللا أملين أن يستمر هذا
التعاون إلى كل المحافل الدولية.

فى سياق متصل أكد الدكتور انطونى شبمان رئيس جامعة كارديف متروبوليتان أنه يهنئ الطالب على
نجاحهم الباهر مشيراً على انه فى غاية السعاده لوجوده بحفل تخرج الطالب متمنيا ً لهم النجاح والتوفيق
بحياتم المستقبلية.

واوضح رئيس جامعة كارديف على سعادته بالتعاون مع األكاديمية العربية وجامعة األسكندرية والذى بدأ
منذ عام 3112من أجل الوصول ألقصى درجات اإلستفادة للطالب وأن عوامل النجاح كانت متوفرة لهؤالء
الطالب بشكل جيد من خالل العمل اإليجابى وان المادة العلمية التى تقدمها األكاديمية للطالب ستؤدى إلى
تهيئة الطالب للنجاح فى أى مجال عملى مستقبالً مضيفا ً أن جامعة كارديف تشكرهم وتهنئهم على المجهود
العظيم والنجاح المتميز.
من جانبه أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية على ترحيبه بجميع الحضور
وبالخريجين الذين ثابروا وإجتهدوا مشيراً إلى أن ال خوف على هؤالء الطالب بعد هذا التفوق وأن الجميع
حضر اليوم على أرض محافظة األسكندرية عاصمة العلوم والفنون والثقافة لإلحتفال بتخريج دفعه جديدة من
طلبة البكالوريوس بكلية اإلدارة والتكنولوجيا والتى تعد بيت من بيوت الخبرة فى مجال اإلدارة وقبلة الدول
العربية للحصول على درجات البكالوريوس فى مجال إدارة األعمال باللغتين العربية واإلنجليزية (من
األكاديمية وجامعة كارديف متروبوليتان).
وأضاف رئيس األكاديمية أن نجاح األكاديمية ال يكمن فقط فى قوتها البشرية من أعضاء هيئة التدريس
والعاملين بها الذين يشكلون أهم أصول وطاقات هذة األكاديمية العريقة ولكن أيضا ً فى طالبها المتميزين
الذين تجاوز عددهم العشرين الفا ً وأن هؤالء الطالب قادرون على النهوض بالوطن العربى لتحقيق التقدم
والرقى المنشود مهنئا ً الخريجين والخريجات وأسرهم على تخرجهم ومقدما ً أسمى أيات الشكر والتقدير إلى
معالى الدكتور نبيل العربى األمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه لألكاديمية ورعايته لهذا الحفل.
وألمح رئيس األكاديمية العربية أن معالى األستاذ الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى كان حريصا ً على
التواجد فى حفل اليوم لوال بعض األمور حالت دون تواجده بالحفل غير أنه وعد بالحضور إلى األسكندرية فى
أقرب وقت وزيارة األكاديمية ولقائه بالطالب.

