حفل تخرج طالب البكالوريوس باألكاديمية العربية فرع القاهرة 4102

وزير النقل أثناء اإلحتفال :الرئيس يقف اليوم امام األمم المتحدة ليثبت أن مصر على قلب رجل واحد.
رئيس األكاديمية :أشكر وزير النقل على دعمه المستمر لألكاديمية لتظل صرحا ً شامخا ً يفتخر به العالم العربى.
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم األربعاء الموافق42
سبتمبر 4102بتخرج طلبة كليات " اإلدارة والتكنولوجيا – النقل الدولى واللوجستيات" فرع القاهرة
دفعة يوليو وسبتمبر ..4102حيث بلغ عدد الخريجين ""480خريج ينتمون إلي  9دولة عربية و
أجنبية وهم( :مصر– السعودية – السودان – العراق –اليمن– سوريا – فلسطين – ليبيا – نيجيريا)..
أقيم الحفل بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .
وذلك بحضور:
 المهندس /هانى ضاحى

وزير النقل.

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية.

 أصحاب المعالى رجال السلك الدبلوماسى للدول العربية واألجنبية وكبار الشخصيات العامة.
 لفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.
أكد المهندس /هانى ضاحى وزير النقل أن مصر فى هذا التوقيت تمر بمرحلة هامة تحتاج أن ترى
شبابها يقدم كل ما لديه مشيراً إلى أن فى هذة اللحظة يقف السيد /عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية
مصر العربية باألمم المتحدة ليثبت للعالم أجمع أن مصر شعبا ً وحكومة وقيادة على قلب رجل واحد وهو
ما يتطلب أن يخرج شبابنا كل طاقته فى ظل المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا التوقيت فهناك مشروع
تنمية محور قناة السويس و تنمية  6موانئ على محورها باألضافة إلى إزدواج الممر المالحى بالمحور
ومشروعات الطرق التى اطلقت اكثر من  2411كم تحت اإلنشاء والتنفيذ وهناك  6مناطق لوجستيه
جديدة سيتم العمل بها لربط المناطق اللوجستية والموانئ والطرق مؤكداً أن تلك المشروعات الكبرى
ستوفر ما اليقل عن مليون و 451الف فرصة عمل وهو يجعلنا أن نطالب ابنائنا الشباب المصرى الذى
يمثل  %65من الشعب المصرى أن يستعدوا للمشاركة فى هذة المشروعات الكبرى  ...جاء هذا فى
كلمة المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى إحتفال األكاديمية العربية بتخرج طالب البكالوريوس فرع
القاهرة .4102

اضاف وزير النقل أنه سعيد بالتواجد فى حفل تخرج طالب األكاديمية العربية معربا ً عن تفاؤله
من رؤيته لوجوه الخريجين الذين تعلموا داخل صرح كبير مشيراً إلى أن األكاديمية العربية بالفعل هى
العمل العربى الوحيد المشترك الذى نجح على مدار اعوام كثيرة فى التواجد والنمو وكان نتاج ذلك
العديد من الكليات المتميزة التى يستحقها سوق العمل مهنئا ً الخريجين واسرهم على حفل التخرج
ومتمنيا ً لهم النجاح فى الفترة المقبلة ومقدما ً شكره لرئيس األكاديمية على دعوته لحضور الحفل.
من جانبه أكد األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية أن
إحتفال اليوم بتخريج دفعه جديدة من طالب األكاديمية فى كليات اإلدارة والنقل الدولى واللوجستيات
يمثل يوم الحصاد الذى ينتظره الطالب واسرهم والذى كان لهم دوراً كبيراً لوصول أبنائهم ليوم التخرج
مشيراً إلى أنه قرر أن يمنح الخريجين خصم  %41على برامج الدراسات العليا حتى يكملوا الخريجين
مشوار العلم والذى يحتاجه الوطن العربى الفترة المقبلة.
واضاف رئيس األكاديمية أن األكاديمية تسعى دائما ً لتوفير كل ما هو جديد وكل ما يتطلبه الزمن
المعاصر من أدوات للنمو والتطوير ,كما تسعى لتطوير المناهج التعليمية مع كل ما هو جديد استرشاداً
بالبرامج المختلفة بالجامعات العالمية خاصة وأن األكاديمية ال ينتهى دورها عند تقديم الدرجات العلمية
فى المجاالت المختلفة  ,بل تقوم أيضا ً بتوفير فرص لطالبها لتوسيع أفاقهم وخبراتهم العلمية والعملية
عن طريق توفير فرص متعددة لزيارة جامعات فى اوروبا وأمريكا وكندا ,من خالل إتفاقيات التعاون
المبرمة مع العديد من الجامعات المرموقة  ,خاتما ً كلمته بتوجيه الشكر للمهندس هانى ضاحى وزير
النقل على حضوره حفل الخريجين ومقدما ً شكره ايضا ً لمعالى األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور
نبيل العربى على رعايته لهذا الحفل ومهنئا ً الخريجين وأسرهم على حفل التخرج.
على هامش الحفل قام سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بتكريم فريق
كرة السلة باألكاديمية العربية بعد حصوله على كأس بطولة الجامعات للمرة الثامنه على التوالى وتكريم
أيضا ً فريق كرة اليد باألكاديمية والذى حصل أيضا ً على كأس بطولة الجامعات باإلضافة إلى تكريم
سعادته للعديد من الرياضين من طالب األكاديمية فى مختلف األلعاب والذين حققوا العديد من األلقاب
والمراكز األولى عالميا ً وإفريقيا ً.

