بيان إعالمى بشأن
زيارة تفقدية للمقر الدائم لألكاديمية العربية بجنوب الوادى
وحفل تخرج طلبة االكاديمية فرع جنوب الوادى
إستقبل المقر الدائم لألكاديمية العربية فرع جنوب الوادى يوم األثنين  22فبراير 2102
معالى األستاذ الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومعالى اللواء مجدى
حجازى محافظ اسوان وكان فى استقبالهما سعادة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل
فرج رئيس األكاديمية فى زيارة تفقدية للمقر الدائم بجنوب الوادى لمشاهدة المقر وما تم إنجازه فى
بنائه على احدث ما يكون والذى سيتم اإلنتهاء من إنشائه وإفتتاحه فى سبتمبر .2102وسيصبح هذا
المقر هو المقر الدائم لألكاديمية العربية بجنوب الوادى بجانب المقر المؤقت بالمحافظة إلستقبال
طالب الوطن العربى .
وعقب إنتهاء الزيارة إحتفلت األكاديمية العربية يوم األثنين  22فبراير  2102بتخرج
طالب البكالوريوس باالكاديمية فرع جنوب الوادى دفعة فبراير ويوليو وسبتمبر  2102ويناير
 2102من كليات " اإلدارة والتكنولوجيا – الهندسة والتكنولوجيا – النقل الدولى واللوجستيات "
حيث يبلغ عدد الخريجين  62خريج ينتمون إلى جنسيات " السودان – مصر" وذلك بفندق
موفينبيك بمحافظة اسوان.
وذلك بحضور:
 األستاذ الدكتور /أشرف الشيحى

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

 اللواء /مجدى حجازى
 األستاذ الدكتور /اشرف حاتم

محافظ اسوان
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 األستاذ الدكتور  /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس االكاديمية

اكد األستاذ الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى على سعادته لتفقد
ومشاهدة المقر الدائم لألكاديمية بفرع جنوب الوادى مشيراً إلى أن إنشاء األكاديمية لهذا المقر
بمحافظة اسوان يعطى شعور باإلطمئنان والتفاؤل لوجود األكاديمية بالمحافظة خاصة وان هذة
المحافظة تستحق ان تكون بها األكاديمية التى تقدم تعليم عالى الجودة ومضيفا ً أن المقر بدأ إنشائه
منذ عام وسينتهى فى هذا العام وهو ما يؤكد حرص األكاديمية على اإلنتهاء منه وتقديم مقر جديد
يخدم الوطن العربى.
واشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن حفل تخرج أبناء االكاديمية فرع جنوب الوادى
يعتبر بداية لتقديم هؤالء الخريجين لكل ما تعلموه ألوطانهم مؤكداً ان على الخريجين اإلستمرار فى
طلب العلم وعلى اسرهم مساعدتهم على اإلستمرار فى ذلك خاصة وان السيد رئيس الجمهورية
اعطى مبادرة إنشاء بنك المعرفة لإلستمرار فى التعليم والمعرفة.
من جانبه اكد اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان انه منذ قدومه لتولى محافظة اسوان
وكان شغله الشاغل هو التعليم بالمحافظة وانه يشعر اليوم بالثقة والتفاؤل فى ظل إنشاء األكاديمية
للمقر الدائم لها بجنوب الوادى والذى سينتهى فى هذا العام مشيراً إلى أن هذا المقر سيقوم بتطوير
المنطقة والمجتمع بالكامل وهذا فى ظل إهتمام االكاديمية برئاسة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد
الغفار بتقديم كل مالديهم من اجل تقديم التعليم المتطور داخل المحافظة.
واوضح محافظ اسوان أنه سعيد بتخرج طالب وابناء االكاديمية بفرع جنوب الوادى فى
مختلف التخصصات مشيراً أن يوم تخرج الطالب يمثل حصاد للخريجين واسرهم وان على
الخريجين استثمار ما تعلموه وحصلوا عليه وتطوير انفسهم من اجل اوطانهم.
اكد األستاذ الدكتور اشرف حاتم امين المجلس األعلى للجامعات أن األكاديمية تسير دائما ً
لتقديم جودة عالية من التعليم وأن اإلنتهاء هذا العام من مقرها الدائم بجنوب الوادى يؤكد رسالة
األكاديمية فى خدمة مصر والوطن العربى مشيرا ً إلى أن تخرج طالب فرع المؤقت لألكاديمية
بجنوب الوادى يمثل يوما ً هاما ً للطالب واسرهم بعد جهد كبير بذلوه طوال فترة دراستهم
باألكاديمية.
فى سياق متصل أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس االكاديمية
على سعادته الكبيرة بقرب اإلنتهاء من إنشاء مقر االكاديمية الدائم بجنوب الوادى مشيراً إلى أن

األكاديمية تحرص على خدمة مصر والوطن العربى وتقديم كل ما لديها من اجل استمرار تلك
الرسالة.
واشار رئيس األكاديمية أن هذا المقر تم البدء فى إنشائه العام الماضى وحرصت األكاديمية
على أ ن يكون هذا المقر مبنى على احدث طراز وبه كل مقومات التى تساعد على تقديم تعليم
متطور وعالى الجودة كعادة األكاديمية مضيفا ً ان هذا المقر سيتم اإلنتهاء منه فى هذا العام ومؤكدا ً
أن زيارة وزير التعليم العالى ومحافظ اسوان للمقر ومشاهدة ما تم إنجازه يؤكد ثقة المسؤلين فى ما
تقدمه األكاديمية ألبناء مصر والوطن العربى.
وابدى رئيس األكاديمية سعادته بحفل تخرج طالب البكالوريوس بفرع جنوب الوادى
مؤكداً أن هذا اليوم يمثل يوم الحصاد للخريجين واسرهم والذين قدموا وساعدوا بكل ما لديهم من
اجل رؤية ابنائهم فى يوم تخرجهم.
واشار رئيس االكاديمية ان على ثقة أن هؤالء الخريجين سيكونون خير سفراء لها فى
اعمالهم المستقبلية مؤكداً أن على الخريجين األستمرار فى طلب العلم خاصة وان الوطن العربى
بحاجة شديدة ألبنائه فى هذا التوقيت.
وعقب نهاية الحفل قام سعادة رئيس األكاديمية بتقديم درع األكاديمية لكل من معالى وزير
التعليم العالى ومعالى محافظ اسوان ومعالى امين المجلس االعلى للجامعات.

