بيان إعالمى بشأن
حفالت تخرج طلبة البكالوريوس القاهرة 2016
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحفالت تخرج طلبة
البكالوريوس فرع القاهرة  ،2016أيام  2-3اكتوبر  2016بقاعة الزهراء سيتى ستارز
إنتركونتينينتال  -القاهرة وذلك على النحو التالى:
 أولا :حفل تخرج كليات( :الهندسة والتكنولوجيا – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )،
وذلك يوم األحد الموافق ...2016/10/2يبلغ عدد الخريجين " "483خريج ينتمون إلي
" "9جنسية من الدول اآلتية( :السعودية – السودان  -السويد – العراق – فلسطين –
ليبيا – مصر – نيجريا – اليمن).
 ثانيا ا:

حفل تخرج (كلية اإلدارة والتكنولوجيا)  ،وذلك يوم األثنين الموافق

...2016/10/3يبلغ عدد الخريجين " "289خريج ينتمون إلي " "12جنسيات من الدول
اآلتية( :البحرين  -السعودية – السودان – سوريا  -العراق – فلسطين – قطر – لبنان
– ليبيا – مصر – نيجريا  -اليمن).
وذلك بحضور:

 -المهندس  /خالد عبد العزيز

وزير الشباب والرياضة

 -األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية العربية

 عدد من سفراء وقناصل الدول العربية واألجنية المشاركة في الحفل -عمداء الكليات ورؤساء مراكز المسئولية باألكاديمية العربية

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على سعادته بحضور حفل تخرج
طلبة البكالوريوس باألكاديمية العربية مشيراا إلى سعادته تكمن فى رؤية فرحة الخريجين

وأسرهم بعد جهد كبير الذى بذله الخريجين طوال فترة دراستهم باألكاديمية موضحا ا أن الوطن
العربى بحاجة لهؤلء الخريجين لتقديم ما تعلموه داخل األكاديمية من خالل حياتهم العملية لدفع
عجلة الوطن العربى فى الفترة المقبلة .
أشار وزير الشباب والرياضة أنه عندما يزور األكاديمية العربية يشعر بالفخر واإلعتزاز
مؤكداا أنه كان يتمنى أن يتلقى تعليمه داخل األكاديمية لما تقدمه األكاديمية من وسائل تعليمية
حديثة وأعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى مضيفا ا أنه يتمنى أن يستكمل الخريجين
مشوارهم العلمى إلفادة مصر والوطن العربى بالكوادر الناجحة.
أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية أنه يهنئ أبنائه
الخريجين وأولياء األمور على حفل تخرج طلبة البكالوريوس مشيراا إلى أن يوم التخرج يوم
تتويج األبناء لما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة للوصول إلى أعلى سبل النجاح ،وكذلك
تتويج لآلباء واألمهات لما بذلوه من رعاية ألبنائهم طوال السنين الماضية فى انتظار تلك
اللحظة .
أشار رئيس األكاديمية أن األكاديمية أبرمت العديد من اإلتفاقيات مع الجامعات الدولية
ولديها ما يزيد عن ( )60إتفاقية تعاون مشترك مع أهم الجامعات الدولية والعربية والمحلية
للوفاء بمسئولياتها المجتمعية حتى تظل بيت الخبرة العربى المتميز وتكون اإلختيار األول لطالب
العلم إقليمياا ،وذلك للمساهمة فى إحداث التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى المنطقة العربية
بتقديم قادة تم إعدادهم من خالل برامج علمية متطورة ونظم حديثة فى التعليم والتدريب.

وعقب نهاية الحفل قام سعادة رئيس األكاديمية بإهداء درع األكاديمية ل معالى وزير
الشباب والرياضة .
كما قام سعادة رئيس األكاديمية بتكريم الطالب محمود وائل محمود أذكى طالب فى العالم
وإعطائة منحة مجانية كاملة للدراسة بكلية الهندسة باألكاديمية العربية .

