بيان إعالمى بشأن
حفل تخرج طلبة البكالوريوس القاهرة 2016
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحفالت تخرج طلبة
البكالوريوس فرع القاهرة  ،2016يوم الثالثاء الموافق 4اكتوبر  2016بقاعة الزهراء سيتى
ستارز إنتركونتينينتال  -القاهرة وذلك على النحو التالى:
 : حفل تخرج كلية( :النقل الدولى واللوجستيات) ،يبلغ عدد الخريجين " "132خريج
ينتمون إلي " "8جنسيات من الدول اآلتية( :األردن  -السعودية – سوريا – فلسطين –
ليبيا – مصر – نيجيريا  -اليمن).
وذلك بحضور:

 -المهندس  /عاطف عبد الحميد

محافظ القاهرة

 -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 عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه يهنئ الخريجين وأسرهم على يوم تخرج
طلبة كلية النقل الدولى واللوجستيات باألكاديمية العربية مشيراً إلى أن األكاديمية العربية صرح
كبير يخرج العديد من العناصر الناجحة إلى الوطن العربى بفضل ما تضمه من أعضاء هيئة
تدريس ومبانى تلعيمية على أحدث مستوى مضيفا ً أن رئيس األكاديمية يقود الجميع داخل
األكاديمية لتقديم كل اإلمكانيات نحو خدمة الوطن العربى وأنه سيكون هناك تعاون فى القريب
العاجل بين محافظة القاهرة واألكاديمية العربية.

أشار محافظ القاهرة أن يطالب الخريجين بتقديم ما تعلموه داخل األكاديمية لخدمة الوطن
العربى مؤكداً بصفته كان يحمل حقيبة وزارة النقل فى وقت سابق يعلم مدى أهمية النقل الدولى
واللوجستيات لدفع عجلة اإلقتصاد وتحقيق الرؤية المستقبلية المطلوبة فى الفترة المقبلة فى
مصر والوطن العربى.
أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية أنه يهنئ أبنائه
الخريجين وأولياء األمور على حفل تخرج طلبة البكالوريوس مشيراً إلى أن يوم التخرج يعد يوما ً
للحصاد للخريجين وهم زهرة شباب الوطن العربى زين عقولهم العلم الذى تلقوه على أعلى
مستوى من الجودة داخل األكاديمية .
أشار 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 لتتفق مع كل ما
هو جديد إسترشاداً بالبرامج المختلفة بالجامعات العالمية مؤكداً أن دور األكاديمية ال ينتهى عند
تقديم الدرجات العلمية فى المجاالت المختلفة وإنما تقوم أيضا ً بتوفير فرص لطالبها لتوسيع
أفاقهم وخبراتهم العلمية والعملية والثقافية واإلجتماعية عن طريق توفير فرص متعددة لزيارة
جامعات فى أوروبا وأمريكا وكندا من خالل إتفاقات التعاون المبرمة مع العديد من الجامعات
المرموقة مقدما ً شكره لسعادة األستاذ الدكتور أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية
على دعمه المستمر لألكاديمية العربية .
وعقب نهاية الحفل قام سعادة رئيس األكاديمية بههداء درع األكاديمية لمحافظ القاهرة .

