زيارة محافظ مطروح والوفد المرافق له لألكاديمية
محافظ مطروح :سنقوم بتدعيم العشر األوائل من المحافظة للدراسة باألكاديمية
إستقبلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سعادة السيد اللواء /بدر طنطاوي  -محافظ
مطروح والوفد المرافق له من ابناء المحافظة ،وذلك يوم السبت  4104/4/5بمقرها الرئيسى بأبى قير ،وكان فى
إستقبال محافظ مطروح سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس االكاديمية ،وتأتى
هذة الزيارة من جانب محافظ مطروح لمشاهدة العديد من المبانى والمنشأت التعليمية باألكاديمية مثل مبنى القبة
السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل ،خاصة وان هذة الزيارة جاءت بعد البروتوكول الذى تم توقيعه فى وقت
سابق بين محافظة مطروح واألكاديمية لتوفير دورات تدريبية للغة والحاسب األلى من األكاديمية ألبناء محافظة
مطروح وهو ما تم توفيره بالفعل ،باإلضافة إلى التشاور حول وجود إتفاقية قريبا ً ستخرج للنور بين محافظة
مطروح واألكاديمية العربية فى مجاالت التعليم والتدريب والبحوث.
 أبدى سعادة اللواء /بدر طنطاوي  -محافظ مرسى مطروح سعادته بالتواجد باألكاديمية العربية ومشاهدة
أنشطاتها ومنشأتها التعليمية مشيراً إلى أن هناك تعاون سيحدث قريبا ً بين األكاديمية العربية بعد
البروتوكول الذى تم توقيعه لتوفير دورات التدريبية التعليمية والذى تم توفيره منذ فترة ألبناء المحافظة
مؤكداً أن محافظة مطروح ستقوم بتدعيم العشر األوائل من المحافظة هذا العام مما تنطبق عليهم
الشروط للدراسة باألكاديمية فى العام القادم مضيفا ً أنه يتقدم بدعوة رئيس األكاديمية وأعضاء هيئة
تدريس لزيارة محافظة مطروح ومشاهدة ما تضمه من أرض وموارد طبيعية وعناصر بشرية إلقامة
فرع لألكاديمية لإلستفادة من خبراتها العلمية باإلضافة إلى اإلستفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة مما
يساهم فى المساعدة فى إنعاش اإلقتصاد المصري.
 وفى سياق متصل أكد سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية أن
زيارة محافظ مطروح والوفد المرافق له تؤكد إستمرار التعاون بين األكاديمية والمحافظة بعد ما تم
توفيره من دورات تدريبية ألبناء محافظة مطروح ،مشيراً إلى أنه مازال هناك الكثير سيتم تقديمه ألبناء
محافظة مطروح من تعليم وتدريب وإستشارات وهناك إتفاقية سيتم توقيعها قريبا ً فى هذا الشأن بين
األكاديمية ومحافظة مطروح متمنيا ً أن تقدم األكاديمية لمحافظة مطروح كافة خبراتها فى مجاالت
التعليم والتدريب و المساعده فى حل المشاكل التى تواجه المحافظة مثل ما تقدمه لمحافظة األسكندرية.
 ومن الجدير بالذكر أنه على هامش الزيارة تبادل كل من محافظ مطروح ورئيس األكاديمية الدروع
التذكارية.

