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 قناصل وسفراء الدول العربية المشاركة فى الحفل
 لفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية الهامة
اكد األستاذ الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم على سعادته بالتواجد فى حفل تخرج
برامج التعليم الدولى مشيراً إلى أن هذا اليوم يشهد تخرج جيل للمستقبل ينتظرهم مناصب واعمال تفيد
الوطن وان األكاديمية العربية قدمت ومازالت تقدم الكثير من اجل افادة الوطن العربى بالعديد من
الخريجين بفضل ما تقدمه األكاديمية من جودة تعليم وإمكانيات كبيرة .
وأضاف وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم ستعلن اليوم عن توأمه بين مدارس العلوم
والتكنولوجيا التابعه للوزارة وبرامج التعليم الدولى باألكاديمية العربية مؤكداً أن بهذة التوأمة ستقوم

وزارة التربية والتعليم باإلشتراك بالمسابقة الدولية المقبلة بفريقين من المدرسة الدولية باألكاديمية
ومدارس العلوم والتكنولوجيا والتى كانت قد حققت المركز الثالث عالميا ً فى وقت سابق.
من جانبه اكد اللواء طارق المهدى محافظ األسكندرية أن حفل تخرج اليوم من برامج التعليم الدولى
يعد نتاج للمجهود الذى بذل من قبل األسر وأولياء األمور ومنظومة عمل ناجحة من األكاديمية العربية
مشيراً إلى أن لحظات مشاهدة الخريجين تمثل حلم مصرى البد من تحقيقة خاصة وأن الوطن بحاجة
لهؤالء العقول لتحقيق العديد من المشروعات واإلنجازات المطلوبة مستقبال خاصة وأن حان الوقت
ليقدم كل مصرى ما بداخله من أجل وطنه.
فى سياق متصل اكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية أن
حفالت التخرج دائما تحمل معانى الحصاد فاألكاديمية العربية قدمت ومازالت تقدم كل ما لديها من أجل
ابناء الوطن العربى مشيراً إلى أن األكاديمية تولى اهمية كبرى لبناء عقول الطالب لتكون عقوالً تعرف
قيمة العلم وتبحث دائما ً عن المعرفة وهذا األمر لن يحدث إال من خالل التعاون الذى يتم بين األكاديمية
واسر الطالب فالعمل المشترك البد له من النجاح .
واضاف رئيس األكاديمية أنه سعيد بمشاهدة أبنائه الطالب من برامج التعليم الدولى يوم تخرجهم
مطالبأ إياهم أن يسثمروا نجاحهم فى خطواتهم المقبلة من أجل إفادة الوطن ..مقدما ً التهنئة القلبية
للخريجين وأسرهم .
وقبل نهاية الحفل قام األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية بتقديم
درع األكاديمية العربية لكل من معالى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر ومعالى اللواء
طارق المهدى محافظ األسكندرية .

