حفل تخرج طالب البكالوريوس باألكاديمية فرع القاهرة ()4102
إحتفلت األكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الخميس الموافق 45سبتمبر4102
بتخرج طلبة كليات "الهندسة والتكنولوجيا – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" فرع القاهرة دفعة
يوليو وسبتمبر ..4102حيث بلغ عدد الخريجين ""592خريج ينتمون إلي  00دولة عربية و أجنبية
وهم( :مصر– السعودية – السودان – العراق –اليمن– سوريا – فلسطين – ليبيا – األردن – كندا -
نيجيريا) أقيم الحفل بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.
وذلك بحضور:
 المهندس /عاطف حلمى

وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 اللواء  /إبراهيم يونس

وزير اإلنتاج الحربى

 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية

 أصحاب المعالى رجال السلك الدبلوماسى للدول العربية واألجنبية وكبار الشخصيات العامة.
 لفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.
أكد المهندس /عاطف حلمي  -وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن حفل تخرج اليوم يمثل
ميالد لنخبة متميزة من الشباب المسلحون بعقولهم الشابة المستنيرة وطاقتهم اإلبداعية مشيراً إلى أن
حرص الوزارة على تنمية مهارات الشباب وقدراتهم من خالل برامج مختلفة تقدمها وزارة اإلتصاالت
لتشجيع دعم األعمال واإلبداع خاصة وأن هؤالء الشباب هم النواه الحقيقية لتحقيق النهضة اإلقتصادية
لمصر وبناء الدولة الحديثة التى نحلم بها والذين سيقدمون التطور المطلوب فى مجال اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات معربا ً عن أن حفالت التخرج باألكاديمية تعد نتاج لجهد العديد من السنوات قدمته
األكاديمية ومالزالت تقدمه لتخريج اجيال متعاقبة لخدمة الوطن العربى خاتما ً كلمته بالشكر لرئيس
األكاديمية على دعوته لحفل التخرج ومقدما ً تهنئته للخريجين واسرهم.
من جانبه اكد اللواء /إبراهيم يونس  -وزير الدولة لإلنتاج الحربى أنه فور تلقيه دعوة حضور حفل
تخرج كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات من رئيس األكاديمية شعر بسعاده
كبيرة مشيراً إلى أنه عندما حضر الحفل إزدادت سعادته وهو يرى الفرحة فى عيون الخريجين واسرهم
والذى يتمنى لهم كل توفيق فى حياتهم المستقبلية.

أضاف وزير اإلنتاج الحربى أن على الخريجين أن يستثمروا ما تعلموه باألكاديمية الذى تعد أنجح
المؤسسات العمل العربى المشترك مشيراً أنه يتمنى فى ظل األيام الصبعه التى يمر بها الوطن العربى أن
تتعاون جميع الدول العربية فى كافة المجاالت األخرى خاصة وأن تعاون الدول العربية فى هذا التوقيت
هو األمل الوحيد إلجتياز تلك الفترة العصيبة.
فى سياق متصل أكد سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية
أن اليوم نحتفل بتخريج دفعه جديدة من ابناء األكاديمية من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات
وتكنولوجيا المعلومات مشيراً إلى أن هؤالء الخريجين هم امل الوطن العربى زين عقولهم العلم الذى
تلقوه على أعلى مستوى من الجودة خاصة وأن األكاديمية تسعى دائما ً لتوفير كل ما هو جديد وكل ما
يتطلبه الزمن المعاصر من أدوات للنمو والتطوير.
اضاف رئيس األكاديمية أن مع تخرج الطالب اليوم يمثل بداية رحلة جديدة التى سيمكنهم فيها
تحقيق النجاح الذى خاضوا من أجله سنوات الدراسة حتى يسلحوا بالعلم لمواجهة التحديات مشيراً إلى
أن مع هذة التحديات يكبر ويزداد أهمية الدور الذى سيقدمه الخريجين فى بناء أوطانهم مؤكداً أنه على
ثقة أن هؤالء الخريجين سيكونون خير سفراء من الناحية المهنية واألخالقية واإللتزام.
وأنهى رئيس األكاديمية كلمته بتوجيه الشكر لكل من المهندس /عاطف حلمى  -وزير اإلتصاالت
واللواء /إبراهيم يونس  -وزير اإلنتاج الحربى على حضورهم حفل التخرج باإلضافة إلى تقديم شكره
وإم تنانه إلى معالى األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على دعمه المستمر
لألكاديمية مهنئا ً الخريجين وأسرهم بحفل تخرجهم ومتمنيا ً لهم التوفيق فى حياتهم العملية.
على هامش الحفل قام األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية
بتكريم طالب األكاديمية الذين حققوا العديد من البطوالت الرياضية العالمية والعربية فى مختلف األلعاب.

