حفل تكريم وملتقى توظيف خريجى قسم التمويل والمحاسبة
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "بملتقي تكريم وتوظيف
خريجى قسم التمويل والمحاسبة" ،حيث يبلغ عدد الخريجين بقسمي اإلنجليزي والعربي )(115
خريج الذين ينتمون إلي  5جنسيات عربية ( :مصر -السودان  -اليمن -ليبيا -قطر -اليمن) ،وذلك بمنتجع
الالجون بفندق أركاديا باألسكندرية ،حيث يشارك في هذا الملتقي العديد من الشركات الكبري مثل:
(البنك األهلي القطري  ،QNBمكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة ،بنك اإلستثمار العربي ،بنك بلوم
مصر ،شركة  ACEللتأمين) التي ستشاهد مهارات وإمكانيات الخريجين لتوظيفهم فور اإلنتهاء من
الملتقي ،حيث تنفرد األكاديمية العربية كمؤسسة تعليمية عريقة بتوفير فرص عمل لطالبها فور تخرجهم.
وذلك بحضور:






األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
الدكتور  /اشرف لبيب
األستاذ  /إبراهيم شهاب
األستاذ  /متولي عبد السالم
األستاذ الدكتور  /محمد مصطفي

رئيس األكاديمية العربية
عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا
الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت فيل
نائبا ً عن رئيس البورصة المصرية
رئيس قسم التمويل والمحاسبة

أبدي األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية عن سعادته بهذا الملتقي
التوظيفي المتميز مهنئا ً الطلبة علي تخرجهم من قسم التمويل والمحاسبة بنجاح متمنيا ً لهم كل النجاح
والتوفيق في حياتهم العملية والعلمية ،وقد رحب أيضا ً بممثلي الشركات الموجودة داخل الملتقي ،كما أكد
سعادته أن األكاديمية العربية كصرح عربي متميز دورها ال ينتهي عند تقديم العلم والمعرفة لطالبها فقط
بل أيضا ً توفير لهم الوظائف في هذه الشركات التي تتناسب مع مهاراتهم العلمية التي إكتسبوها خالل
فترة تواجدهم باألكاديمية.
الدليل علي نجاح هذا الملتقي هو أنه قد تم بالفعل تعيين ) )61خريج من قبل الشركات الراعية لهذا
الملتقي أي أكثر من نصف عدد الخريجين لهذه الدفعة علي النحو التالي :عين البنك األهلي القطري()7
خريجين ،عين بنك بلوم مصر ( )6خريجين ،عين مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة ()22
خريج ،عين شركة  ACEللتأمين ( )20خريج ،كما عين بنك اإلستثمار العربي ( )6خريجين بفروع
األسكندرية الجديدة التي سوف يتم إفتتاحها خالل هذا الشهر .أما عن باقي الدفعة فقامت الشركات
الموجودة بالحفل بتجميع السيرة الذاتية للطلبة علي أن يتم التواصل معهم في أسرع وقت ممكن مع
وضعهم في أولوية التعيين عن غيرهم من الخريجيين ،وبذلك تبقي األكاديمية العربية دافعا ً للنجاح
والتميز المستمر ألوالدها دائما ً وأبداً.

