حفل تخرج طلبة البكالوريوس فرع القاهرة دفعة فبراير 2102
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
برئاسة سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل -
رئيس األكاديمية اليوم الخميس الموافق  ،2102 /3 /8بتخرج
دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس دفعة فبراير  2102بفرع
القاهرة.
حيث اقامت األكاديمية إحتفالية بتخريج ( )441خريج يمثلون 03
دولة عربية وأجنبية وهى ( مصر -السعودية – قطر-الكويت –
سوريا – المغرب – األردن – ليبيا – فلسطين – السودان –
بريطانيا – المانيا – امريكا) وذلك من الكليات األتية:
*كلية اإلدارة والتكنولوجيا
*كلية النقل الدولى واللوجيستيات
*كلية الهندسة والتكنولوجيا
*كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
وبحضور كالً من:
*سعادة األستاذ الدكتور /جالل سعيد  -وزير النقل

*سعادة األستاذ الدكتور /محمد عبد القادر سالم  -وزير
اإلتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
*سعادة األستاذ الدكتور /يسرى الجمل  -وزير التربية و التعليم
األسبق
*سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل  -رئيس
األكاديمية
*سعادة /سفير دولة لبنان
*سعادة /سفير دولة جزر القمر
وقد صرح سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل -
رئيس األكاديمية رئيس ،انه شرف عظيم له كونه رئيسا ً لألكاديمية
العربية فى هذا الوقت العصيب الذى يعكس تحديات جسام ويحمل
حيوية ألمتنا يؤكد قدرتها على مواجهة كل الظروف والمتغيرات
ومواجهة كل التحديات فى الوقت الذى سعت فيه األكاديمية
العربية دائما ً إلداء مهمتها كمنارة للعلم فى عالمنا العربى تمثل
معلما ً هاما ً لنجاح العمل العربى المشترك منذ تأسيسها عام 0792
بأعتبرها احدى منظمات جامعة الدول العربية مشيراً إلى ان
األكاديمية مستمرة فى تقديم خدماتها للعالم العربى ليس فى مجال

النقل البحرى فقط بل فى مجاالت التعليم الهندسى وعلوم اإلدارة
والتكنولوجيا وعلوم النقل الدولى واللوجيستيات وعلوم الحاسب.
وقد تعهد رئيس األكاديمية أن تستمر األكاديمية قدما ً فى تقديم
خدمات ذات جودة أعلى كعضو معتمد من إتحاد الجامعات العربية
ومن رابطة الجامعات العالمية ايضا ً مشيراً إلى سعادته بهؤالء
الخريجين المتميزين والذين ينتمون إلى  03جنسية مختلفة قادريين
على النهوض بوطننا العربى لتحقيق التقدم والرقى الذى يضعنا
فى مصاف شعوب العالم مهنئا ً الخريجين بحصولهم على درجة
البكالوريوس ومسجالً اعتزازة بأعضاء هيئة التدريس باألكاديمية
والعاملين بها.
وقد أنهى سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل -
رئيس األكاديمية رئيس كلمته بالتقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير
لمعالى الدكتور /نبيل العربى  -األمين العام لجامعة الدول العربية
لدعمه لألكاديمية ورعايته لهذا الحفل الكريم متمنيا ً التوفيق له فى
مهمته الصعبة خالل األيام القادمة فى قيادة العمل العربى
المشترك ،كما تقدم بالشكر لمعالى األستاذ الدكتور /جالل سعيد -
وزير النقل المصرى ،وذلك على دعمه ورعايته المستمر لهذا
الصرح على ارض مصر كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالى األستاذ

الدكتور /محمد سالم  -وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وسعادة األستاذ الدكتور /يسرى الجمل  -وزير التربية والتعليم
األسبق.
ومن جانبه أكد سعادة األستاذ الدكتور /جالل سعيد  -وزير النقل
بتخرج طلبة البكالوريوس اليوم وان هذا يؤكد دور األكاديمية
وقدرتها على تخريج الكوادر العربية القادرة على رفع راية الوطن
العربى فى جميع التخصصات العلمية مؤكداً سعادته بحضور هذا
الحفل وفى سياق متصل أعرب سعادة األستاذ الدكتور /محمد سالم
 وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بمشاركةاألكاديمية العربية فى حفل تخريج طلبة البكالوريوس متمنيا ً لهم
التوفيق والنجاح وأكد على ان يستثمروا ما حصلوا عليه من علم
داخل األكاديمية لقيادة الشعوب العربية واوطانهم مشيداً بدور
األكاديمية وريادتها فى كافة العلوم.
ومن الجدير بالذكر ان الالعب /حسام غالى  -العب النادى األهلى
والمنتخب المصرى كان ضمن الخريجين ولكن تعذر حضوره
بسبب تواجده مع النادى األهلى بمعسكره بدولة اإلمارات الشقيقة.

