بيان إعالمى بشأن
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واألكاديمية العربية
وقعت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا متمثلة فى (كلية اإلدارة والتكنولوجيا – فرع مصر الجديدة) يوم
األحد الموافق  3112/9/1مذكرة تفاهم مع وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى (المركز التنافسى

للتعلم اإللكترونى) ،وذلك بالمقرالرئيسى لالاكاديمية العربية بببى قير .
وذلك بحضور:
 معالى المهندس /عاطف حلمى

وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 معالى اللواء /طارق مهدى

محافظ األسكندرية

 معالى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية العربية

تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين األكاديمية ووزارة اإلتصاالت فى تبهيل طالب األاكاديمية
لمواجهة التحديات ومتطلبات سوق العمل ولنشر ثقافة التعلم اإللاكترونى باإلضافة إلى تبهيل وتدريب الاكوادر
من الطرفين إلى جانب النهوض بمجال البحث العلمى فى مجال التعلم اإللاكترونى والتدريب والنهوض بصناعة
التعلم اإللاكترونى وتقنياته وذلك عن طريق تبادل الخبرات من الطرفين و التعاون بينهما فى مجال البحث
العلمى والتعلم اإللاكترونى وتقنياته لتنفيذ األهداف التى من أجلها أنشات هذة المذاكرة.
أكد معالى المهندس عاطف حلمى وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات سعادته بالتواجد باألاكاديمية
العربية وتوقيع مذاكرة التفاهم بين وزارة اإلتصاالت واألاكاديمية العربية موضحا ً أن تبادل الخبرات فى المجال
العلمى مع صرح علمى اكبير مثل األاكاديمية العربية سيمثل تعاون مثمر فى تقديم التطور العلمى الالزم فى هذا
التوقيت للطالب بمصر والعالم العربى باإلضافة إلى تدريب الاكوادر للنهوض بالعقول العربية بشاكل عام.
ومن جانبه أكد معالى األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس االكاديمية على
ترحيبه الشديد بمعالى وزير اإلتصاالت وتاكنولوجيا المعلومات ومعالى محافظ األساكندرية على تواجدهم
باالاكاديمية العربية مشيراً الى ان توقيع مذاكرة التفاهم بين األاكاديمية العربية ووزارة اإلتصاالت مشيراً إلى أن
االاكاديمية وقعت العديد من اإلتفاقيات مع العديد من الجهات والمؤسسات العلمية من أجل تقديم أفضل ما وصل

إليه العلم وأن توقيع األاكاديمية اليوم لهذة المذاكرة مع وزارة اإلتصاالت يعد إستاكماالً لرسالة األاكاديمية فى
تقديم احدث األساليب ألعلمية والتاكنولوجية إلى ابناء الوطن العربى بباكمله.
وعلى هامش توقيع مذاكرة التفاهم قاما اكل من وزير اإلتصاالت ومحافظ األساكندرية ورئيس االاكاديمية
بتاكريم عدد من الطالب الحاصلين على ميداليات ومرااكز متقدمة دوليا ً فى مجال المعلوماتية حيث حصل اكل
من الطالب عمر خالد والطالب يوسف محمد سالمة على الميداليتين برونزيتين فى األولمبياد الدولى الخامس
والعشرون للمعلوماتية باستراليا اكما تم تاكريم ا.د صالح عليوة رئيس الفريق المصرى والمشرف على مسابقة
األولمبياد المصرى بوزارة اإلتصاالت وإسالم وجيد رئيس الفريق المصرى للمعلوماتية  3112/3111والذى
انتخب عضواً لإلتحاد الدولى للمعلوماتية لهذا العام باإلضافة الى تاكريم فريق األاكاديمية الحاصل على المراكز
ال 13بمسابقة الغواصات بالواليات المتحدة االمرياكية وفريق األاكاديمية الحاصل على المراكز األول على
مستوى افريقيا والشرق األوسط بالمسابقة الدولية للبرمجيات بروسيا.
عقب إنتهاء توقيع مذاكرة التفاهم قام رئيس االاكاديمية بمصاحبة وزير اإلتصاالت ومحافظ األساكندرية
فى جولة تفقدية لمبانى ومنشبت الألاكاديمية العلمية حيث تفقدوا مبنى المحااكيات المتاكامل ومبنى القبة السماوية
وابديا إعجابهما بمبانى االاكاديمية العلمية والتعليمية ومدى التطور العلمى الملحوظ الذى تقدمه االاكاديمية
للطالب بالوطن العربى لموااكبة التطور العلمى الاكبير فى العالم لضمان إخراج اكوادر عربية ناجحة فى اكافة
العلوم التى تقدمها االاكاديمية.

