
 

 حممى عاطف ميندسال السيد معالى كممة

 المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير

 فى

 (43) رقم الدفعة تخرج حفل

 المعمومات تكنولوجيا معيد خريجى من

 5103 ويوني 52 األربعاء

 خوفو قاعة -لممؤتمرات الدولى القاىرة مركز

 ءالوزرا مجمس رئيس ،محمب براىيمإ /الميندس السيد معالى

 والمؤسسات االفريقية الدول سفارات وممثمي الجامعات ورؤساء الوزراء السادة

 واالخوات االخوة



 

 الحضور والسادة السيدات

  (43) الدفعة خريجي وبناتي أبنائي

 

 تكنولوجيا معيد خريجي من (43) دفعةال بتخرج سويا لنحتفي اليوم نمتقي واعتزاز فخر بكل

  ((43) الدفعة اباتوش شباب يا )مبروك .المعمومات

 

 جميعا مننا تحتاج مرحمة ظل في العمل عمى واالصرار واالمل السعادة مشاعر فيو تختمط ءلقا وىو

 برئاسة مقاتمين مةوحكو  السيسي عبدالفتاح الرئيس/ السيد قيادة تحت الوطن حول التكاتف

 .طنينالموا وخدمة الوطن لرفعة والعرق الجيد كل تبزل ،محمب ابراىيم الميندس/

 ......وعزيمتكم امالكم ترسمو الذي مصر مستقبل مالمح أرى اليوم وانا 

 والعمل الجيد من مزيد بذلب نستكمميا أن نأمل والتي الثورة مصر الي بنا عبرت التي العزيمة تمك

 ومستقبل كريمة حياة من المصري المواطن امال تمبي التي المستقبل مصر الي اسوي صلن حتى

 مشرق.

 حتى المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع إستراتيجية أطمقنا عندما أعيننا نصب وماد كنتم

5151  

 واالىتمام ،الشباب لدي االبتكارو  اإلبداع وتشجيع األعمال ريادة محور أولوياتنا رأس عمي ضعنافو 

 ضعناوو  االلكترونيات وصناعة وتصميم التعييد صناعة وتنمية عمل فرص وخمق البشرية بالتنمية



 

 الفعالة المشاركة خالل من القطاع طموح تحقيقو  التحديات مواجية عمى قدرتكم في الكاممة قتناث

 .ومستقبمو وحاضره الوطن امل نتمفأ الرقمي المجتمع الي لمتحول

 وشابات شباب من متميزة ٌنخبة ميالد يشيد الذي المميز اليوم ىذا في جميعا لكم القمب من تحية

 ألحد تنموية طفرة إلحداث والمؤىمون والميارات المعارف بأحدث المزودون ماتالمعمو  تكنولوجيا

 عقوليمب مسمحين المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع وىو مصر فى الحيوية القطاعات أىم

 النيضة لتحقيق الحقيقية النواة اليوم، إنكم المثابرة. الفتية وسواعدىم المستنيرة الشابة

 جميعًا. بيا نحمم التي الحديثة الدولة وبناء مصر في ماعيةواالجت االقتصادية



 

 ,والسادة السيدات

 في ونحن ،األوطان بناء في المعمومات جياو لتكنول لحيويا الدور الحديثة المجتمعات عرفت لقد

 تكنولوجيا عمى ترتكز عصرية، حديثة، دولة تأسيس أجل من طموحة خطة لدينا الصدد ىذا

 اإلنتاجية الكفاءة رفع أىداف من يحققو وما الرقمي لالقتصاد لموصول تواالتصاال المعمومات

 وجذب ،االجتماعية العدالة وتحقيق الخدمات وتحسين الشفافية وتعزيز الفساد ومحاربة

 الركيزة ىو الشباب كان ولما ، القومي الناتج نمو في والمشاركة عمل فرص وخمق االستثمارات

 التصاالتل القومية االستراتيجية قامت فقد حضاراتيا، بناء في الدول عمييا تعتمد التي األساسية

 الخبرات بين ما والتجانس المزج عمى رئيسيو  أساسي بشكل (5151) المعمومات وتكنولوجيا

 القطاع لتنمية المحرك الوقود يعد والذي المصري الشباب قدرات عمىو  القطاع، ىذا في المميزة

 ايجاد في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تمعبو الذى المحوري الدور عمى ذلك في معتمدين

 الى لموصول قطاعاتو جميع تشمل مصري،ال المجتمع تواجو التي والتحديات لممشاكل مبتكرة حمول

 خالل من بيا نادينا طالما التي االجتماعية العدالة لقيمة ىذا طرحنا في نغفل ولم الرقمي المجتمع

 الوطن ربوع في التكنولوجياو  المعرفة نشر

 العرب وبرج والمنوفية سويف وبني واسيوط اسوان في تكنولوجية مناطق سبع لبناء فخططنا

 لخدمة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت خدمات لتوطين التخطيط وكذلك السادات ومدينة ودمياط

 لدعميماالعاقة. بذوي االىتمام مع مصر محافظات جميع في والميمشة بالرعاية االولى الفئات

 المجتمع في ودمجيم



 

 ،الكريم الحضور

 المناصب أعمى يتقمد منيم كثيرا أصبح والذي المعمومات تكنولوجيا معيد بشباب اليوم فخرى إن

 ولكن المحمي الصعيد عمى فقط ليس القطاع، في العاممة والمؤسسات الشركات من الكثير في

 ىذا عمر وىو عام. (50) في المعيد لجيود تتويج ىو والعالمي االقميمي المستوى عمى ايضا

 القدرات تطوير أجل من المختمفة التدريب برامج خالل من محورياً  دوراً  يمعب الذي المعيد

 والقطاعات القطاع ىذا ودعم بناء في يسيم مما المصري الشباب من لممتميزين والميارات

 عمى الوطن لتنمية واإلبداعية التطبيقية الحمول ويدعم يبنى خريجيو خالل من نراه واليوم األخرى،

 لممستقبل أجياالً  ويعد لمخريجين عملال فرص ويخمق القطاعات جميع وفي المستويات جميع

 تعزيز إلى يؤدى مما القطاعات جميع فى واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تطبيق عمى قادرين

  التنافسية. والقدرة واإلنتاج الوطنية التنمية

 يبذلوه لما المعيد فى العاممين وجميع صالح ىبة الميندسة إلى بالتحية اتوجو المناسبة، يذهوب

 نبيل الدكتور المجال ىذا رواد إلى خاصة وتحية .والخريجين المعيد بمستوى لالرتقاء جيد من

 سىنن وال إلسياماتيم، المعمومات تكنولوجيا لمعيد السابقين الرؤساء سالم محمد والدكتور سعيد

  .(اهلل )رحمو النادى نبيل الدكتور بو قام الذى الفعال الدور



 

 ،أبنائي وبناتي الخريجين

 بتخريج نحتفل ولكن اليامة الدراسية المرحمة تمك اجتياز في بنجاحكم فقط نحتفل ال اليوم نحن

 .مصر في والعممي التكنولوجي التقدم من جديد عصر رواد من جديدة مجموعة

 والعرق الجيد بذل منكم يتطمب ما وىو الجديدة. مصر وُبناة المستقبل أنتم أنكم َتعوا أن عميكم

 الغالي الوطن ىذا شأن لرفع والمؤسسي االحترافي العمل بأخالقيات والتمسك الفريق بروح والعمل

 الجاد. والعمل والجيد بالعمم العظيم الشعب وىذا

 حمايتو وشعبو، العزيز الوطن ىذا حماية منكم وينتظر العريضة، الواسعة بآمالو ينتظركم الغد

 .ويبدع ويفكر، يعرف، من يقوده، عالم في التكنولوجية، وقدراتكم وعقولكم، بعممكم،

  الخريجين واسر تواألميا اآلباء

 بالمعيد تدريبيم فترة طوال البنائنا ومساندة دعم من قدمتموه ما عمى لكم والتينئة التحية خالص

 المتميزة وجيودكم الجميمة تضحياتكم بنتاج نفتخر فنحن جميعًا. لنا المشرف اليوم ىذا إلى وصوالً 

  المستمر ودعمكم

 

 .الحبيبة بمدنا لتنيض الجادو  المخمص العمل قيمة اعالء عمى اهلل نعاىد واخيرا

 بأبنائيا فخورة  ...ابية ...عظيمة ...مصر عاشت

 وبركاتو،، اهلل ورحمة عميكم والسالم

 


