حفل تخرج قسم إدارة اإلعالم باألكاديمية
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخرج طالب البكالوريوس
بقسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة باألكاديمية ،وذلك يوم الخميس الموافق ،2015 -6 -11
بمسرح سيد درويش بدار األوبرا باألسكندرية ،حيث بلغ عدد الخريجين ) (48خريج ،وقد
قاموا بعرض مشاريع تخرجهم فى أحدث دراسات المجال اإلعالمى ,وذلك.
وذلك بحضور:
رئيس األكاديمية
 األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا
 الدكتور  /اشرف لبيب
رئيس قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا
 الدكتورة  /باسنت طنطاوى
 أصحاب المعالى سفراء وقناصل الدول العربية واألجنبية .
 لفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.

أكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية على سعادته
بتخرج الدفعه الثانية من قسم اإلعالم بكلية اإلدارة مشيراً إلى أن الطالب تلقوا افضل تعليم
وتدريب فى مجال اإلعالم لما تضمه األكاديمية من احدث استوديو تعليمى لدراسة اإلعالم
ومؤكداً ان يوم تخرجهم هو بمثابة يوم الحصاد للطالب واسرهم .
واشار رئيس االكاديمية أن األكاديمية تحرص دائما ً على تشجيع الفن واإلعالم وان
وحضور وتكريم كوكبة من الفنانين واإلعالميين يؤكدا قيمة ما قدموه للمجتمع المصرى
ويؤكد أيضا ً أن األكاديمية ستظل تدعم وتشجع كل من يقدم الثقافة واإلبداع لمصر والوطن
العربى .
أبدت الدكتورة باسنت طنطاوى رئيس قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة ترحيبها بجميع
الحضور والفنانين واإلعالميين المتواجدين بالحفل مشيرة إلى أن الطالب طالما حلموا بيوم
تخرجهم بعد أربع سنوات من العمل والجهد والدراسة الجادة.
أكدت رئيس قسم اإلعالم أن الطالب يستحقون أن يوصفوا بالمميزين لما قدموه خالل أربع
سنوات خاصة وأنهم أقبلوا على اإلنضمام بقسم جديد وفريد من نوعه ألنه يعتمد على
الموهبه والملكة التى يتميز بها كل طالب والتى تم تنميتها وثقلها عن طريق الدراسة فى هذا
القسم موضحة المجهود الكبير الذى قام به الطالب يدعوا للفخر والذى كان واضحا ً من خالل
مشاريع تخرجهم والتى تعد نقطة إنطالق إلى مستقبلهم فى مجال اإلعالم.

وعلى هامش الحقل قام األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية
بتكريم عدد من رموز المجال العمل الفنى واإلعالمى من مصر والعالم العربى ممن كان لهم
إعمال متميزة ودور فعال فى اإلرتقاء بفكر المشاهد العربى مثل:





















عمر الجاسر مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدا
المخرج  /مجدى ابو عميرة
المخرج  /محمد سامى
الفنان  /أحمد وفيق
مدير قناة mbcمصر
األستاذ  /مصطفى متولى
السيناريست  /مجدى صابر
الفنانة  /نشوى مصطفى
الدكتور  /محمد عبد الهادى
اإلعالمية الدكتورة  /حياة عبدون
المصور /عادل مبارز
الفنانة /داليا مصطفى
اإلعالمية  /حنان مفيد فوزى
اإلعالمى  /ياسر ايوب
المنتج  /عادل حسنى
الشاعر /أيمن بهجت قمر
الفنانة  /فادية عبد الغنى
الكاتب الصحفى  /محمود معروف
الكاتب الصحفى  /خالد توحيد
اإلعالمية  /هبه األباصيرى
الموسيقار  /مجدى الحسينى

