بيان إعالمى
بشأن تخريج أول دفعة من طلبة قسم إدارةاإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا باألكاديمية
إحتفلت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الخميس الموافق  3300/5/03اول دفعة
من طلبة قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا بلغ عدد الخريجين  35طالب حاصلين على درجة
البكالوريوس فى قسم إدارة اإلعالم وذلك بمسرح سيد درويش بدار األوبرا .
وذلك بحضور:
 الفنان /الكبير سامى العدل
 المايسترو /سليم سحاب
 اإلعالمى الكبير /اسامة منير
 الفنانة الكبيرة /إيمان سركسيان


الفنانة /درة

 اإلعالمية /إنجى على
 المخرج /وليد حسنى
 الكاتب والسيناريست /وليد يوسف
 الفنان /محمود العسيلى
 المطربة /شذى
 الممثلة التونسية /فريال يوسف
 الممثلة /أمينة خليل
جاء حفل تخريج الدفعة األولى لقسم إدارة اإلعالم فنيا ً من بدايته حتى نهايته حيث بدأ الحفل باإلستماع للفنان
الكبير المايسترو /سليم سحاب الذى قاد األوركسترا بمسرح سيد درويش وكان حريصا ً على التواجد فى هذا
الحفل وأمتع الحضور بأجمل اغانى التراث المصرى وكما بدأ الحفل ممتعا ً فكانت نهايته ممتعه ايضا ً بعرض
الطالب الخريجين لمشاريعهم اإلعالمية امام الحضور باإلضافة الى قيام األكاديمية بتكريم العديد من النجوم
والفنانين واإلعالميين على نحو التالى:
 الفنان الكبير /سامى العدل
 المايسترو /سليم سحاب
 اإلعالمى الكبير /اسامة منير
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 الفنانة الكبيرة /إيمان سركسيان


الفنانة /درة

 اإلعالمية إنجى على
 المخرج وليد حسنى
 اإلستاذة /إيمان نجم  -وكيل وزارة الثقافة للعالقات الخارجية
 الكاتب والسيناريست /وليد يوسف
 الفنان /محمود العسيلى
 المطربة /شذى
 الممثلة التونسية /فريال يوسف
 الممثلة /أمينة خليل
 المخرج /خالد شبانة
 المخرج /شريف مندور
 المخرج /كريم عادل
 اإلعالمى /أحمد العسيلى
 اإلعالمى /عماد عبد السالم
 اإلذاعيه /سالى عبد السالم
 اإلعالمية /مى حامد
 المعد والمخرج /عمر زهران
 المخرج الكبير /خالد يوسف
 الصحفى الكبير /عيسى مرشد  -نائب رئيس تحرير جريدة األخبار
 اإلعالمية /إنتصار فريد  -رئيس تحربر مجلة أخبار النجوم
 الكاتب الصحفى واإلعالمى /مصطفى ياسين
 الكاتبة الصحفية ياسمين كفافى رئيس قسم الفن بجريدة الجمهورية
 اإلعالمية /رباب إبراهيم  -رئيس تحرير موقع دوشة فن
 الكاتب الصحفى /محمد فاروق  -رئيس تحرير جريدة وشوشة
وقد أكد األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  -رئيس األكاديمية سعادته بتخريج اول دفعة
من قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا مشيراً الى أن تخريج الطالب اليوم يعد نجاحا ً لكل اب وام
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على مابذلوه من جهد فى سبيل نجاح اوالدهم وحصولهم على درجة البكالوريوس بقسم إدارة اإلعالم
بكلية اإلدارة والتكنولوجيا.
واوضح رئيس األكاديمية ان تخرج اول دفعة من قسم إدارة اإلعالم يؤكد رسالة األكاديمية فى تقديم كافة
العلوم ألبنائها فى الدول العربية مشيراً إلى ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من التخصصات التى ستقدمها
األكاديمية االعربية لتؤكد ريادتها فى العالم العربى متمنيا ً التوفيق للطالب فى مشوارهم العملى.
من جانبه اكد الدكتور /أيمن رجب  -عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا ترحيبه بالسادة الحضور الذين جاءوا
وشاركوا األكاديمية فى حفل تخرج اول دفعة من طلبة قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا والتى
تعد بمثاية الطفل األول ألى اسرة جديدة والذى يحظى بإهتمام وحب ورعاية األكاديمية.
وأشار عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا أن هذا البرنامج يوفر للطالب اساسا ً قويا ً بأصول اإلدارة ومهارات
القيادة لمتخصصين فى إدارة اإلعالم وتشمل المقرارات مواد متخصصة تتناول صناعة اإلعالم من مناظير
متعددة منها إدارة اإلعالم والقيادة وإقتصاديات اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واإلستراتجيات التنافسية
ومسئوليات اإلدارة كما تشمل مقررات متخصصة فى الصحافة واإلذاعة والفيديو وشبكات التواصل
اإلجتماعى والوسائط المتعددة مشيراً الى ان هذا اإلحتفال ما هو إال تتويجا ً لجهد اعضاء هيئة التدريس
بالكلية خاصة وان الجميع عمل بجد وقد اثمرت تلك المجهودات اكثر من مجرد شهادة بكالوريوس
بتخصص جديد والتى تمثل إضافة حقيقية للطالب وأعضاء هيئة تدريس على حد سواء خاتما ً كلمته
شعوره بالفخر بابنائه الطالب متمنيا ً لهم دوام التوفيق فى حياتهم العملية والشخصية.
فى سياق متصل بدأت الدكتورة /بسنت طنطاوى  -رئيس قسم إدارة اإلعالم بكلية اإلدارة والتكنولوجيا
بالترحيب برئيس األكاديمية سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الفقار إسماعيل فرج وسعادتها بتشريفه
اليوم وسط أبنائه مشيرة ألهمية هذ القسم نظراً ألنه يعتبر قسم جديد داخل األكاديمية تم العمل عليه بجدية
منذ بداية نشأته مستمدين هذا اإلنجاز من خالل تميز وكفأة كلية إدارة األعمال باألكديمية وأن فكرة إنشاء
هذا القسم جاءت من خالل ما يدور على الصعيد المحلي والدولي.
وفى النهاية قامت رئيس قسم إدارة اإلعالم بتوجيه الشكر الى الطالب على المجهودات المبذولة وفخرها
الشديد بهم متمنيا لهم مستقبل واعد فى حياتهم العملية مثلما حققوا من نجاح مشرف فى حياتهم العلمية.
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