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كلمة سعادة األستاذ الدكتور/
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

انطالقــا مــن دور األكاديميــة كمنــارة للعلــم فــي مصــر والمنطقــة العربية، 

االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  فــى  فاعــل  عنصــر  كونهــا  إلــى  إضافــة 

واالجتماعيــة، اســتطاعت األكاديميــة منــذ إنشــائها أن تحقــق العديــد مــن 

االنجــازات التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة مــن خــالل منهجيــة تطبيــق 

التكنولوجيــا الحديثــة فــى تلــك المجــاالت، فاســتطاعت أن تنتقــل مــن 

اإلقليميــة إلــى العالميــة وتحتــل مكانــة بــارزة فــى قائمــة المؤسســات 

التعليميــة علــى المســتوى الدولــي، حيــث تحــرص األكاديميــة علــى تقديم 

العديــد مــن المســارات التعليميــة التــى تتميــز بالجــودة والتنــوع لخدمــة 

فــي مختلــف  الدوليــة  المتغيــرات  لمواكبــة  والتطــور  التنميــة  أغــراض 

التخصصــات.
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كلمة األستاذة الدكتورة/ عبير رفقي
عميد كلية اللغة واإلعالم بالمقر الرئيسي باإلسكندرية

المتالحقــة،  بالتطــورات  يتســم  المفتوحــة وعالــم  الســموات  فــي ظــل 

جــاءت فكــرة إنشــاء كليــة اللغــة واإلعــالم لتصبــح مركــزا للتميــز فــي طــرح 

برامــج دراســية تحقــق الجــودة واالبتــكار مــن خــالل اســتخدام أحــدث 

الطــالب  بيئــة داعمــة تســاعد  التعليميــة، وتوفيــر  التقنيــات والوســائل 

علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات المختلفــة، وتنمــي قدراتهــم علــى 

التفكيــر النقــدي والتــذوق الفنــي واإلبــداع فــي مجــال تخصصهــم، كمــا 

ترفــع مــن الوعــي الثقافــي واالجتماعــي لديهــم، وذلــك بهــدف تخريــج 

جيــل متميــز مــن المتخصصيــن فــي مجالــي اإلعــالم واللغــة والترجمــة 

ليكــون قــادرا علــى المنافســة فــي ســوق العمــل المحلــي والدولــي.



مقدمة
لمــا كانــت اللغــة هــي وســيلة التواصــل وهمــزة الوصــل بيــن الثقافــات 

بتدريــس  نشــأتها  منــذ  العربيــة  األكاديميــة  اهتمــت  فقــد  والشــعوب، 

اللغــات األجنبيــة وعلــى رأســها اللغــة اإلنجليزيــة التــي ال غنــى عنهــا لتعزيــز 

الحيــاة المهنيــة للعامليــن بمختلــف المجــاالت، حيــث تخلــق المهــارات 

اللغويــة لــدى الفــرد ميــزة تنافســية كبيــرة فــي ســوق العمــل، خاصــة 

إذا مــا كان يتقــن أكثــر مــن لغــة، كمــا أنهــا توفــر لــه ســهولة التواصــل مــع 

األشــخاص من جميع بلدان العالم باإلضافة إلى االطالع على الثقافات 

األخــرى وســهولة الوصــول للمعلومــات، ومــن هنــا جــاء االهتمــام الــذي 

أولتــه األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري مــن أجــل 

إنشــاء قســم اللغــات ثــم معهــد دراســات اللغــات ثــم كليــة اللغــة واإلعــالم 

بمفهومهــا األشــمل واألعــم.
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قسم اللغات 1989 

معهد دراسات اللغات 2003 

في عام 1989 تأسس قسم اللغات الذي كان تابعا لكلية النقل البحري 

بمقــر األكاديميــة بأبــي قيــر ثــم انتقلــت تبعيتــه فــي 1994 إلــى كليــة اإلدارة 

والتكنولوجيــا بمقــر ميامــي، وكان القســم مســئوالً عــن تدريــس مقــررات 

اللغــة اإلنجليزيــة المتخصصــة ESP لكليــات األكاديميــة المختلفــة آنــذاك 

الهندســة والتكنولوجيــا –  البحــري والتكنولوجيــا – كليــة  النقــل  )كليــة 

كليــة اإلدارة والتكنولوجيــا – كليــة النقــل الدولــي واللوجســتيات(. 

كمــا كان القســم أيضًــا مختصًــا بتدريــس اللغــات األجنبيــة األخــرى لطالب 

كلية اإلدارة وعلى رأســها الفرنســية واإليطالية واأللمانية.

تــم  حيــث   2003 عــام  فــي  اللغــات  دراســات  معهــد  ذلــك  بعــد  تأســس 

التوســع فــي تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض األكاديميــة واألغــراض 

األخــرى. األجنبيــة  اللغــات  إلــى  باإلضافــة  المتخصصــة، 
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كلية اللغة واإلعالم 2012 

مقر كلية اللغة واإلعالم باإلسكندرية

وفــى إطــار سياســة األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 

البحــري لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة للمجتمــع العربــي والدولــي، وفــى 

ظــل االتجــاه نحــو تخريــج أجيــال جديــدة مــن المترجميــن واإلعالمييــن 

عالمنــا  فــي  المتغيــرات  مــع  التعامــل  علــى  القادريــن  المتخصصيــن 

الحالــي، جــاء قــرار إنشــاء كليــة اللغــة واإلعــالم فــي مايــو 2012 بقســميها 

فــي  االلتحــاق  فــي  األولــى  الدفعــة  وبــدأت  والترجمــة،  واللغــة  اإلعــالم 

آنــذاك 36 طالبًــا، ونظــرا  الطــالب  العــام وبلــغ عــدد  ســبتمبر مــن هــذا 

لنجــاح الكليــة وتطورهــا المســتمر فقــد ازداد عــدد الطــالب المســجلين 

بالكليــة تدريجيــا حتــى بلــغ أكثــر مــن 500 طالــب فــي عــام 2021 .

تســعى كليــة اللغــة واإلعــالم إلــى أن تصبــح مركــزا للتميــز فــي تقديــم 

البرامــج األكاديميــة علــى المســتوى اإلقليمــي والعربــي فــي مجالَّــي اللغــة 

والترجمــة واإلعــالم، كمــا تهــدف إلــى تحقيــق الصــدارة مــن حيــث جــودة 

التعليــم وتطويــره طبقــا ألحــدث المتطلبــات والمواصفــات العالميــة. 

لعــرض  وأقيــم حفــل   2016 فــي مايــو  بالكليــة  األولــى  الدفعــة  تخرجــت 

مشــروعات التخــرج فــي قلعــة قايتبــاي بحضــور كوكبــة مــن اإلعالمييــن 

المبتكــرة  الطــالب  بعــروض  أشــادوا  الذيــن  والصحفييــن  والفنانيــن 

للغــات مختلفــة. اتقانهــم  إلــى  باإلضافــة  المتميــز  ومســتواهم 
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كمــا أقيمــت احتفاليــة رســمية أخــرى مميــزة بتخريــج الدفعــة األولــى مــن 

الكليــة فــي أكتوبــر 2016 بــدار األوبــرا بالقاهــرة بحضــور معالي األمين العام 

لجامعــة الــدول العربيــة وعــدد مــن ســفراء وقناصــل الــدول ومجموعــة 

مــن الشــخصيات البــارزة، حيــث أشــاد الحاضــرون بالمــزج الفريــد الــذي 

تقدمــه الكليــة بيــن اللغــة واإلعــالم والــذي يؤهــل الخريجيــن للعمــل فــي 

مجــاالت متنوعــة ويكســبهم مهــارات متعــددة. 

حفل تخرج الدفعة األولى
بدار األوبــــرا بالقـــــــــــــــــــــــــاهرة
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ثــم توالــت بعــد ذلــك حفــالت عــرض مشــروعات التخــرج فــي 2017 و2018 

بدار أوبرا اإلسكندرية ثم في 2019 بقاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية 

الســنوية  االحتفاليــة  تلــك  قــد حالــت دون عقــد  أن جائحــة كورونــا  إال 

فــي عــام 2020 وتــم االســتعاضة عنهــا بعــرض مشــروعات الطــالب أوناليــن 

مــن خــالل تطبيــق زووم فــي شــكل تفاعلــي مبتكــر بحضــور نخبــة مــن 

اإلعالمييــن والصحفييــن فــي مصــر والعالــم العربــي.

حفل عرض مشروعات التخرج بدار أوبرا اإلسكندرية 2018  

حفل عرض مشروعات التخرج بقاعة المؤتمرات  2019

مناقشة مشروعات التخرج من خالل تطبيق زووم 2020حفل عرض مشروعات التخرج بدار أوبرا اإلسكندرية 2017 



وتحظــى مشــروعات التخــرج الخاصــة بطــالب الكليــة بتغطيــة إعالميــة 

نظــراً  المختلفــة  اإلعــالم  ووســائل  المرموقــة  الصحــف  فــي  مكثفــة 

لموضوعاتهــا المختــارة بعنايــة والتــي تعنــى بأهــم القضايــا التــي تشــغل 

أهــم  علــى  الضــوء  وتســلط  العربــي  والعالــم  مصــر  فــي  العــام  الــرأي 

المشــكالت والملفــات الملحــة والتــي تؤكــد االرتبــاط الوثيــق بيــن الطــالب 

المجتمــع.  وقضايــا 
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وحرصت الكلية منذ إنشاءها على مد أواصر التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات 
المحلية والدولية لمنح الطالب شهادات مزدوجة وتوفير فرص تبادل الطالب كالتالي:

- فــي شــهر مــارس مــن عــام 2013 تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة 

IDP Australia: Education الشــريك الثالث لهيئة االختبارات الدولية 

 Cambridge English Language العريقــة  كامبريــدج  لجامعــة 

لعقــد   British Council البريطانــي  الثقافــي  والمركــز   Assessment

امتحان األيلتس IELTS الدولي بمقر األكاديمية بوابور المياه وميامي، 

والتــي بمؤداهــا تــم إنشــاء مركــز اختبــارات معتمــد IELTS  فــي مــارس 

EG750(  2014( يقــدم خدماتــه لجميــع الراغبيــن فــي اجتيــاز االختبــار مــن 

داخــل األكاديميــة وخارجهــا.

مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم   2013 عــام  مــن  يوليــو  شــهر  فــي   -

المتحــدة  بالمملكــة  كامبريــدج  لجامعــة  التابعــة  االختبــارات   هيئــة 

Cambridge English Language Assessment، وذلــك فــي خــالل 

إطــار ســعي األكاديميــة إلــى االرتقــاء بالخدمــات التعليميــة التــي تقدمهــا 

لطالبهــا لتتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة مــن خــالل اســتخدام اختبــار 

مركــز  إنشــاء  وتــم  الجــدد  للطــالب  اإلنجليزيــة  اللغــة  مســتوى  تحديــد 

معتمــد الختبــارات جامعــة كامبريــدج  )EG230( فــي أبريــل عــام 2014.

 Autonoma تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة أوتونمــا برشــلونة -

de Barcelona فــي عــام 2015 وهــي الجامعــة رقــم 1 فــي مجــال اإلعــالم 

فــي أســبانيا و ذات تصنيــف متقــدم علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي، 

ويشــمل التعــاون ســفر الطــالب للدراســة بالجامعــة وتبــادل أعضــاء هيئــة 

التدريــس ومنــح شــهادة مزدوجــة لخريجــي الكليــة.



- ســافرت أول مجموعــة مــن طــالب الكليــة للدراســة بالفصــل الدراســي 

الصيفــي بجامعــة أوتونمــا عــام 2013 حيــث تلقــوا المحاضــرات والتدريــب 

اإلعــالم  مجــال  فــي  التقنيــات  ألحــدث  طبقًــا  الجامعــة  باســتوديوهات 

وأشــاد بمســتواهم األســاتذة بالجامعــة األوروبيــة المرموقــة.

- كمــا قامــت الكليــة باســتضافة أســاتذة زائريــن مــن جامعــة أوتونمــا 

إللقــاء المحاضــرات للطــالب فــي الفصــول الدراســية المختلفــة اعتبــارا 

مــن فبرايــر 2016 واســتمر عقــد المحاضــرات عــن بعــد خــالل فتــرة جائحــة 

كورونــا فــي عامــي 2020 و2021.

- وفــي ينايــر 2019 قــام وفــد مــن جامعــة أوتونمــا بزيــارة الكليــة لتجديــد 

معادلــة الشــهادة التــي تمنحهــا وأشــاد الوفــد بالمســتوى المتميــز للكليــة 

خــالل  مــن  ظهــر  والــذي  للطــالب  تقدمــه  الــذي  العلمــي  والمحتــوى 

ومشــروعاتهم. عروضهــم 

الخريجيــن  علــى  أوتونمــا  جامعــة  شــهادات  بتوزيــع  الكليــة  احتفلــت  كمــا   -

بحضــور ممثليــن مــن الجامعــة والقنصــل اإلســباني فــي 2017 و2018 و2019 و2020. 
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ضمان الجودة
حصلــت الكليــة فــي مايــو 2018 علــى اعتمــاد هيئــة DNV-GL المانحــة 

 ISO لشــهادة المواءمــة لمنظومــة الجــودة طبقــا للمواصفــات القياســية

الجــودة وحســن  الهيئــة بدقــة نظــام  9001:2015 حيــث أشــاد ممثلــو 

ســير العمــل بالكليــة. 

ليســتر  جامعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  الكليــة  وقعــت   2016 عــام  وفــي   -

اإلنجليزيــة  اللغــة  مدرســي  تدريــب  شــهادة  لمنــح  المتحــدة  بالمملكــة 

  ELTTC(  English Language Teachers’ Training Certificate(

الجامعــة.  مــن  المعتمــدة 

واســتمرارا ألواصر التعاون الدولي بين كلية اللغة واإلعالم و كبرى الجامعات 

جنيــف  بجامعــة  الترجمــة  كليــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  األوروبيــة، 

 Faculty of Translation and Interpretation, University of  بسويسرا

Geneva فــي عــام 2015 بهــدف تبــادل الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس، حيــث 

حصــل عــدد مــن طــالب الكليــة المتميزيــن بقســمي اإلعــالم واللغــة والترجمــة 

علــى منــح للدراســة بجامعــة جنيــف لمــدة فصــل دراســي كامــل والــذي مكنهــم 

مــن التعــرف علــى مهــارات الترجمــة فــي المنظمــات الدوليــة واالطــالع علــى 

الثقافــات المختلفــة. 



المعامل واالستوديوهات

الماســة  والحاجــة  واإلعــالم  اللغــة  كليــة  علــى  المتزايــد  لإلقبــال  ونظــرا 

لمواكبــة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة تــم التوســع فــي منشــآت الكليــة 

وتزويدهــا بأحــدث التجهيــزات واإلمكانيــات التــي توفــر للطــالب فرصــة 

التدريــب علــى اســتخدام أحــدث المعــدات والبرامــج فــي مجالــي الترجمة 

واإلعــالم مــن  اســتوديوهات ومعامــل متخصصــة: 
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برامــج  بأحــدث  بالكليــة  الترجمــة  معمــل  تجهيــز   2016 عــام  فــي  تــم   •

الترجمــة باســتخدام الحاســب لتدريــب الطــالب علــى اســتخدامه، كمــا 

تمكــن  التــي  المتطــورة  الفوريــة  الترجمــة  بنظــم  المعمــل  تجهيــز  تــم 

المؤتمــرات. ترجمــة  علــى  التدريــب  مــن  الطــالب 

• فــي عــام 2017 تــم افتتــاح اســتوديو التصويــر الفوتوغرافــي بالكليــة الــذي 

يضــم أحــدث معــدات التصويــر، باإلضافــة إلــى تجهيــز معمــل الحاســب 

بحاســبات Mac المتخصصــة فــي مجــاالت اإلعــالم.

                                                                                

ستوديو التصوير الفوتوغرافي
• كمــا شــهدت الكليــة فــي عــام 2019 افتتــاح القاعــة متعــددة األغــراض 

واإلضــاءة  التصويــر  إمكانيــات  أحــدث  بهــا  تتوفــر  والتــي  »البالتــوه« 

النــدوات  وعقــد  المســرحية  العــروض  لتقديــم  وتصلــح  والعــروض 

متطــور.  بشــكل  والمناقشــات 

المعــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــل
المتخصصة بالكلية



حصـــد طـــالب كليـــة اللغـــة واالعـــالم عـــدد مـــن الجوائـــز بأعمالهـــم المتميزة في 
المهرجانـــات المحليـــة والدوليـــة  ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر:

• فــوز فيلــم »ميتانويــا« بالمركــز الثانــي كأفضــل مشــروع تخــرج فــي 

مجــال اإلعــالم علــى مســتوى مصــر والعالــم العربــي فــي مهرجان القاهرة 

لعلــوم اإلعــالم فــي عــام 2017 .

• فــوز طــالب الكليــة بالمركــز الثانــي بمهرجــان الشــروق الثالــث إلبداعــات 

الطــالب فــي مــارس 2018.

• فــوز فيلــم »ماريونيــت« مــن تنفيــذ طــالب الكليــة بجائــزة لجنــة التحكيــم 

فــي  اإلعــالم  طــالب  إلبداعــات  الرابــع  الشــروق  مهرجــان  فــي  الخاصــة 

مــارس 2019.

• فــوز فيلــم »الرحلــة« فــي فبرايــر 2020 بالمركــز الثالــث فــي مهرجــان 

الشــروق فــي دورتــه الخامســة عــن فئــة األفــالم الروائيــة القصيــرة وهــو 

أحــد مشــروعات تخــرج طــالب الكليــة.

• فــوز طــالب قســم اإلعــالم بالمركــز الثانــي بمســابقة إبــداع فــي دورتهــا 

الثامنــة »فئــة األفــالم القصيــرة« فــي أبريــل 2020. 

• حصــول الفيلــم القصيــر DWAM  مــن تنفيــذ طــالب الكليــة علــى جائــزة 

لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان اإلســكندرية الســينمائي الدولــي فــي دورتــه 

السادســة والثالثيــن والتــي أقيمــت فــي نوفمبــر 2020.
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• فــوز أحــد طــالب الكليــة بجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي قصيــر بمهرجــان 

انديكــس Film Index  لألفــالم الدوليــة بواليــة لــوس أنجلــوس بالواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وذلــك عــن فيلمــه »ثــورة المــرأة«. 

 كمــا شــارك طــالب الكليــة فــي عــدد مــن المؤتمــرات لعــرض أبحاثهــم، 

ومــن ضمــن ذلــك مشــاركة طــالب قســم اإلعــالم فــي المؤتمــر العلمــي 

الدولــي الخامــس والعشــرين لكليــة اإلعــالم بجامعــة القاهــرة حيــث أشــاد 

كبــار أســاتذة اإلعــالم بموضــوع البحــث الــذي تنــاول تأثيــر مواقــع التواصل 

االجتماعــي علــى القيــم لــدى المراهقيــن.

كمــا شــارك طــالب الكليــة مشــاركة متميــزة فــي منتــدى شــباب العالــم 

رئيــس  الســيد  فخامــة  رعايــة  تحــت  الشــيخ  شــرم  فــي  انعقــد  الــذي 

.2017 فــي  انطالقــه  منــذ  المختلفــة  دوراتــه  فــي  الجمهوريــة 
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ومـــن منطلـــق حـــرص كلية اللغة واإلعـــالم على تأهيل الطـــالب للحياة العملية 
وســـد الفجـــوة بيـــن المحتـــوى األكاديميـــة والخبـــرة العمليـــة المطلوبة لســـوق 
العمـــل، وقعـــت الكليـــة عـــدد مـــن االتفاقيـــات وبروتوكـــوالت التعـــاون مع كبرى 

الشـــركات والهيئـــات فـــي مجاالت اإلعـــالم والترجمة مـــن أهمها:

• اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة أرابايــز Arabize لخدمــات الترجمــة والتعريــب 

وذلــك لتدريــب الطــالب فــي أبريــل 2016. 

الطــالب فــي مقــر  إيــالف للترجمــة لتدريــب  اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة   •

الشــركة فــي كل مــن دبــي والقاهــرة فــي فبرايــر 2018.

• اتفاقية تعاون مشترك مع القناة األلمانية DW في نوفمبر 2018 تتضمن 

فرص تدريب للطالب بألمانيا وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب. 
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التدريب وخدمة المجتمع



• بروتوكــول تعــاون مــع معهــد اإلذاعــة والتلفزيــون التابــع للهيئــة الوطنيــة 

لإلعالم في فبراير 2019 ويتم من خالل االتفاقية تدريب الطالب في عدد 

ضخــم مــن الــدورات التــي تقدمهــا أعــرق المؤسســات اإلعالميــة التابعــة 

للدولــة مثــل معهــد اإلذاعــة والتلفزيــون بماســبيرو القنــاة الخامســة.
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• بروتوكــول تعــاون مــع مــع شــركه On Air Studio فــي مجــال التدريــب 

التدريــب  فــي مجــاالت  الطــالب  قــدرات  تعزيــز  إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف 

االعالميــة المختلفــة.
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 Cervantes اتفاقية تعاون مع المركز الثقافي اإلسباني باإلسكندرية •

فــي أكتوبــر 2019 بهــدف إنشــاء مركــز اختبــارات معتمــد وعقــد دورات 

اللغــة اإلســبانية علــى يــد مدرســين أســبان. 

•برتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران في ديســمبر 2019 لتدريب 

الطالب باألقسام المختلفة. 

•طــرح برنامــج التدريــب الدولــي المقــدم مــن جامعــة Sheridan بكنــدا 

فــي فبرايــر 2020.



• تلقى عدد من طالب الكلية تدريبا عمليا على التصوير واإلخراج وصناعة 

• المحتوى بأبي ظبي باإلمارات العربية في يناير/ فبراير 2020. 

• اعتبــارا مــن يونيــو 2020 تــم اســتحداث مقــرر التدريــب العملــي كمتطلــب 

تنميــة  أهميــة  علــى  تأكيــدا  وذلــك  القســمين،  لطــالب  للتخــرج  أساســي 

الناحيــة العمليــة واكتســاب الخريجيــن للمهــارات المطلوبــة لســوق العمــل.

االستشــاري  األكاديميــة  مجلــس  فــي  واإلعــالم  اللغــة  كليــة  شــاركت  كمــا 

للصناعــة الــذي انعقــد فــي 2018 و2019 و2020 والــذي يهــدف إلــى تفعيــل دور 

التدريــب العملــي لطــالب األكاديميــة لمواكبــة تحديــات ســوق العمــل، كمــا 

قــام طــالب الكليــة بعمــل التغطيــة اإلعالميــة للمجلــس.
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• وفــي مجــال خدمــة المجتمــع، تــم تشــكيل لجنــة لخدمــة المجتمــع فــي عــام 

2017 والتــي قامــت منــذ ذلــك الحيــن بالعديــد مــن األعمــال الخيريــة مــن خــالل 

مســاهمة طــالب الكليــة فــي تقديــم العــون للفئــات األقــل حظــاً فــي المجتمــع 

مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والمســنين واأليتــام والمرضى.

• انضــم طــالب الكليــة فــي يوليــو 2019 وفبرايــر 2020 لبرامــج التدريــب والتطــوع 

الالجئيــن لشــئون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  تقدمهــا  التــي 

UNHCR والمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة بهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 

وذلــك مســاهمة مــن الكليــة فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي بقضايــا الالجئييــن 

وقضايــا المــرأة.



اللغة اإلنجليزية لألغراض المتخصصة

وبجانـــب دورهـــا فـــي تخريـــج طـــالب البكالوريوس فـــي تخصصي اإلعـــالم واللغة 
والترجمة فإن كلية اللغة واإلعالم مسئولة عن تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية 

المتخصصـــة فـــي كليات ومعاهد ومراكـــز األكاديمية المختلفة ومن بينها: 

حيــث تحــرص الكليــة علــى تقديــم مقــررات للغــة اإلنجليزيــة المتخصصــة 

مــع  وتتماشــى  المختلفــة  العلميــة  المجــاالت  فــي  التطــورات  تواكــب 

المختلفــة  اللغويــة  المهــارات  تنميــة  العالميــة وتســاعد علــى  المعاييــر 

للدراســين مــن قــراءة وكتابــة واســتماع وتحــدث، باإلضافــة إلــى تزويدهــم 

المتخصصــة. بالمصطلحــات 

• كلية النقل البحري والتكنولوجيا 

• كلية الهندسة والتكنولوجيا 

• كلية اإلدارة والتكنولوجيا

• كلية النقل الدولي واللوجستيات 

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

• كلية المصايد واالستزراع المائي 

• كلية الصيدلة
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• كلية طب الفم واألسنان 

• كلية الذكاء االصطناعي

• كلية اآلثار والتراث الحضاري

• مركز الفندقة البحرية 

• مركز تدريب اليخوت 

• معهد الدراسات التأهيلية البحرية  

• معهد تدريب الموانئ 

ومن أجل القيام بهذه المهمة ومع التوسع في إنشاء مقار جديدة لألكاديمية 
تـــم إنشـــاء عـــدد من أقســـام ووحدات اللغـــة اإلنجليزيـــة التابعة للكليـــة باألفرع 

المختلفـــة لألكاديميـــة داخل وخارج مصر كما يلي:

• فرع بورسعيد

• فرع جنوب الوادي

• فرع العلمين الجديدة

• فرع الالذقية بالجمهورية العربية السورية

• فرع الشارقة باإلمارات العربية المتحدة



برامج الدراسات العليا 

أوالً: برامــج اللغويــات التطبيقيــة بالتعــاون مــع كليــة اآلداب – 
جامعــة اإلســكندرية

• تــم عقــد اتفــاق التعــاون العلمــي مــع معهــد الدراســات اللغويــة والترجمــة 

بكليــة اآلداب – جامعــة االســكندرية لطــرح برامــج دراســات عليــا فــي اللغويــات 

التطبيقيــة )دكتــوراه – ماجســتير – دبلــوم( فــي يوليــو 2013، وقــد تــم تصميــم 

المجــال  هــذا  فــي  العليــا  الدراســات  لطــالب  الفرصــة  لمنــح  البرامــج  هــذه 

التطبيقيــة  اللغويــات  مجــال  فــي  الالزمــة  والخبــرة  بالمعرفــة  لتزويدهــم 

وتخــدم هــذه البرامــج طــالب الدراســات العليــا المهتميــن بالبحــث فــي علــم 

اللغــة وأصــول التدريــس باإلضافــة إلــى محاضــري اللغــة اإلنجليزيــة.

• وافــق المجلــس األعلــى للجامعــات فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 13/ 7/ 

2015 علــى اعتمــاد الدرجــات للطــالب المقيديــن ببرامــج الدبلــوم والماجســتير 

والدكتــوراه بنــاء علــى االتفاقيــة الموقعــة بيــن جامعــة اإلســكندرية واألكاديميــة 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال اللغويات التطبيقية. 
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• تجديــد اتفــاق التعــاون العلمــي للمــرة األولــى فــي فبرايــر 2017 لمــدة ثــالث 

سنوات )2016 - 2019(.

• تجديــد اتفــاق التعــاون العلمــي للمــرة الثانيــة فــي ســبتمبر 2020 لمــدة 

ثــالث ســنوات أخــرى )2019 – 2022(.

• مناقشــة أول رســالة ماجســتير فــي اللغويــات التطبيقيــة فــي البرنامــج 

المشــترك في ديســمبر 2016.

• مناقشــة أول رســالة دكتــوراه فــي اللغويــات التطبيقيــة فــي البرنامــج 

المشــترك فــي فبرايــر 2017. 

برامــج  فــي  الدراســة  فــي  المنتظميــن  الطــالب  عــدد  إجمالــي  بلــغ   •

اللغويــات التطبيقيــة )دكتــوراه – ماجســتير - دبلــوم( 73 طالبًــا فــي 2021. 

• بلــغ إجمالــي عــدد الخريجيــن منــذ بــدء طــرح البرامــج المشــتركة مــع 

جامعــة اإلســكندرية 43 طالبًــا )23 طالــب دبلــوم و14 طالــب ماجســتير 

و6 طــالب دكتــوراه( حتــى 2021.



الماجســتير  برنامــج  اعتمــاد   •

لألغــراض  االنجليزيــة  »اللغــة  فــي 

األعلــى  المجلــس  مــن  المتخصصــة« 

للجامعــات المصريــة فــي فبرايــر 2016 

ويشــمل البرنامــج مســارين: المســار 

األكاديمــي والــذي يشــترط فيــه إعــداد 

رســالة كجــزء مــن متطلبــات الحصــول 

والمســار  العلميــة  الدرجــة  علــى 

اجتيــاز  يتطلــب  والــذي  المهنــي 

الطالــب الختبــار شــامل للحصــول على 

الدرجــة. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد الطالــب بالمعرفــة األكاديميــة والمهارات 

المهنيــة التــي تمكنــه مــن اإلســهام فــي مجــال تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة كمــا يخــدم 

لخريجــي  ويمكــن  بأكملهــا،  العربيــة  والمنطقــة  األكاديميــة   احتياجــات  البرنامــج 

الالزمــة  المؤهــالت  علــى  الحصــول  فــي  يرغبــون  ممــن  المختلفــة  التخصصــات 

والتدريــب الخــاص بتدريــس اللغــة االنجليزيــة االلتحــاق بهــذا البرنامــج باإلضافــة 

إلــى تزويدهــم بالخبــرة الالزمــة فــي مجــاالت التدريــس وتصميــم المناهــج وإعــداد 

المــادة العلميــة واالختبــارات والتقويــم، فضــالً عــن مجــال تقييــم البرامــج الدراســية.

• البــدء فــي طــرح البرنامــج بمســاريه األكاديمــي والمهنــي فــي الفصــل الدراســي 

فبرايــر 2019.
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ثانيــاً: تــم إعتمــاد برنامــج ماجســتير اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض 
المتخصصــة بمســاريه األكاديمــي والمهنــي

لغيــر  العربيــة  اللغــة  »تعليــم  فــي  التخصصــي  الدبلــوم  ثالثًــا: 
بهــا«               الناطقيــن 

• البــدء فــي طــرح الدبلــوم التخصصــي 

لغيــر  العربيــة  اللغــة  »تعليــم  فــي 

 2016 فبرايــر  فــي  بهــا«  الناطقيــن 

تأهيــل  إلــى  البرنامــج  هــذا  ويهــدف 

النظريــة  المعرفــة  تمتلــك  كــوادر 

والخبــرة العمليــة الســتيفاء متطلبــات 

ســوق العمل على المســتوى المحلي 

واإلقليمــي، 

مــع  العلمــي  التعــاون  اتفــاق  عقــد   •

اآلداب –  بكليــة  العربيــة  اللغــة  قســم 

جامعــة االســكندرية لطــرح برنامــج دبلــوم »تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن 

.2020 فــي ســبتمبر  بهــا« 

• إصــدار القــرار الــوزاري بتاريــخ 1/ 2/ 2021 بشــأن اتفاقيــة التعــاون العلمــي بيــن 

جامعة اإلسكندرية )كلية اآلداب واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحــري )كليــة اللغــة واإلعــالم باإلســكندرية( بشــأن طــرح البرنامــج المشــترك. 

• البــدء فــي طــرح البرنامــج المشــترك مــع قســم اللغــة العربيــة – كليــة اآلداب 

.2021 فبرايــر  الدراســي  الفصــل  فــي  اإلســكندرية  بجامعــة 



رابعًا: دبلوم الدراسات العليا في اإلعالم الرياضي
• إعــداد برنامــج دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلعــالم الرياضــي )2019( ويهــدف البرنامــج 

الــى إعــداد الدارســين لفهــم طبيعــة العمــل اإلعالمــي فــي مجــال الرياضــة وتطبيــق 

معاييــر الســلوك وأخالقيــات ممارســة المهنــة والتفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت 

التــي قــد يتعــرض لهــا اإلعالمــي أثنــاء عملــه بالصحافــة واإلذاعــة باإلضافــة إلــى 

إتقــان مهــارات العمــل فــي مجــال اإلعــالم الرياضــي )اإلذاعــة والتليفزيون والصحف 

الورقيــة واإللكترونيــة والعالقــات العامــة( ومــن المتوقــع البــدء فــي البرنامــج فــي 

الفصــل الدراســي ســبتمبر 2021.

سادسًا: استحداث برامج دراسات عليا جديدة
• مقتــرح الئحــة برنامجــي الدبلــوم والماجســتير المهنــي فــي الترجمــة واإلعــالم 

بالتعــاون مــع معهــد الدراســات اللغويــة والترجمــة )2018( وجــاري اعتمــاد الالئحــة 

مــن المجلــس األعلــى للجامعــات المصريــة.

• مقتــرح الئحــة برنامجــي دبلــوم وماجســتير فــي األدب والفيلــم )2020( وجــارى 

اعتمــاد الالئحــة مــن المجلــس األعلــى للجامعــات المصريــة.

• مقترح الئحة برنامج دكتوراه اللغة اإلنجليزية لألغراض المتخصصة بمســاريه 

األكاديمي والمهني )2020(   وســوف يتم تقديمها الى المجلس األعلى للجامعات 

المصريــة للحصــول علــى االعتمــاد قبــل البــدء فــي طــرح البرنامج.

خامسًا: بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التعليمية 
يهــدف بروتوكــول التعــاون مــع نقابــة المهــن التعليميــة )يوليــو 2021( إلــى تمكيــن 

التخصصــات  فــي  أعلــى  علميــة  درجــات  علــى  الحصــول  مــن  النقابــة  أعضــاء 

الكليــة. تطرحهــا  التــي  العليــا  الدراســات  برامــج  فــي  المختلفــة 
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وفــى عــام 2007 تــم إنشــاء مقــر األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا ببورســعيد، 

اللغــات  آنــذاك معهــد دراســات  كانــت  والتــي  اللغــة واإلعــالم  كليــة  حيــث قامــت 

الهندســة  كليــة  مثــل  بالمقــر  الكليــات  إنشــاء  توالــى  ثــم  للطــالب.  بالتدريــس 

واللوجســتيات  الدولــي  النقــل  وكليــة  والتكنولوجيــا 

علــى  اإلشــراف  باإلســكندرية(  الرئيســي  )بالمقــر  واإلعــالم  اللغــة  كليــة  وتتولــى 

مقــررات اللغــات بمقــر األكاديميــة العربيــة ببورســعيد، حيــث يقــدم قســم اللغــات 

برامــج لغــة انجليزيــة متخصصــة لطــالب المقــر تهــدف إلــى تمكيــن الطــالب مــن 

البرامــج:  تلــك  وتتضمــن  التنافســية،  شــديد  العمــل  ســوق  متطلبــات  مواكبــة 

اإلنجليزيــة لألغــراض المتخصصــة بمســتوياتها المختلفــة، وكتابــة التقاريــر الفنيــة، 

الشــفهي  والتواصــل  والقــراءة  االســتماع  مهــارات  تنميــة  الــى  وتهــدف جميعهــا 

والكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل مواقــف محاكيــه لســوق العمــل. 

فرع بورسعيد



فــي ربيــع 2017-2018 بــدأ عمــل وحــدة اللغــة االنجليزيــة باألكاديميــة العربيــة للعلــوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع جنوب الوادي والذي فتح أبوابه للطالب في 

أكتوبــر 2006، وكانــت الوحــدة تقــدم مقــررات اللغــة االنجليزيــة ألغــراض متخصصــة 

لطــالب الكليــات الموجــودة فــي الفــرع وهــي كليــات الهندســة وعلــوم الحاســب 

اآلثــار،  وكليــة  واللوجســتيات  واالنجليــزي(  العربــي  )بقســميها  االعمــال  وإدارة 

والوحــدة تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التعليميــة طبقــا للتخصصــات 

ومســتويات الطــالب فــي اللغــة االنجليزيــة، كمــا يتــم تقديــم دورات المتخصصــة 

يتــم مــن خاللهــا تعليــم الطــالب مهــارات اللغــة والمصطلحــات والعبارات االساســية 

فــي تخصــص كل منهــم حتــى يكونــوا مؤهليــن لســوق العمــل بعــد التخــرج، وتركــز 

وهــي  للغــة  األربعــة  االساســية  المهــارات  الطــالب  تعليــم  علــى  الوحــدة  دورات 

القــراءة والكتابــة واالســتماع والتحــدث،  باإلضافــة لذلــك، تقــوم هــذه الــدوارات 

بتجهيــز الطــالب لســوق العمــل بمهــارات أساســية مثــل كتابــة الســيرة الذاتيــة 

وأداء المقابالت الشــخصية اثناء التقديم على الوظائف وكذلك مهارات العرض.
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فرع جنوب الوادي



تعــد وحــدة اللغــة بفــرع الشــارقة مــن أحــدث الوحــدات التــي تــم انشــائها فــي كليــة 

اللغة واإلعالم لتقديم كافة الخدمات التعليمية لفرع األكاديمية الذي تم افتتاحه 

فــي ســبتمبر 2019. وتقــوم الوحــدة منــذ ذلــك الحيــن باإلشــراف الكامــل علــى جميــع 

مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة الخاصــة بكليــة النقــل البحــري والتكنولوجيــا بقســميها 

قســم تكنولوجيــا النقــل البحــري وقســم تكنولوجيــا الهندســة البحريــة، وقامــت 

الوحــدة أيضــا بتوســيع نطــاق العمــل بهــا أســوة بالكليــة األم بدولــة المقــر وذلــك 

عــن طريــق طــرح العديــد مــن األنشــطة اللغويــة التــي تخــدم طــالب األكاديميــة بفــرع 

الشــارقة باإلضافــة إلــى فتــح مجــاالت للتعــاون المشــترك مــع الجهــات المختلفــة 

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تهــدف إلــى توفيــر خدمــات تعليميــة وتدريبيــة 

لمجتمــع مدينــة خورفــكان حيــث يتواجــد الفــرع. 
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فرع الشارقة



اإلشراف على مقررات اللغة اإلنجليزية 

تقــوم وحــدة اللغــات باإلشــراف الكامــل علــى مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة والفصــول 

التمهيديــة لطلبــة كليــة النقــل البحــري والتكنولوجيــا بقســميها تكنولوجيــا المالحــة 

البحريــة وتكنولوجيــا الهندســة البحريــة .
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أنشطة وحدة اللغة بفرع األكاديمية بالشارقة

تطبيق كافة معايير الجودة والمعايير المطلوبة من قبل

مركز ضمان الجودة في دولة المقر

هيئة االعتماد األكاديمي بدولة اإلمارات 

وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات

حيــث قامــت الوحــدة بإعــداد كافــة الملفــات المطلوبــة علــى النحــو المطلــوب 

التفتيشــات  مــن  للعديــد  الوحــدة  وخضعــت  أعــاله  المذكــورة  الجهــات  مــن 

والخارجيــة. الداخليــة 

طرح العديد من األنشطة اللغوية
قامــت الوحــدة بطــرح األنشــطة اللغويــة التاليــة وتفعيلهــا منــذ الفصــل الدراســي 
األول 2021/2020 والتــي تهــدف إلــى تنميــة المهــارات اللغويــة للطــالب مــن خــالل 

أنشــطة ترفيهيــة. 
• Book Club
• Movie Club
• Speaking Club: Conversation Classes-Presentation skills-Public 
speaking skills-Debating skills-Interviewing skills
• Creative Writing Club



وفي ديسمبر عام 2021 صدر العدد االول من المجلة العلمية لكلية اللغة 

واالعالم عن دار األكاديمية العربية للنشر وعنوانها؛ 
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