
رائدة في تقديم مزيج فريد من 
الدراسات اإلعالمية واللغوية.

تكرس كلية اللغة واإلعالم جهودها 
إلعداد  الطالب ومساعدتهم على 

تطوير المعارف والمهارات والقدرات 
الالزمة لدخول سوق العمل الحديث 

والمتغير.

لماذا نحن؟

درجة مزدوجة

تقدم جامعة أوتونوما ببرشلونة درجة مزدوجة مع األكاديمية 
العربية لجميع طالب كلية اللغة واإلعالم.

الدراسة العملية

تمنح كلية اللغة واإلعالم درجتين

درجة البكالريوس

في اإلعالم

درجة ليسانس

في الترجمة

توفر كلية اللغة واإلعالم فرص عمل متعددة للطالب في المجاالت 
التي تتطلب المعرفة واإلبداع كما توفر فرًصا تدريبية دولية 

لطالبها من خالل اتفاقيات التدريب العملي مع العديد من 
الجامعات والمؤسسات مثل جامعة أوتونوما ببرشلونة في إسبانيا 
Universitat Autònoma de Barcelona وجامعة شيريدان في كندا 

 ،(UClan) وجامعة سنترال النكشاير في إنجلترا Sheridan University
باإلضافة إلى شركة إيالف للترجمة والتعريب في دولة اإلمارات.

الدراسة بالخارج

برنامج تبادل طالبي تقدمه كلية الترجمة والترجمة الفورية في 
جامعة جنيف بسويسرا لطالب كلية اللغة واإلعالم لمدة فصل 

دراسي كامل.

تبادل طالبي بالفصل الدراسي الصيفي بجامعة أوتونوما في 
برشلونة، إسبانيا.

clc.alex.info@aast.edu

+203-5567727
+203-5565429

شارع جمال عبد الناصر,
ميامي, األسكندرية



 

فرص العمل

البرمجة اللغوية في أنظمة الذكاء االصطناعي

الترجمة الفورية والتتبعية في المؤتمرات والمحافل الدولية

الترجمة القانونية في المحاكم والسفارات والهيئات القضائية

كتابة وإنشاء المحتوى

الدوبالچ والترجمة النصية وترجمة الشاشة والتعليق الصوتي

البنوك والشركات والمؤسسات األخرى التي تتطلب
موظفين عالقات عامة

فرص العمل

إنتاج أفالم، إخراج، تصوير سينمائي، تصوير فيديو، إضاءة، تحرير 
فيديو، مؤثرات ضوئية، إنتاج صوتي ومؤثرات صوتية

التصوير الفوتوغرافي والتواصل المرئي (تصميم مواقع 
اإلنترنت / تصميم الواجهة / تصميم الجرافيك)

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي والتحرير وكتابة السيناريو

الدوبالچ وترجمة الشاشة

الصحافة

التسويق الرقمي واإلعالن

الرؤية

تسعى كلية اللغة واإلعالم إلى أن تصبح منارة للتميز ومعياًرا 
للتقدم والتطور بين جميع الكليات في مجالي دراسات اللغة 

واإلعالم، كما تسعى إلى أن تكون كلية رائدة بجودتها التعليمية 
وباستخدامها ألحدث الوسائل التكنولوجية بالمجالين.

الرسالة

تزويد الطالب بأحدث المعارف في مجاالت تخصصهم باإلضافة إلى 
تعزيز قدرتهم على التفكير النقدي والتواصل الشفهي وقدرتهم 
على الكتابة المعبرة إلى جانب زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي 

لديهم ودعم التذوق الفني.

تقديم مناهج دراسية فريدة من نوعها لضمان إعداد خريجين 
متميزين لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي والرقمي 

والتنافسي.

تزويد سوق العمل المحلي واإلقليمي والعالمي بكوادر مؤهلة 
متميزة.

قسم اللغة والترجمة

قسم اإلعالم

يقدم قسم اللغة والترجمة مناهج تهدف إلى تطوير 
القدرات األكاديمية والمهنية للطالب وتعزيز مهارات 

الترجمة والتواصل لديهم كما تهدف إلى تأهيل 
الطالب ليصبحوا متخصصين في اللغة وكتابة 

المحتوى والتحليل النصي وتؤهلهم للعمل 
كمترجمين فوريين أكفاء، كما يقدم قسم الترجمة 

مناهج من قسم اإلعالم كتخصص فرعي.
ويتعرف الطالب في قسم اللغة والترجمة على 

األشكال المختلفة من الترجمة التحريرية والشفهية 
وترجمة الشاشة والدوبالچ باستخدام أحدث التقنيات 
كما يحتوي على معامل لغة مجهزة تجهيًزا كامًال 

باستخدام أحدث البرامج وأدوات الترجمة اآللية 
باإلضافة إلى إمكانية استخدام كافة تقنيات الوسائط 

. CLC المتعددة في استوديوهات
كما يطرح قسم اللغة والترجمة اللغة اإلسبانية كلغة 

ثانية من خالل أربع مقررات يتعلم الطالب من خاللها 
أصول اللغة ويتدربوا على التحدث بطالقة.

قسم اإلعالم يمنح درجة البكالوريوس في اإلعالم، 
وتم تطوير المحتوى الذي يقدمه القسم ليتناسب 

مع احتياجات عالم اإلعالم الذي يشهد تطوًرا 
مستمًرا، فالقسم يوفر للطالب فرًصا تدريبية كما 

يعمل أيًضا كمركز أبحاث ومختبر الستحداث العديد 
من اإلصدارات اإلعالمية الحديثة في ظل العالم 

الرقمي الجديد والمتطور حيث يتم دمج النظرية 
والتطبيق بشكل فعال في كافة مقررات القسم 
باإلضافة إلى أن القسم يوفر بنية تحتية متقدمة 
من االستوديوهات ومساحات خاصة بورش العمل 

التي تستوعب استوديوهات تلفزيونية مجهزة 
تجهيًزا عالًيا واستوديو صوت واستوديو تصوير 

فوتوغرافي ومختبًرا رقمًيا متاًحا لجميع الطالب. 
توفر هذه المرافق مًعا ظروف تدريب مثالية 

للطالب.


