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ابنائى الأعزاء 

اىل  والن�ضمام  الثانوية  املرحلة  فى  جناحكم  مبنا�ضبة  والتهانى  المنيات  باأرق  اليكم  اتقدم  ان  لي�ضعدنى  انه 

ا�ضرة الكادميية ، ومن دواعى �ضرورى ان ارحب بكم وانتم تبداأون مرحلة هامة من حياتكم العلمية حيث ان 

اختياركم لالكادميية يعك�س اختياركم للتميز والبداع. 

ان الكادميية لن تدخر جهداً لثبات ح�ضن اختياركم وللتاأكيد من خاللكم على جودة العملية التعليمية بها 

وخمرجاتها التى تتمثل فى خريج متميز قادر على املناف�ضة فى �ضوق العمل مبا ميلكه من علم وثقافة  ومعرفة هي 

اقرب ما تكون اىل ار�س الواقع   فى احلياة العملية وامل�ضتقبلية باذن اهلل. 

لقد احتفلت الكادميية مبرور اكرث من 44 عاماً على ان�ضائها وم�ضاهمتها فى تطوير ونه�ضة العملية التعليمية لي�س 

فى م�ضر فقط ولكن على م�ضتوى الوطن العربى والقارة الفريقية. اإن ر�ضالة ون�ضاأة الكادميية كموؤ�ض�ضة تعليمية 

ل تهدف اىل الربح لهو الدافع ال�ضا�ضى وامل�ضتمر نحو تقدمي خدمة تعليمية متميزة تتوافق مع رغبات اولياء 

الأمور وابنائهم ومع الحتياجات املتغرية واملتطورة ل�ضوق العمل.

نرحب بكم يف الكادميية وتتطلع منكم اىل بذل اجلهد والعمل الدوؤوب ل�ضتمرار رفعة مكانتها، وحتقيقكم للغاية 

ال�ضا�ضية من ان�ضمامكم اليها ال وهى العلم واملعرفة وال�ضتمتاع باحلياة اجلامعة يف جميع مراحلها العلمية 

والعملية والثقافية و الجتماعية.

ال�صتاذ الدكتور/ ا�صماعيل عبدالغفار ا�صماعيل فرج     

رئي�س الكادميية            
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الأكادمييـة العربيـة للعلوم والتكنولوجيـا والنقل البحري اإحدى منظمات جامعة الدول العربية املتخ�ض�ضة وي�ضارك 

يف ع�ضويتها الدول الأع�ضاء بجامعة الدول العربية.

وتعمل الأكادميية يف جمالت التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة املجتمع منذ اأن ان�ضئت يف عام 1972. 

اأقطار العامل العربي وكذلك من  والأكادميية موؤ�ض�ضة متعددة الأغرا�س والوظائف تقدم خدماتها للطالب من كافة 

الدول الأفريقية. وهي تقوم بتعليم وتدريب وتاهيل الطالب يف كافة اأفرع املعرفة والعلوم والتكنولوجيا. 

وقد حققت الأكادميية خالل اأكرث من اربعني عاما العديد 

من الجنازات التعليمية والتدريبية والبحثية فى جمالت 

خالل  من  والإدارية  الهند�ضية  والعلوم  البحرى  النقل 

املجالت  تلك  فى  احلديثة  التكنولوجيا  تطبيق  منهجية 

وحتتل  العاملية  اإىل  القليمية  من  تنتقل  اأن  فا�ضتطاعت 

مكانة بارزة فى قائمة املوؤ�ض�ضات التعليمية على امل�ضتوى 

املنظمة  جائزة  على  الأكادميية  ح�ضلت  وقد  الدوىل، 

 2007 عام   )ISO( القيا�ضية  للم�ضتويات  الدولية 

م�ضتوى  على  للموؤ�ض�ضات  الأوىل  مراكز  ال�ضتة  �ضمن 

وتقدم  العاىل  للتعليم  القيا�ضية  امل�ضتويات  فى  العامل 

من  والبحثية  والتدريبية  التعليمية  خدماتها  الأكادميية 

خالل كياناتها الأ�ضا�ضية التالية:
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املقر الرئي�صي بال�صكندرية

مقر ابي قري

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

واأق�ضامها العلمية هي

RR .ق�ضم تكنولوجيا النقل البحري

RR .ق�ضم تكنولوجيا الهند�ضة البحرية

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

والربامج  الق�ضام  من  العديد  الكلية  ت�ضم  كما 

املتخ�ض�ضة:

RRق�ضم الدرا�ضات البحرية ال�ضا�ضية

RR ق�ضم الدورات اخلا�ضة واملحاكيات

RR برنامج الغو�س

RRبرنامج الر�ضاد وامل�ضاحة البحرية

كلية النقل الدويل و اللوجي�صتيات

واق�ضامها العلمية وهى )عربى – اجنليزى(

RRق�ضم اإدارة اللوج�ضتيات و �ضال�ضل الإمداد

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدولية

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقل

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الهند�صة و التكنولوجيا

باأق�ضامها العلمية و هي

RRق�ضم الهند�ضة امليكانيكية وامليكاترونيك�س 

RRق�ضم هند�ضة الإلكرتونيات و الت�ضالت 

RRق�ضم هند�ضة احلا�ضب 

RRق�ضم الهند�ضة الكهربية والتحكم باحلا�ضب 

RRق�ضم هند�ضة الت�ضييد و البناء 

RRق�ضم الهند�ضة ال�ضناعية و الإدارية 

RR ق�ضم الهند�ضة املعمارية والت�ضميم البيئي 

RR ق�ضم الهند�ضة البحرية 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات خمس سنوات 
)10 فصول دراسية(

كما ت�ضم الكلية الق�ضام العلمية التية: 

RR ق�ضم الدرا�ضات العليا الهند�ضية

RR ق�ضم العلوم ال�ضا�ضية والتطبيقية

كلية احلا�صبات و تكنولوجيا املعلومات

باأق�ضامها العلمية و هي

RRق�ضم علوم احلا�ضب

RRق�ضم نظم املعلومات

RRق�ضم هند�ضة الربجميات

RR.ق�ضم الو�ضائط املتعددة والكومبيوتر جرافيك�س

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كما ت�ضم الكلية الق�ضام العلمية التية: 

RR نظم  - احلا�ضب  )علوم  العليا  الدرا�ضات  ق�ضم 

املعلومات(
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كلية تكنولوجيا امل�صايد وال�صتزراع املائي

واأق�ضامها العلمية 

RR.ق�ضم تكنولوجيا امل�ضايد

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

يف  متخ�ض�س  خربة  كبيت  الأكادميية  دور  اإطار  يف 

جمال النقل البحري وكافة الن�ضطه البحريه ودورها 

البارز يف تطوير وحتديث الأ�ضاطيل العربية فقد ظهرت 

وال�ضتزراع  امل�ضايد  تكنولوجيا  كلية  اإن�ضاء  فكرة 

خمتلف  يف  التطوير  ملنظومة  ا�ضتكمال  املائي 

للعلوم  العربية  الأكادميية  وقامت  البحريه.  املجالت 

ال�ضيد  ق�ضم  باإن�ضاء  البحرى  والنقل  والتكنولوجيا 

البحرى عام 1990 لتحقيق اأحد اأهداف الأكادميية 

يف  الق�ضوى  اأهميته  له  جديد  تعليمى  م�ضار  باإيجاد 

التعليم  تقدم  حيث  ال�ضمكية  الرثوة  �ضناعة  جمال 

يف  املجال  هذا  لأهمية  الو�ضائل  باأحدث  والتدريب 

�ضفن  كوادر  وتاأهيل  ولإعداد  الدول  اقت�ضاديات 

اأحدث  مع  التعامل  وقادرة على  ممتازاً  تاأهياًل  ال�ضيد 

الأجهزة يف جمالت املالحة وال�ضيد لتعو�س نق�ضاً 

هائاًل يف هذا املجال . وحر�ضاً من الأكادميية العربية 

املتخ�ض�ضة  الكوادر  توفري  والتكنولوجيا على  للعلوم 

فى جمال تكنولوجيا ال�ضيد البحري فقد مت التخطيط 

لربنامج تكنولوجيا امل�ضايد.

جمالت العمل للخريجني

امل�ضايد  ميكن للحا�ضل على بكالوريو�س تكنولوجيا 

العمل باملجالت الآتية:

■R احلقلية ال�ضيد  ومبواقع  ال�ضباك  مب�ضانع  العمل 

كمواين ال�ضيد . 

■R احلكومية الهيئات  يف  كاإداريني  العمل 

املنظمة لن�ضاطات امل�ضايد املختلفة وكمراقبني 

للم�ضايد. 

■R التاأهيل للعمل كقبطان علي �ضفن ال�ضيد الغري

الوزاريه  املتطلبات  ا�ضتكمال  )بعد  حمدوده 

ملزاولة املهنه(. 

■R العمل مبجالت البحث العلمي وتطوير �ضناعة

امل�ضايد

معهد التدريب البحري

و ي�ضرف على تنفيذ برامج التدريب البحري على ظهر 

والهند�ضة  املالحة  لطالب   4 عايدة  التدريب  �ضفينة 

البحرية الذين يتطلعون للعمل ك�ضباط مالحة  

و مهند�ضني بحريني.

جممع املحاكيات املتكامل

الكوادر  تنمية  الأكادميية يف  ركائز  اأحد  ميثل  الذي  و 

العربية يف هذه املجالت املتخ�ض�ضة.

حماكي  ال�ضفن/  مناورات  و  قيادة  حماكي  وي�ضم 

الت�ضال بالأقمار ال�ضناعية/ حماكي مكافحة التلوث 

البحري/ حماكي ناقالت الغاز امل�ضال/ معمل حتاليل 

عينات الزيوت/ مركز بناء قواعد البيانات 

مركز املعلومات والتوثيق

عام  يف  بالأكادميية  والتوثيق  املعلومات  مركز  تاأ�ض�س 

الإدارية  املعلومات  نظم  تطوير  اجل  من   1983

ملختلف الإدارات يف جميع فروع الأكادميية
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 مقر ميامي

كلية الإدارة و التكنولوجيا

باأق�ضامها العلمية وهي: ) عربى / اجنليزى / فرن�ضى( 

RRق�ضم الت�ضويق

RRق�ضم املحا�ضبة

RRق�ضم التجارة الإلكرتونية 

RRق�ضم نظم املعلومات الإدارية 

RRق�ضم ال�ضياحة والفندقة 

RRق�ضم ادارة الأعالم 

RR Cardiff كارديف(  )جامعة  الدولية  الربامج 

 Metropolitan University

مت عقد اتفاقية بني الأكادميية وجامعة كارديف لتدري�س 

برنامج اإدارة الأعمال من جامعة كارديف والأكادميية 

حيث يتيح للطالب احل�ضول على درجة البكالوريو�س 

من جامعة كارديف بالإ�ضافة اإىل درجة البكالوريو�س 

من الأكادميية.

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية اللغة والإعالم

باأق�ضامها العلمية وهي:

RRق�ضم الأعالم 

RRق�ضم الرتجمة 

توؤهل الكلية اخلريج للعمل يف املجالت الآتيه:

■R )املنظمات الدولية والعربية ) ترجمة – اإعالم 

■R الف�ضائيات العربية واملحلية 

■R الهيئات واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية 

■R البنوك واملحاكم 

■R ال�ضحف واملجالت

■R الهيئات التعليمية والتدريب

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الدرا�صات العليا يف الإدارة

اإىل  تهدف  التي  والربامج  العليا  الدرا�ضات  ت�ضم  و 

الأ�ض�س  اأحدث  م�ضتخدمة  الإداريني  القادة  اإعداد 

التعليمية التي متزج ما بني املفاهيم العلمية واملمار�ضة 

العملية للو�ضول بهم اإىل اآفاق جديدة يف فنون الإدارة 

املتميزة ومتنح الدرجات التالية:

RRDBA دكتوراه اإدارة الأعمال املهنية

RR)ماج�ضتري اإدارة الأعمال )عربي – اإجنليزي 

RR)ماج�ضتري الإدارة العامة )عربي 

RR   – دبلوم الدرا�ضات العليا يف الت�ضويق )عربي 

   اإجنليزي(

RR       دبلوم الدرا�ضات العليا يف املوارد الب�ضرية 

   )عربي– اإجنليزي(
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مركز البحوث و ال�صت�صارات

التعليم  بربط  يتعلق  فيما  الأكادميية  فل�ضفة  ويعك�س 

البحثية  الأق�ضام  املركز  وي�ضم  التطبيقي،  بالبحث 

التالية:

RRق�ضم البحوث الفنية

RRق�ضم بحوث املعلومات و حتليل النظم 

RRق�ضم بحوث احلا�ضب الآيل 

RRق�ضم بحوث النقل البحري 

املدر�صة الثانوية الدولية

الثانوية  ال�ضهادة  برامج  تنفيذ  خاللها  من  ويتم 

كمربدج  جامعة  مع  بالتن�ضيق   IGCSE الإجنليزية 

American Diploma وكذلك

مركز برامج خدمة املجتمع

و يعنى بتقدمي الربامج يف جمالت التدريب املختلفة 

)اللغة الإجنليزية، احلا�ضب الآيل، ال�ضكرتارية ..اإلخ(.

املعاهد املتخ�ص�صة

RRمعهد النقل الدويل واللوج�ضتيات 

RRمعهد الإنتاجية واجلودة 

RRمعهد التدريب البحري 

RRمعهد تدريب املوانئ 

RRمعهد الفندقة البحرية 

RRمعهد الدرا�ضات التقنية و املهنية 

مراكز تكنولوجيا املعلومات

RRجممع املحاكيات املتكامل 

RRمركز الو�ضائط املتعددة 

RRمركز خدمات احلا�ضب 

RRمركز �ضبكات احلا�ضب 

RRاملركز الإقليمي للمعلوماتية 
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مقر الأكادميية بالقاهرة

قامت الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل 

اأكتوبر  يف  بالقاهرة  لالأكادميية  مقرى  بافتتاح  البحري 

اجلديدة  مب�ضر   1998 اأكتوبر  يف  و  بالدقي،   1997

خلدمة  ذلك  و  الذكية  بالقرية   2012 �ضبتمرب  وفى 

قطاع وا�ضع من الطالب املقيمني بالقاهرة الكربى. 

درا�صات البكالوريو�س التي يقدمها مقر 

القاهرة

فرع م�صر اجلديدة

كلية الإدارة و التكنولو جيا )اإجنليزي - 

فرن�صي - عربي(

RRق�ضم الت�ضويق

RRق�ضم املحا�ضبة 

RRق�ضم نظم املعلومات الإدارية 

RR London School برامج كلية لندن لالإقت�ضاد

of Economics Program

RR Cardiff كارديف(  )جامعة  الدولية  الربامج 

 Metropolitan University

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية اللغة والإعالم

RRق�ضم العالم 

RRق�ضم الرتجمة 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الهند�صة و التكنولوجيا 

RRق�ضم هند�ضة اللكرتونيات و الت�ضالت 

RRق�ضم هند�ضة احلا�ضب 

RRق�ضم الت�ضييد و البناء 

RRق�ضم الهند�ضة املعمارية و الت�ضميم البيئي 

RRق�ضم هند�ضة  امليكانيكا / امليكاترونيك�س 

RRق�ضم الهند�ضة الكهربية و التحكم باحلا�ضب 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات خمس سنوات 
)10 فصول دراسية(
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كلية احلا�صبات وتكنولوجيا املعلومات 

RRق�ضم علوم احلا�ضب 

RRق�ضم نظم املعلومات 

RRق�ضم هند�ضة الربجميات 

RRق�ضم الو�ضائط املتعددة والكمبيوتر جرافك�س

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية النقل الدويل واللوجي�صتيات 

واأق�ضامها العلمية )عربى – اجنليزى(

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدوليةR

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقلR

RRق�ضم اللوج�ضتيات و اإدارة �ضال�ضل الإمدادR

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

فرع الدقى 

كلية الإدارة و التكنولو جيا )اإجنليزي - عربي(

RRق�ضم الت�ضويق و الأعمال الدولية

RRق�ضم املحا�ضبة 

RRق�ضم نظم املعلومات الإدارية 

RR Cardiff كارديف(  )جامعة  الدولية  الربامج 

 Metropolitan University

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية النقل الدويل واللوجي�صتيات 

واأق�ضامها العلمية )عربى – اجنليزى(

RR ق�ضم اإدارة اللوج�ضتيات و�ضال�ضل المداد

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدولية 

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقل 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

فرع القرية الذكية 

كلية الإدارة و التكنولو جيا )اإجنليزي(

RRق�ضم الت�ضويق و الأعمال الدولية

RRق�ضم املحا�ضبة 

RRق�ضم نظم املعلومات الإدارية

RR Cardiff كارديف(  )جامعة  الدولية  الربامج 

 Metropolitan University

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الهند�صة و التكنولوجيا 

RRق�ضم هند�ضة اللكرتونيات و الت�ضالت

RRق�ضم الت�ضييد و البناء 

RR ق�ضم الهند�ضة املعمارية و الت�ضميم البيئي 

RRق�ضم هند�ضة امليكانيكا / امليكاترونيك�س 

RRق�ضم هند�ضة الطاقة

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات خمس سنوات 
)10 فصول دراسية(

كلية النقل الدويل واللوجي�صتيات 

واأق�ضامها العلمية )عربى – اجنليزى(

RR ق�ضم اإدارة اللوج�ضتيات و�ضال�ضل المداد

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدولية 

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقل 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(
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برامج  الدرا�صات العليا التي يقدمها مقر القاهرة 

كلية الدرا�صات العليا يف الإدارة

RR دكتوراه وماج�ضتري ودبلوم فى الدارة 

معهد النقل الدويل و اللوجي�صتيات

RR  ماج�ضتري يف تخ�ض�ضات النقل الدويل

القانونية  الدولية  واملعامالت  واللوجي�ضتيات 

التجارية و اللوجي�ضتيات – اإدارة امل�ضت�ضفيات 

– لوجي�ضتيات ت�ضدير احلا�ضالت الزراعية – 
لوجي�ضتيات التقا�ضي و اإنهاء املنازعات.

الدرا�صات العليا الهند�صية

RR الإلكرتونيات تخ�ض�ضات  يف  ماج�ضتري 

 – الت�ضييد   – احلا�ضبات   – والت�ضالت 

امليكانيكا/  – باحلا�ضب  والتحكم  الكهرباء 

امليكاترونيك�س – العمارة والت�ضميم البيئى.

الدرا�صات العليا يف احلا�صبات

RR نظم  – احلا�ضب  علوم  تخ�ض�س  يف  ماج�ضتري 

املعلومات

معهد النتاجية واجلودة 

 ) املاج�ضتري والدبلوم فى ادارة اجلودة(

فرع بور�صعيد

كلية النقل الدويل واللوجي�صتيات 

واأق�ضامها العلمية )عربى – اجنليزى(

RR ق�ضم اإدارة اللوج�ضتيات و�ضال�ضل المداد

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدولية 

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقل 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الهند�صة و التكنولوجيا 

RR ق�ضم الهند�ضة املعمارية و الت�ضميم البيئي

RRق�ضم الت�ضييد و البناء

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات خمس سنوات 

)10 فصول دراسية(

فرع جنوب الوادي

و ميثل »مقر الأكادميية جنوب الوادي« الذي مت تاأ�ضي�ضه 

مبدينة اأ�ضوان تاأكيدا مل�ضرية العطاء امل�ضتمر من الكادميية 

واإح�ضا�ضها وتقديرها لتطلعات اأبناء اإقليم جنوب الوادي 

ي�ضم  الذي  الإقليم  )ذلك  العربية  م�ضر  بجمهورية 

حمافظات اأ�ضوان/ قنا/ �ضوهاج/ الوادي اجلديد/ البحر 

الأحمر ومدينة الأق�ضر( و حقهم يف احل�ضول علي فر�س 

اأن حلقت يف الآفاق املحلية  تعليم يف الأكادميية – بعد 

اإقليمهم  اإىل  براجمها  متتد  – باأن  الدولية  و  الإقليمية  و 

التي  الب�ضرية  التنمية  بعًدا جديًدا لربنامج  لكي ت�ضيف 

ت�ضعى الدولة جاهدة ايل تنميتها  وانطالقاً من هذا الدور 

لبناء  الدرا�ضية  امل�ضروفات  دعم  الكادميية  قررت  فقد 

%50 من فئة امل�ضروفات الدرا�ضية  بن�ضبة  هذا القليم 

املعمول بها فى مقرها الرئي�ضى بالإ�ضكندرية. 

كلية الهند�صة و التكنولوجيا 

RRق�ضم هند�ضة اللكرتونيات و الت�ضالت

RRق�ضم الت�ضييد و البناء 

RR ق�ضم الهند�ضة املعمارية و الت�ضميم البيئي 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات خمس سنوات )10 
فصول دراسية(

كلية النقل الدويل واللوجي�صتيات 

RR ق�ضم اإدارة اللوج�ضتيات و�ضال�ضل المداد

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات التجارة الدولية 

RRق�ضم اإدارة لوج�ضتيات النقل 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية الإدارة و التكنولو جيا

RRق�ضم املحا�ضبة

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(

كلية احلا�صبات وتكنولوجيا املعلومات 

RRق�ضم علوم احلا�ضب 

RRق�ضم نظم املعلومات 

RRق�ضم هند�ضة الربجميات 

ومدة الدراسة باى من هذه التخصصات اربع سنوات )8 
فصول دراسية(
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فرع الالذقية

ال�ضورية  الكوادر  تاأهيل  هو  الفرع  اإن�ضاء  من  الهدف 

خمتلف  يف  البحار  اأعايل  �ضفن  ظهر  على  للعمل 

العلوم  و  احلديثة  التقنية  الهند�ضة  و  العلوم  جمالت 

الإدارية و التكنولوجية.

درا�صات البكالوريو�س التي يقدمها فرع الالذقية

RRبكالوريو�س تكنولوجيا النقل البحري

RR بكالوريو�س تكنولوجيا الهند�ضة البحرية

RR بكالوريو�س اإدارة التجارة و لوجي�ضتيات

النقل الدويل

RRبكالوريو�س هند�ضة احلا�ضب

RRبكالوريو�س اإدارة الأعمال
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العتماد الدوىل

اوًل: اعتماد اململكة املتحدة

اعتماد املعاهد الهند�صية املهنية الربيطانية لدرجات بكالوريو�س الهند�صة التي متنحها 

الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا

تنتهج الأكادميية �ضيا�ضة ثابتة لتطوير براجمها التعليمية وربطها مبوؤ�ض�ضات ذات �ضمعة عاملية يف جمال التعليم لإميان 

الأكادميية باملردود الإيجابي لهذا التفاعل على خريجيها.

و يف هذا ال�ضدد ح�ضلت كلية الهند�ضة والتكنولوجيا على اعتماد املعاهد املهنية الهند�ضية الربيطانية 

Engineering Professional Institutes

لدرجات البكالوريو�س التي متنحها الأكادميية وهي:

R .معهد الهند�ضة البحرية للعلوم والتكنولوجيا لربامج بكالوريو�س الهند�ضة البحرية

Institute of Marine Engineering and Technology (I Mar EST)

R  وبرامج امليكانيكية  الهند�ضة  بكالوريو�س  لربامج  امليكانيكيني  املهند�ضني  معهد 

بكالوريو�س الهند�ضة ال�ضناعية والإدارية.

Institute of Mechanical Engineering (I Mech E)

R  بكالوريو�س وبرنامج  احلا�ضب،  بكالوريو�س  لربنامج  الكهربائيني  املهند�ضني  معهد 

الكهربائية  الهند�ضة  بكالوريو�س  وبرنامج  والت�ضالت،  الإلكرتونيات  هند�ضة 

والتحكم باحلا�ضب.

Institute of Electrical Engineering (IEE)

R معهد املهند�ضني املدنيني

Institute of Civil Engineering

R .معهد املهند�ضني الإن�ضائيني لربنامج بكالوريو�س هند�ضة الت�ضييد والبناء

The Institute of Structural Engineers (I Struct E)

R  املعمارية الهند�ضة  بكالوريو�س  لربنامج  الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  املعهد 

والت�ضميم البيئي.

Royal Institute of British Architects (RIBA) 
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يف  الأوىل  للمرة  مينح  الذي  العتماد  هذا  ويتيح 

كلية  خلريجي  تعليمية  ملوؤ�ض�ضة  الأو�ضط  ال�ضرق 

مبوجبه  يح�ضل  دولًيا  ا 
ً
اعرتافـ بالأكادميية  الهند�ضة 

اخلريج على ع�ضوية هذه املعاهد العريقة دون احلاجة 

اإىل تقييم علمي ومهني م�ضبق ومينحه اأف�ضلية التعيني 

بال�ضركات واملوؤ�ضات املحلية والعربية والدولية، حيث 

من  معتمدون  مهند�ضون  بها  يعمل  التي  اجلهات  اإن 

هذه املعاهد يرتفع تقييمها الفني يف ظل نظام العوملة 

والأ�ضواق املفتوحة واتفاقية التجارة العاملية.

ثانيًا : اعتماد  الوليات املتحدة المريكية

ونتيجة للتميز العلمى فى كلية الهند�ضة وما �ضبق من 

للم�ضتوى  ونظراً  العلمية  بدرجاتها  دولية  اعرتافات 

الراقى  وامل�ضتوى  التدري�س  هيئة  لع�ضاء  املتميز 

ح�ضلت  فقد  بها  الدرا�ضية  للمعامل  واحلديث 

من  العاملى  الكادمييى  العرتاف  على  الكادميية 

الهيئة المريكية لعتماد الهند�ضة والتكنولوجيا

 Accreditation Board for Engineering  

 (& Technology (ABET

الهند�ضة  فى  البكالوريو�س  درجات  يعادل  والذى 

اجلامعات  ارقى  فى  بنظريها  الكادميية  متنحها  التى 

العرتاف  على  الكادميية  ح�ضلت  وقد  المريكية، 

ملدة 7 �ضنوات علماً بان املدة التى متنح عادة ل تزيد 

عن 5 �ضنوات وذلك لتميز امل�ضتوى التعليمى بكلية 

الهند�ضة بالكادميية.

ثالثًا : اعتماد الهيئة القومية ل�صمان جودة 

( NAQAAE )  التعليم والعتماد

وقد ح�ضلت كلية النقل الدوىل واللوج�ضتيات وكلية 

والتكنولوجيا  الإدارة  وكلية  والتكنولوجيا  الهند�ضة 

التعليم  جودة  ل�ضمان  القومية  الهيئة  اعتماد  على 

به  والعتماد وتعد تلك الهيئة كياناً لالعتماد معرتفاً 

عاملياً معروفاً بقراراته العادلة واملو�ضوعية وبريادته ومتيزه 

يف جمال �ضمان جودة التعليم على امل�ضتوى املحلي 

والإقليمي والدويل مع احلفاظ على هويته امل�ضرية.
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قواعد واإجراءات القبول
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قواعد واإجراءات القبول

�صروط اللتحاق

R  احل�ضول على �ضهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها

من ال�ضهادات الأجنبية.

R  والهند�ضة املالحة  لق�ضام  الطبية  اللياقة  توافر 

البحرية وتكنولوجيا امل�ضايد.

R  )للم�ضريني( عاًما   22 الطالب  �ضن  جتاوز  عدم 

عند بدء الدرا�ضة و حتديد املوقف من التجنيد.

R  اللغة فى  امل�ضتوى  حتديد  اختبارات  ح�ضور 

الجنليزية.

R  الهند�ضة تكنولوجيا  تخ�ض�س  يف  للطالب  ميكن 

على  للح�ضول  الدرا�ضة  ا�ضتكمال  البحرية 

درجة بكالوريو�س الهند�ضة البحرية بعد الف�ضل 

اخلام�س، اإذا كان م�ضتوفًيا ل�ضروط القبول بكلية 

الهند�ضة والتكنولوجيا.

اأوراق ور�صوم اللتحاق

م�ضتخرج ر�ضمى وفقاً لنوع �ضهادة الطالب:. 1

R  الثانوية يف  النجاح  ا�ضتمارة  العامة:  الثانوية   

العامة اأو م�ضتخرج ر�ضمي منها.

R  ال�ضنة درجات  �ضهادة  المريكية:  الدبلومة   

ت�ضل�ضل  مع  ع�ضر  والثانية  واحلادية  العا�ضرة 

درا�ضى 12 �ضنة درا�ضية موثقة.

R  بعد �ضنوات   3 �ضهادات  الجنليزية:  الثانوية   

ال�ضف التا�ضع او الإعدادية.

R  املعادلة ال�ضهادات  كافة  فى  النجاح  �ضهادة   

البكالوريا  الفرن�ضية/  البكالوريا  )البيتور/ 

الدولية/ الكندية(

R  ي�ضلم ا�ضل �ضهادة الثانوية العامة يف موعد اق�ضاه

4 ا�ضابيع من بدء الدرا�ضة.

�ضهادة امليالد اأو م�ضتخرج ر�ضمي منها.. 2

�ضورة البطاقة ال�ضخ�ضية اأو جواز ال�ضفر.. 3

�ضورة البطاقة ال�ضخ�ضية اأو جواز ال�ضفر لوىل المر.. 4

5 ..)6X4( عدد 4 �ضور �ضخ�ضية

م�ضرتدة( . 6 )غري  واللتحاق  التقدمي  ر�ضوم  �ضداد 

200 دولر. 

�ضهادة طبية باللياقة البدنية والذهنية.7. 

بالكادميية . 8 اللتحاق  ال�ضفارة على  مبوافقة  خطاب 

للجن�ضيات التى تتطلب �ضفارتهم ذلك:

 ) ال�ضعودية ، الكويت ، المارات ، الردن ، عمان، 

قطر(

اإ�ضتمارة 2 جند للطلبة امل�ضريني.. 9
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 Early Admission  القبول املبكر

لالأكادميية  التقدم  اإمكانية  للطالب  النظام  هذا  يتيح 

من  جزء  و�ضداد  الثانوية  املرحلة  نتيجة  ظهور  قبل 

امل�ضروفات حيث يتقدم الطالب بنتيجة املرحلة الأوىل 

درا�ضيتني  �ضنتني  اأول  مواد  )نتائج  العامة  للثانوية 

للثانوية الإجنليزية - �ضهادة قيد بال�ضف الثاين ع�ضر + 

نتيجة SAT للدبلومة الأمريكية - �ضهادة قيد باملرحلة 

النهائية لل�ضهادات الأخرى( 

تنتهى هذه املرحلة يوم: 2016/6/30

 Regular Admission  القبول العادي

لالماكن  وفقاً   2016/7/10 يبداأ:  العادى  القبول 

املتبقية

R  لولوية وفقاً  القبول  نتيجة  عن  العالن  يتم 

الختبارات  وح�ضور  لالأق�ضام  املتقدمة  املجاميع 

املجل�س العلى  الأكادميية و�ضروط  التي حتددها 

للجامعات مبختلف التخ�ض�ضات.

R  القبول من  مرحلة  كل  نتيجة  عن  العالن  يتم 

عن  للجامعات  الأعلي  املجل�س  لأعالن  وفقاً 

�ضوابط القبول يف اجلامعات اخلا�ضة علي املوقع 

www.aast.edu اللتكرتوين لالكادميية

R  املرحلة بنتائج  التقدم  الطالب  جميع  على 

القبول  قرار  اعالن  موعد  قبل  النهائية  الثانوية 

املعلن با�ضبوعني على القل.

R  (1000$(ي�ضمح للطالب باأ�ضرتداد مقدم احلجز

حتي تاريخ2016/8/18R ويتم خ�ضم 50 % 

من قيمة هذا املقدم وحتي نهاية ال�ضبوع الثالث 

ر�ضوم  اأي  باأ�ضرتداد  ي�ضمح  ول  الدرا�ضة  من 

درا�ضية )�ضواء مقدم حجز او ر�ضوم كاملة( بعد 

ال�ضبوع الثالث من الدرا�ضة

Online Admission القبول الإلكرتوين

موقع  خالل  من  اللتحاق  طلب  ملء  للطالب  ميكن 

الأكادميية الإلكرتوين 

www.aastmtic.aast.edu/onlineadmission/ 
على اأن يقوم بعد ذلك با�ضتكمال اإجراءاته.

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

R علمي ريا�ضة /علوم - تكنولوجيا النقل البحري

R  الهند�ضة تكنولوجيا   - علوم  ريا�ضة/  علمي   

البحرية - اأربع �ضنوات

كلية الهند�صة و التكنولوجيا

R .ا ل�ضروط املجل�س الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

كلية احلا�صبات و تكنولوجيا املعلومات

)ريا�صة / علوم(

R .ا ل�ضروط املجل�س الأعلى للجامعات
ً
 طبقـ

R .تقبل الكلية علمي علوم / علمي ريا�ضة

كلية الإدارة و التكنولوجيا

R  اإدارة بتخ�ض�ضات  لاللتحاق  اأدبي   / علمي   

وال�ضياحة  الفندقة   / العربي  الق�ضم  الأعمال 

ا ل�ضروط املجل�س الأعلى للجامعات.
ً
وطبقـ

R  اإجنليزي الأعمال/  اإدارة  لتخ�ض�ضات  بالن�ضبة   

الطالب  يجتاز  اأن  ي�ضرتط  والفندقة  وال�ضياحة 

اختبار اللغة الإجنليزية الذي يعقد بالأكادميية.

كلية النقل الدويل و اللوجي�صتيات

R .ا ل�ضروط   املجل�س الأعلى للجامعات
ً
 طبقـ

R  الدويل النقل  كلية  لق�ضام  بالن�ضبة   

واللوجي�ضتيات  /  الربنامج الإجنليزي ي�ضرتط اأن 

يجتاز الطالب اختبار اللغة  الإجنليزية الذي يعقد 

بالأكادميية.
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كلية اللغة والإعالم  

R .ا ل�ضروط املجل�س الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

كلية تكنولوجيا امل�صايد وال�صتزراع املائي

R .ا ل�ضروط املجل�س الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

العدول عن الدرا�صة

R  (1000$( ي�ضمح للطالب با�ضرتداد مقدم احلجز

امل�ضددة اثناء القبول حتى تاريخ 2016/8/18  

ويتم خ�ضم 50 % من قيمة هذا املقدم وحتي 

ي�ضمح  ول  الدرا�ضة  من  الثالث  ال�ضبوع  نهاية 

باأ�ضرتداد اأي ر�ضوم درا�ضية )�ضواء مقدم حجز او 

ر�ضوم كاملة( بعد ال�ضبوع الثالث من الدرا�ضة

R  بعد الدرا�ضة  عن  الطالب  عدول  حالة  يف 

قيمة  فقط  ي�ضرتد  الدرا�ضة  من  الثالث  الأ�ضبوع 

تامني املعامل الذى �ضدد. 

املنح واخل�صومات الدرا�صية

الكاملة  الدرا�ضية  املنح  من  عدداً  الأكادميية  تقدم 

الدرا�ضى  العبء  م�ضروفات  من  تخ�ضم   ( واجلزئية 

فقط( طبقاً للوائح املالية املنظمة وذلك للمتقدمني من 

الفئات التالية:

الكاملة . 1 الدرا�ضية  املنح  من  عدد  الأكادميية  تقدم 

العامة  الثانوية  فى  جماميع  اأعلى  على  للحا�ضلني 

نف�س  فى  العامة  الثانوية  على  )احل�ضول  امل�ضرية 

العام(.

ووزارة . 2 العربية  باجلامعة  العاملني  لأبناء  خ�ضم 

اخلارجية.

الثانى . 3 ولالخ  الأكادميية  خريجى  لأبناء  خ�ضم 

ولخوة اخلريجيني.

العام . 4 والقطاع  باحلكومة  العاملني  لأبناء  خ�ضم 

فعلية  �ضنة   15 عن  اخلدمة  مدة  تقل  األ  ب�ضرط 

ابناء  وكذا  امل�ضلحة  القوات  �ضباط  ابناء  وكذا 

التدري�س  هيئة  اع�ضاء  وابناء  ال�ضرطة  �ضباط 

باجلامعات امل�ضرية احلكومية.

R  ت�ضتمل امل�ضروفات على اخلدمات املقدمة مثل 

تكلفة الكتب واملذكرات والأن�ضطة الريا�ضية 

والجتماعية والثقافية والعالج والتاأمني �ضد 

احلوادث.

R  ت�ضتمل م�ضروفات ق�ضمي الدرا�ضات البحرية 

ال�ضا�ضية وتكنولوجيا الهند�ضة البحرية على 

تكاليف الإقامة والإعا�ضة والزي الر�ضمي وزي 

الأن�ضطة.

R  يتم تاأمني الطالب بوثيقة تاأمني �ضد احلوادث 

خالل فرتة الدرا�ضة والتدريب 10000 دولر 

دون اأدنى تكلفة على الطالب.



19

متى يزول اخل�صم؟

R  يف حالة اإعادة الطالب لأي مقرر ب�ضبب )الر�ضوب 

/ الن�ضحاب/ التح�ضني( ي�ضدد ثمن املقرر 

بالكامل دون ح�ضاب اأي مميز خ�ضم وي�ضدد هذا 

الفرق عند الت�ضجيل.

R  اإلغاء منحة القبول اأو املنحة الريا�ضية يف حالة اإقرار 

جلنة �ضئون الطالب ب�ضوء �ضلوك الطالب.

منح التفوق

من  )اإعفاء  الدرا�ضة  اأثناء  للطالب  منح  تخ�ض�س 

م�ضروفات الدرا�ضة فقط( مبعدل منحة درا�ضية كاملة 

واحدة لكل فرتة درا�ضية بكل تخ�ض�س لأعلى معدل 

تراكمي، وذلك وفقاً لل�ضروط التالية:

األ يقل املعدل الرتاكمي عن 3.6 . 1

األ يقل عدد الطالب بالتخ�ض�س عن 15 طالب.. 2

عن . 3 بالكامل  الدرا�ضية  لل�ضاعات  الطالب  اجناز 

الفرتات الدرا�ضية ال�ضابقة.

انتظام الطالب فى الدرا�ضة دون تاأجيل.. 4

نف�س . 5 فى  الدرا�ضة  فى  الطالب  ا�ضتمرار 

التخ�ض�س.

الف�ضل . 6 على  الدرا�ضية  املنح  نظام  ي�ضرى  ل 

الدرا�ضى ال�ضيفى.

تق�ضم املنحة يف حالة ت�ضاوي اأكرث من طالب يف . 7

املعدل الرتاكمي.

معدل . 8 على  طالب  من  اأكرث  ح�ضول  حالة  يف 

تفوق  منحة  منهم  كل  ي�ضتحق   4.00 تراكمى 

كاملة.

ل يطبق نظام منحة التفوق على الطالب املحولني . 9

من اخلارج اإل بعد ق�ضاء ف�ضلني درا�ضيني بذات 

التخ�ض�س.
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قواعد  خا�صة بال�صهادات الأجنبية 

املعادلة

IGCSE اأول ً: الثانوية الإجنليزية

�ضنة . 1  12 عن  الدرا�ضة  �ضنوات  عدد  يقل  األ 

احل�ضول  بعد  �ضنوات  ثالث  م�ضي  )اأو  درا�ضية 

على الإعدادية(.

املقررات املوؤهلة لاللتحاق بالتخ�ض�ضات املختلفة.. 2

الدينية اخلا�ضة . 3 والرتبية  العربية  اللغة  اجتياز مواد 

بوزراة التعليم العاىل. 

التخ�ص�صات الهند�صية واحلا�صبات واملالحة 

البحرية وتكنولوجيا امل�صايد

R املقررات الإجبارية

الفيزياء،  الإجنليزي،  الأدب  اأو  الإجنليزية  اللغة 

 A Level الكيمياء، الريا�ضيات، الريا�ضيات املتقدمة

 AS التكميلى  املتقدم  امل�ضتوى  على  الريا�ضيات  اأو 

Level

بالن�ضبة لكلية احلا�ضبات وتكنولوجيا املعلومات ميكن 

قبول مادة فى امل�ضتوي املتقدم فى الأحياء بدًل من 

امل�ضتوي املتقدم فى الريا�ضيات. 

R املقررات الختيارية

اأربعة مقررات من املقررات التالية:

الأعمال،  اإدارة  املحا�ضبة،  القت�ضاد،  احلا�ضب، 

الأحياء، التاريخ، اجلغرافيا، اللغة الفرن�ضية، عربي لغة 

اأوىل، تكنولوجيا معلومات.

تخ�ص�صات اإدارة الأعمال / الفندقة ال�صياحية / 

النقل الدويل /  اللغة والإعالم

R املقررات الإجبارية

اللغة الإجنليزية اأو الأدب الإجنليزي، الريا�ضيات.

R املقررات الختيارية

�ضتة مقررات من املقررات التالية:

الأعمال،  اإدارة  املحا�ضبة،  القت�ضاد،  احلا�ضب، 

الأحياء، التاريخ، اجلغرافيا، اللغة الفرن�ضية، عربي لغة 

اأوىل، تكنولوجيا معلومات.

التقديرات املطلوبة لاللتحاق بالتخ�ض�ضات الهند�ضية 

واحلا�ضبات واملالحة البحرية و تكنولوجيا امل�ضايد.

م�ضتوى  مقررات   8 يف  ناجًحا  الطالب  يكون  اأن 

عادي بحد اأدنى تقدير C بالإ�ضافة اإىل مقرر يف مادة 

امل�ضتوى  اأو   A Level املتقدم  امل�ضتوى  الريا�ضيات 

املتقدم التكميلى AS Level  طبقاً لقرار القبول يف 

اجلامعات اخلا�ضة.

التقديرات املطلوبة لاللتحاق بتخ�ض�ضات

اإدارة اأعمال – الفندقة و ال�ضياحة – النقل الدويل 

- اللغة والإعالم

R  اأن يكون الطالب ناجًحا يف 8 مقررات م�ضتوى

.C عادي بحد اأدنى تقدير
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ثانًيا:الدبلوم الأمريكي 

)American Diploma(

R  اأن يكون الطالب ناجًحا يف 8 مواد، ومبا يتفق 

مع املواد املوؤهلة لكل كلية، على اأن يكون قد 

اجتازها يف ال�ضف الثاين ع�ضر، واأل يقل وزن 

املادة عن وحدة كاملة One Credit وميكن 

للطالب ا�ضتكمال بع�س من املواد الثمانية من 

مواد ال�ضف احلادي ع�ضر وبحد اأق�ضى ثالث 

مواد فقط.

R  بحد اأدنى طبقاً  لقرار SAT1 اجتياز امتحان 

القبول باجلامعات اخلا�ضة.

R  بالن�ضبة لراغبي اللتحاق بالتخ�ض�ضات 

الهند�ضية واحلا�ضبات واملالحة البحرية 

وتكنولوجيا امل�ضايد. ي�ضرتط اجتياز امتحان 

SAT2 بحد اأدنى طبقاً  لقرار القبول باجلامعات 

اخلا�ضة يف مادتني اأحداهما الريا�ضيات 

والأخرى الفيزياء اأو الكيمياء اأو الأحياء.

R .ق�ضاء ثالث �ضنوات بالدبلومة الأمريكية 

R  اجتياز مواد اللغة العربية والرتبية الدينية 

اخلا�ضة بوزراة التعليم العاىل. 

ثالثـًا: الثانوية الأجنبية الأخرى

)البكالوريا الدولية – البكالوريا الفرن�ضية – الإبيتور 

الأملاين – الدبلوم التجاري الأملاين ... اإلخ(.

مبكتب  التقييم  لقواعد  ا 
ً
وفقـ الرقمي  التقييم  يتم 

التن�ضيق للجامعات امل�ضرية.

الدرا�صة و اأ�صلوب التقييم احل�صور

خالل الدرا�صة

اأ�ضا�ضي  اأمر  العلمية  والدرو�س  املحا�ضرات  ح�ضور 

ويتوىل املحا�ضرون ت�ضجيل احل�ضور اليومي للطلبة يف 

املقررات.

والواجبات  الدرو�س  عن   
ً
م�ضئول  الطالب  يعترب 

والتكليفات التي تتم اأثناء فرتة غيابه بدون عذر.

يحرم الطالب من متابعة درا�ضة املقرر اإذا تعددت ن�ضبة 

درا�ضة  �ضاعات  %15 من  املقرر  الغياب عن درو�س 

ذلك املقرر دون عذر مقبول اأما اإذا كان غياب الطالب 

لظروف قهرية يرتك ملحا�ضر املقرر والق�ضم تقرير قبول 

او رف�س العذر املقدم .
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خالل التدريب البحري 

ال�ضا�ضية  البحرية  الدرا�ضات  قسم  لطلبة  )الموجة 
وتكنولوجيا الهندسة البحرية(

R  املوجه التدريب  خالل  الطالب  تقيم  يرتبط 

العملية  التطبيقات  ودرجات  املواظبة  بدرجات 

املخ�ض�ضه لتلك الفرتة

R  انخف�ضت اذا  للطالب  التدريبية  الفرتة  تلغى 

%90 من اجماىل ال�ضاعات  ن�ضبة مواظبته عن 

املخ�ض�ضه للورادى
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اخلدمات الطالبية
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توفر الأكادميية اأماكن الإقامة و الإعا�ضة مبقرها الدائم 

وهي  بهليوبولي�س  الأكادميية  فرع  وكذلك  قري،  باأبي 

جمهزة باأحدث و�ضائل الراحة، وتعترب الإقامة مب�ضاكن 

البحرية  والهند�ضة  املالحة  لطلبة  اإجبارية  الأكادميية 

الأكادميية  توفر  كما  الأوىل،  الأربع  الف�ضول  خالل 

الأق�ضام  طالب  من  يرغب  ملن  والإعا�ضة  ال�ضكن 

الأخرى حيث يقوم ق�ضم الإ�ضكان والإعا�ضة بتقدمي 

لالإعا�ضة  الطالب  يحتاجها  التي  اخلدمات  كافة 

غ�ضيل  و  مظهر  وح�ضن  نظافة  و  تغذية  من  والإقامة 

وكي وحفظ اأمانات مع تواجد حالق وترزي وم�ضرفني 

اأمن ب�ضفة دورية، بالإ�ضافة اإىل تاأمني �ضالمة الطالب 

باأبي  داخل املباين ال�ضكنية وي�ضتمل احلرم اجلامعي 

من  الت�ضالت  خدمات  و  بنكية  خدمات  على  قري 

فاك�س/ تلك�س/ مكتب بري/ �ضوق جتارية  تليفون/ 

لتوفري احتياجات الطالب.

املوا�صالت 

خدمات  والقاهرة  بالإ�ضكندرية  الأكادميية  توفر 

املوا�ضالت من داخل املدينة اإىل الأكادميية وبالعك�س 

ا للر�ضوم املقررة.
ً
ملن يرغب من الطالب طبقـ

الرعاية ال�صحية والتاأمني

للطلبة  ال�ضحية  الرعاية  خدمات  الأكادميية  تقدم 

اخلدمات  اإدارة  خالل  من  التخ�ض�س  اأق�ضام  بكافة 

الطبية بالإ�ضافة اإىل تعاقدها مع امل�ضت�ضفيات املتميزة 

العالجية  اخلدمات  لتوفري  والقاهرة  بالإ�ضكندرية 

لطالبها، كما يتم التاأمني �ضد احلوادث.

الأن�صطة الريا�صية و الثقافية والجتماعية

ممار�ضة  التخ�ض�ضات  اأق�ضام  كافة  يف  الأكادميية  تتيح 

خالل  من  والجتماعية  والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة 

احلرم  ي�ضتمل  الأكادميية،  توفرها  التي  الإمكانيات 

اجلامعي مبوقع اأبي قري على اإمكانيات متعددة ملمار�ضة 

كافة الأن�ضطة الريا�ضية مثل )كرة القدم، ال�ضلة، الكرة 

ال�ضباحة، التجديف، ال�ضراع،  الطائرة، تن�س الطاولة، 

للطالب  الأكادميية  توفر  كما  ....الخ(  اجلمنازيوم 

مع  بالتفاق  اخلدمات  كافة  بالقاهرة  الأخرى  باملواقع 

الأندية املجاورة.

ر�صوم اخلدمات الطالبية

الأوتوبي�س  و  الإعا�ضة  و  الإ�ضكان  ر�ضوم  �ضداد  يتم 

باجلنيه امل�ضري فقط للطلبة امل�ضريني احلا�ضلني على 

الثانوية العامة اأو ما يعادلها من جمهورية م�ضر العربية.

نتائج المتحانات و ن�صب الغياب على الإنرتنت

نتائج  معرفة  اإمكانية  لطالبها  الأكادميية  وفرت 

يح�ضل  حيث  الإنرتنت،  طريق  عن  المتحانات 

من عمادة   (PIN NO.(ال�ضري رقمه  الطالب على 

القبول و الت�ضجيل حتى يتمكن من خالل الإنرتنت 

التعرف على نتائج امتحانات الأ�ضبوع ال�ضابع و نهاية 

الف�ضل الدرا�ضي جلميع املواد التي �ضجلها فور اإدخالها 

�ضجله  على  التعرف  اأي�ًضا  ميكنه  كما  احل�ضاب،  على 

ميكن  وكذلك  ال�ضابقة،  نتائجه  جميع  و  الدرا�ضي 

للطالب اإمتام عملية الت�ضجيل من خالل الإنرتنت.

https://studentportal.aast.edu/ 
اأي�ًضا ي�ضتطيع ويل الأمر متابعة انتظام الطالب بالدرا�ضة 

ون�ضب غيابه لكل مادة من خالل الإنرتنت.

على  بالدرا�ضة  اخلا�ضة  الأكادميية  بيانات  توجد  كما 

جلميع  املناهج  التعليمية/  )امل�ضارات  الإنرتنت: 

الأق�ضام/ مواعيد بدء الدرا�ضة و الأجازات/ املقررات 

ال�ضيفية/ امل�ضروفات الدرا�ضية(.
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الربامج الدولية والتبادل الطالبي


