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 األنشطة الطالبية
 

Uاألنشطة العلمية 
 
i. وكالة ناسا لعلوم الفضاء 

 ة ناسا لعلوم الفضاء لعدد ثالث طالب من طلبة كليةلتم الحصول على ثالث منح تدريبية بوكا

 . باألكاديمية والتكنولوجيا الهندسة 

  
ii.  المسابقة البرمجيات العالميةACM- ICPC 2013 : 

فاز فريق األكاديمية بالمركز األول على مستــــــــوى الشرق األوســـــــط وجنوب أفريقـــــــا  

التي أقيمت بجامعة سان بيتر سبيرج بروسيا تحت  2013العالمية لعام  بمسابقة البرمجيـــــات

جامعة على مستوى  120ضمن أفضل  60العالمية وجاء في المرتبة رقم   IBMرعاية شركة

العالمية كما أسفرت جهود األكاديميـــــــة عن نجاح المغرب في استضافة  المسابقة الدولية 

 .  للبرمجيات كأول بلد عربي يستضيف حدث معلوماتي هام على مستوى العالم
 

iii.  للمعلوماتية ) 24(المسابقة الدولية رقم"IOI 2012 :" 

الفريق السورى  فاز ميدالية برونزية كما 2عدد بالفريق المصرى  فازتحت رعاية األكاديمية 

بإيطاليا بمشاركة متسابقين "  IOI 2012"للمعلوماتية ) 24(بالمسابقة الدولية رقم واحدة برونزية ب

 .دولة 87من 

 

iv.  مسابقة الغواصات البحريةROV 2013   : 

أقيمت التي و2013البحرية لعام ات ـلغواصعشــر بمسابقــة اي األكاديمية بالمركز الثاناز فريق ف

ورعاية وكالة ناســا " MATE"بالواليات المتحدة تحت إشراف مركز التكنولوجيا البحرية المتقدمة 

كما حصلت .فريق على مستوى العالم 40بمشاركة عدد " NASA" لألبحـــاث الفضائيـــة 

 .األكاديمية على حق تنظيــم المسابقة  بمنطقــة الشرق األوسط
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v. خالية من األلغام األرضية مصر نحو"  مسابقة كاسحات األلغام   :" 

 األلغام من خالية مصر نحو"  األلغام كاسحات بمسابقة الثاني بالمركز األكاديمية فريق فاز 

 دفبه المقر اإلنمائي بدولة المتحدة ماألم وبرنامج الدولي التعاون وزارةرعاية  تحت" يةاألرض

 بجمهورية األرضية األلغام ازالة في منها ادةواالستفـ وتبمجال الروب اوتطبيقاته البحوث زتعزي

 . العربية مصر

 
vi.  مسابقة"Sife International Competition :" 

 Sife International" فاز فريق كلية الهندسة باألكاديمية بالمركز الثاني بمسابقة 

Competition " المصرية جامعاتالبمجال خدمة البيئة وذلك على مستوى . 

                       
 
vii.  مسابقة شركة جوجل العالمية: 

فازت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باألكاديمية بمنحة مسابقة شركة جوجل العالمية لعام 

الذى يهدف إلى نشر وعى استخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار برنامج الشركة  2012

 .منها بالجامعات  وتعظيم االستفادة
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Uاألنشطة الرياضية: 

i. االتحاد العربي إلعداد القادة : 

ج تم خالله الموافقـة على البرناماألكاديمية إجتماع االتحــاد العربي إلعــداد القــادة  تاستضاف

ة رئيسا رئيس األكاديمياختيار خالله كما تم  .ـاءعلى الدول األعضـي للمعهـد وطرحه الدراس

 . سنوات قادمة أربــع  لمدة لالتحاد

 
ii. صالة لأللعاب الرياضية  

تم إنشاء صالة لأللعاب الرياضية على أعلـــى مستوى وتجهيزهــا بأحدث األجهزة الرياضيـة  

تديرهـــــا شركـــــة عالميــــة متخصصة في هذا المجال كما تم انشاء ملعب كرة قدم مجهز بالنجيلة 

 .  الصناعية الستخدامه في  رياضة الخماسي الحديث بفرع األكاديمية بالقاهرة

 
iii.  2012بطولة البحر المتوسط وأولمبيـــاد لندن      
 

تحت رعاية رئيس األكاديمية فاز الطالب نور الدين يونس 

التجديف كما فاز  ببرونزية بطولة البحر المتوسط في رياضة

الطالب عالء أبو القاسم بالميدالية البرونزية في سالح الشيش 

 .2012بأولمبياد لندن 

 
 
iv.  المصرية بطولة الجامعات 

شاركت األكاديمية ببطولة الجامعات المصرية 
التي نظمها االتحاد الرياضي المصري 

 2013و 2012لعامي  للجامعات بدولة المقر
جامعة حيث فازت فرق  36بمشاركة عدد 
فضية  24ميدالية ذهبية و 43األكاديمية بعدد 

 .بمختلف اللعبات الرياضية برونزية 43و
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بطولة الجامعات المصرية  بيان الميداليات
 "39"رقم 

بطولة الجامعات المصرية 
 "40" رقم 

 29 14 ميدالية ذهبية

 16 8 ميدالية فضية

 28 15 ميدالية برونزية

 
 
 

 
 
 
 

 


