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الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري 

ت�صميم وتنفيذ

ق�صم الت�صميمات الفنية والطباعة

مركز املوارد التعليمية - الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
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ابنائى الأعزاء 

الثانوية  املرحلة  فى  جناحكم  مبنا�سبة  والتهانى  المنيات  باأرق  اليكم  اتقدم  ان  لي�سعدنى  انه 

والن�سمام اىل ا�سرة الكادميية ، ومن دواعى �سرورى 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�سن اختياركم وللتاأكيد من خاللكم على جودة العملية 

التعليمية بها وخمرجاتها التى تتمثل فى خريج متميز قادر على املناف�سة فى �سوق العمل مبا 

ميلكه من علم وثقافة  ومعرفة هي اقرب ما تكون اىل ار�س الواقع   فى احلياة العملية وامل�ستقبلية 

باذن اهلل. 

لقد احتفلت الكادميية مبرور اكرث من 47 عاماً على ان�سائها وم�ساهمتها فى تطوير ونه�سة العملية 

التعليمية لي�س فى م�سر فقط ولكن على م�ستوى الوطن العربى والقارة الفريقية. اإن ر�سالة 

نحو  وامل�ستمر  ال�سا�سى  الدافع  لهو  الربح  اىل  تهدف  ل  تعليمية  كموؤ�س�سة  الكادميية  ون�ساأة 

تقدمي خدمة تعليمية متميزة تتوافق مع رغبات اولياء الأمور وابنائهم ومع الحتياجات املتغرية 

واملتطورة ل�سوق العمل.

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

باحلياة  وال�ستمتاع  واملعرفة  العلم  وهى  ال  اليها  ان�سمامكم  من  ال�سا�سية  للغاية  وحتقيقكم 

اجلامعية يف جميع مراحلها العلمية والعملية والثقافية و الجتماعية.

ال�ستاذ الدكتور/ ا�سماعيل عبدالغفار ا�سماعيل فرج

رئي�س الكادميية      
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العربية  الدول  جامعة  منظمات  اإحدى  البحري  والنقل  والتكنولوجيـا  للعلوم  العربيـة  الأكادمييـة 

املتخ�س�سة وي�سارك يف ع�سويتها الدول الأع�ساء بجامعة الدول العربية.

وتعمل الأكادميية يف جمالت التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة املجتمع منذ اأن ان�سئت يف 

عام 1972. والأكادميية موؤ�س�سة متعددة 

خدماتها  تقدم  والوظائف  الأغرا�س 

العربي  العامل  اأقطار  كافة  من  للطالب 

وكذلك من الدول الأفريقية. وهي تقوم 

بتعليم وتدريب وتاهيل الطالب يف كافة 

اأفرع املعرفة والعلوم والتكنولوجيا. 

من  اأكرث  خالل  الأكادميية  حققت  وقد 

47 عاما العديد من الجنازات التعليمية 

والتدريبية والبحثية فى جمالت النقل 

والإدارية  الهند�سية  والعلوم  البحرى 

من خالل منهجية تطبيق التكنولوجيا 

احلديثة فى تلك املجالت فا�ستطاعت 

العاملية  اإىل  القليمية  من  تنتقل  اأن 

وحتتل مكانة بارزة فى قائمة املوؤ�س�سات 

وقد  الدوىل،  امل�ستوى  على  التعليمية 

املنظمة  الأكادميية على جائزة  ح�سلت 

 )ISO( القيا�سية  للم�ستويات  الدولية 

عام 2007 �سمن ال�ستة مراكز الأوىل 

فى  العامل  م�ستوى  على  للموؤ�س�سات 

العاىل  للتعليم  القيا�سية  امل�ستويات 

وتقدم الأكادميية خدماتها التعليمية والتدريبية والبحثية من خالل كياناتها الأ�سا�سية التالية:
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املقر الرئي�سي بال�سكندرية

مقر ابي قري

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

واأق�سامها العلمية هي

RR .ق�سم تكنولوجيا النقل البحري

RR .ق�سم تكنولوجيا الهند�سة البحرية

هذا وقد ح�سلت الكلية علي العتماد الدويل من هيئة ZEVA الأملانية لدرجات البكالوريو�س بها .

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كما ت�سم الكلية العديد من الق�سام والربامج املتخ�س�سة:

RRق�سم الدرا�سات البحرية ال�سا�سية

RR ق�سم الدورات اخلا�سة واملحاكيات

RR برنامج الغو�س

RRبرنامج الر�ساد وامل�ساحة البحرية

كلية النقل الدويل و اللوجي�ستيات

واق�سامها العلمية وهى )عربى - اجنليزى(

RRق�سم اإدارة اللوج�ستيات و �سال�سل الإمداد

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقل

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية ال�سيـــدلة 

املجموعة والأق�سام 

جمموعة علوم  ال�سيدلة:    

RRق�سم ال�سيدلنيات

RRق�سم العقاقري

RR ق�سم الكيمياء ال�سيدلية

جمموعة العلوم الإكلينيكية:

RRق�سم الأقربازين والكمياء احليوية

RR.ق�سم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا احليوية

جمموعة املمار�سة ال�سيدلية:

RR. ق�سم املمار�سة ال�سيدلية

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(
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كلية الهند�سة و التكنولوجيا

باأق�سامها العلمية و هي

RRق�سم الهند�سة امليكانيكية وامليكاترونيك�س 

RRق�سم هند�سة الإلكرتونيات و الت�سالت 

RRق�سم هند�سة احلا�سب 

RRق�سم الهند�سة الكهربية والتحكم باحلا�سب 

RRق�سم هند�سة الت�سييد و البناء 

RRق�سم الهند�سة ال�سناعية و الإدارية 

RR ق�سم الهند�سة املعمارية والت�سميم البيئي 

RR ق�سم الهند�سة البحرية 

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

بالتعاون   )Double Certificate( املزدوج البكالوريو�س  برنامج  الهند�سة والتكنولوجيا  تقدم كلية 

منـــذ  الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  خالل  من  الطالب  يتمكن  حيث  اإجنلرتا  يف  نورثهامبتون  جامعة  مع 

الفـــــ�سل الأول يف الدرا�ســـة من احل�سول عند تخرجــــه على درجة البكالوريو�س املعتمد من 

الأكادميية بالإ�سافة اإىل درجة بكالوريو�س معتمدة من جامعــــة )Northampton( نورثهامبتون فى 

اجنلرتا. 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(

كما ت�سم الكلية الق�سام العلمية التية: 

RR ق�سم الدرا�سات العليا الهند�سية

RR ق�سم العلوم ال�سا�سية والتطبيقية
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كلية احلا�سبات و تكنولوجيا املعلومات

باأق�سامها العلمية و هي

RRق�سم علوم احلا�سب

RRق�سم نظم املعلومات

RRق�سم هند�سة الربجميات

RR.ق�سم الو�سائط املتعددة والكومبيوتر جرافيك�س

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

  )Double Certificate( تقدم كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات برنامج البكالوريو�س املزدوج

الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  الطالب من خالل  يتمكن  اإجنلرتا حيث  نورثهامبتون يف  مع جامعة  بالتعاون 

البكالوريو�س  درجة  على  تخرجــــه  عند  احل�سول  من  الدرا�ســـة  يف  الأول  الفـــــ�سل  منـــذ 

 )Northampton( جامعــــة  من  معتمدة  بكالوريو�س  درجة  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميية  من  املعتمد 

نورثهامبتون فى اجنلرتا.

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كما ت�سم الكلية الق�سام العلمية التية: 

RR)ق�سم الدرا�سات العليا )علوم احلا�سب - نظم املعلومات

كلية تكنولوجيا امل�سايد وال�ستزراع املائي

واأق�سامها العلمية 

RR.ق�سم الإ�ستزراع املائي

RR.ق�سم تكنولوجيا امل�سايد

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(
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البحريه  الن�سطه  وكافة  البحري  النقل  جمال  يف  متخ�س�س  خربة  كبيت  الأكادميية  دور  اإطار  يف 

اإن�ساء كلية تكنولوجيا امل�سايد  ودورها البارز يف تطوير وحتديث الأ�ساطيل العربية فقد ظهرت فكرة 

وال�ستزراع املائي ا�ستكمال ملنظومة التطوير يف خمتلف املجالت البحريه. وقامت الأكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باإن�ساء ق�سم ال�سيد البحرى عام 1990 لتحقيق اأحد اأهداف 

اأهميته الق�سوى يف جمال �سناعة الرثوة ال�سمكية حيث  باإيجاد م�سار تعليمى جديد له  الأكادميية 

تقدم التعليم والتدريب باأحدث الو�سائل لأهمية هذا املجال يف اقت�ساديات الدول ولإعداد وتاأهيل 

كوادر �سفن ال�سيد تاأهياًل ممتازاً وقادرة على التعامل مع اأحدث الأجهزة يف جمالت املالحة وال�سيد 

لتعو�س نق�ساً هائاًل يف هذا املجال . وحر�ساً من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا على توفري 

الكوادر املتخ�س�سة فى جمال تكنولوجيا ال�سيد البحري فقد مت التخطيط لربنامج تكنولوجيا امل�سايد.

جمالت العمل للخريجني

ميكن للحا�سل على بكالوريو�س تكنولوجيا امل�سايد العمل باملجالت الآتية:

■R . العمل مب�سانع ال�سباك ومبواقع ال�سيد احلقلية كمواين ال�سيد

■R .العمل كاإداريني يف الهيئات احلكومية املنظمة لن�ساطات امل�سايد املختلفة وكمراقبني للم�سايد

الوزاريه  املتطلبات  ا�ستكمال  )بعد  الغري حمدوده  ال�سيد  �سفن  للعمل كقبطان علي  التاأهيل 

ملزاولة املهنه(. 

■Rالعمل مبجالت البحث العلمي وتطوير �سناعة امل�سايد

معهد التدريب بالبحر

املالحة  لطالب   4 عايدة  التدريب  �سفينة  ظهر  على  البحري  التدريب  برامج  تنفيذ  على  ي�سرف  و 

والهند�سة البحرية الذين يتطلعون للعمل ك�سباط مالحة و مهند�سني بحريني.

جممع املحاكيات املتكامل

و الذي ميثل اأحد ركائز الأكادميية يف تنمية الكوادر العربية يف 

هذه املجالت املتخ�س�سة.

الت�سال  حماكي  ال�سفن/  ومناورات  قيادة  حماكي  وي�سم 

بالأقمار ال�سناعية/ حماكي مكافحة التلوث البحري/ حماكي 

ناقالت الغاز امل�سال/ معمل حتاليل عينات الزيوت/ مركز بناء 

قواعد البيانات 

مركز املعلومات والتوثيق

1983 من اجل تطوير نظم املعلومات الإدارية  تاأ�س�س مركز املعلومات والتوثيق بالأكادميية يف عام 

ملختلف الإدارات يف جميع فروع الأكادميية
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 مقر ميامي

كلية الإدارة و التكنولوجيا

باأق�سامها العلمية وهي: ) عربى / اجنليزى / فرن�سى( 

RR ق�سم الت�سويق

RR ق�سم املحا�سبة

RR ق�سم التمويل

RRق�سم نظم معلومات العمال

RR ق�سم ادارة العالم

RRق�سم العلوم ال�سيا�سية

RR ق�سم ال�سياحة والفندقة

RR:الربامج الدولية

جامعة كوفنرتي - Coventry University )متويل - حما�سبة( ✔

مت عقد اتفاقية بني الأكادميية وجامعة كوفنرتي لتدري�س برنامج اإدارة الأعمال من تلك اجلامعات يف 

الأكادميية حيث يتيح للطالب احل�سول على درجة البكالوريو�س من جامعة كوفنرتي بالإ�سافة اإىل 

درجة البكالوريو�س من الأكادميية.

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية الدرا�سات العليا يف الإدارة

و ت�سم الدرا�سات العليا والربامج التي تهدف اإىل اإعداد القادة الإداريني م�ستخدمة اأحدث الأ�س�س 

التعليمية التي متزج ما بني املفاهيم العلمية واملمار�سة العملية للو�سول بهم اإىل اآفاق جديدة يف فنون 

الإدارة املتميزة ومتنح الدرجات التالية:

RRDBA دكتوراه اإدارة الأعمال املهنية

RR)ماج�ستري اإدارة الأعمال )عربي - اإجنليزي 

RR)ماج�ستري الإدارة العامة )عربي 

RR)دبلوم الدرا�سات العليا يف الت�سويق )عربي -  اإجنليزي 

RR)دبلوم الدرا�سات العليا يف املوارد الب�سرية )عربي- اإجنليزي 
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كلية اللغة والإعالم

باأق�سامها العلمية وهي:

RR ق�سم الأعالم

RR ق�سم اللغة والرتجمة

RR )AUTONOMA UNIVERSITY( برنامج جامعة اتونوما

مت عقد اتفاقيه مع جامعة اتونوما ) بر�سلونه - ا�سبانيا( ملنح �سهادة مزدوجة من الكادميية وتلك اجلامعه 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

وتوؤهل الكلية خرجيها للعمل يف املجالت التية :- 

■R)املنظمات الدولية والعربية )ترجمة - اعالم

■R الف�سائيات العربية والجنبية

■R الهيئات واملوؤ�س�سات الر�سمية

■R البنوك واملحاكم

■R ال�سحف واملجالت

■R الهيئات التعليمية والتدريبية

وت�سمل الكلية علي برنامج الدرا�سات العليا:

■R دبلوم تدري�س اللغه العربيه

■R ماجي�ستري يف اللغويات التطبيقية

■Rماجي�ستري يف تدري�س اللغة الأجنليزية كلغة اأويل

■R. دكتوراه يف اللغويات التطبيقية
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مركز البحوث و ال�ست�سارات

ويعك�س فل�سفة الأكادميية فيما يتعلق بربط التعليم بالبحث التطبيقي، وي�سم املركز الأق�سام البحثية 

التالية:

RRق�سم البحوث الفنية

RRق�سم بحوث املعلومات و حتليل النظم 

RRق�سم بحوث احلا�سب الآيل 

RRق�سم بحوث النقل البحري 

املدر�سة الثانوية الدولية

الثانوية  ال�سهادة  ويتم من خاللها تنفيذ برامج 

جامعة  مع  بالتن�سيق   IGCSE الإجنليزية 

American Diploma كمربدج وكذلك

مركز برامج خدمة املجتمع

التدريب  جمالت  يف  الربامج  بتقدمي  يعنى  و 

الآيل،  احلا�سب  الإجنليزية،  )اللغة  املختلفة 

ال�سكرتارية ..اإلخ(.

املعاهد املتخ�س�سة

RRمعهد النقل الدويل واللوج�ستيات 

RRمعهد الإنتاجية واجلودة 

RRمعهد التدريب البحري 

RRمعهد تدريب املوانئ 

RRمعهد الفندقة البحرية 

RRمعهد الدرا�سات التقنية و املهنية 

مراكز تكنولوجيا املعلومات

RRجممع املحاكيات املتكامل 

RRمركز الو�سائط املتعددة 

RRمركز خدمات احلا�سب 

RRمركز �سبكات احلا�سب 

RRاملركز الإقليمي للمعلوماتية 
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مقر الأكادميية بالقاهرة

بالقاهرة يف  لالأكادميية  مقار  بافتتاح  البحري  النقل  و  التكنولوجيا  و  للعلوم  العربية  الأكادميية  قامت 

اأكتوبر 1997 بالدقي، و يف اأكتوبر 1998 مب�سر اجلديدة وفى �سبتمرب 2012 بالقرية الذكية و ذلك 

خلدمة قطاع وا�سع من الطالب املقيمني بالقاهرة الكربى. 

درا�سات البكالوريو�س التي يقدمها مقر القاهرة

فرع م�سر اجلديدة

كلية الإدارة و التكنولوجيا

باأق�سامها العلمية وهي: ) عربى / اجنليزى / فرن�سى( 

RR ق�سم الت�سويق

RR ق�سم املحا�سبة

RR ق�سم التمويل

RR ق�سم نظم معلومات العمال

RRق�سم العلوم ال�سيا�سية

RR)ت�سويق - متويل( Program of University of London برامج كلية لندن لالإقت�ساد

RR)ت�سويق - متويل( Cardiff Metropolitan University )الربامج الدولية )جامعة كارديف

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية اللغة والإعالم

باأق�سامها العلمية وهي:

RR ق�سم الأعالم

RR ق�سم اللغة والرتجمة

RR )AUTONOMA UNIVERSITY( برنامج جامعة اتونوما

مت عقد اتفاقيه مع جامعة اتونوما ) بر�سلونه - ا�سبانيا( ملنح �سهادة مزدوجة من الكادميية وتلك اجلامعه 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

RRق�سم هند�سة اللكرتونيات و الت�سالت 

RRق�سم هند�سة احلا�سب 

RRق�سم الت�سييد و البناء 

RRق�سم الهند�سة املعمارية و الت�سميم البيئي 

RRق�سم هند�سة  امليكانيكا / امليكاترونيك�س 

RRق�سم الهند�سة الكهربية و التحكم باحلا�سب 

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

بالتعاون   )Double Certificate( املزدوج البكالوريو�س  برنامج  الهند�سة والتكنولوجيا  تقدم كلية 

منـــذ  الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  خالل  من  الطالب  يتمكن  حيث  اإجنلرتا  يف  نورثهامبتون  جامعة  مع 

الفـــــ�سل الأول يف الدرا�ســـة من احل�سول عند تخرجــــه على درجة البكالوريو�س املعتمد من 

الأكادميية بالإ�سافة اإىل درجة بكالوريو�س معتمدة من جامعــــة )Northampton( نورثهامبتون فى 

اجنلرتا. 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(
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كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

RRق�سم علوم احلا�سب 

RRق�سم نظم املعلومات 

RRق�سم هند�سة الربجميات 

RRق�سم الو�سائط املتعددة والكمبيوتر جرافك�س

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

  )Double Certificate( تقدم كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات برنامج البكالوريو�س املزدوج

الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  الطالب من خالل  يتمكن  اإجنلرتا حيث  نورثهامبتون يف  مع جامعة  بالتعاون 

البكالوريو�س  درجة  على  تخرجــــه  عند  احل�سول  من  الدرا�ســـة  يف  الأول  الفـــــ�سل  منـــذ 

 )Northampton( جامعــــة  من  معتمدة  بكالوريو�س  درجة  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميية  من  املعتمد 

نورثهامبتون فى اجنلرتا.

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

واأق�سامها العلمية )عربى - اجنليزى(

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدوليةR

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقلR

RRق�سم اللوج�ستيات و اإدارة �سال�سل الإمدادR

 ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات

  )8 ف�سول درا�سية(

فرع الدقى 

كلية الإدارة و التكنولو جيا )اإجنليزي - عربي(

RR ق�سم الت�سويق

RR ق�سم املحا�سبة

RR ق�سم التمويل

RRق�سم نظم معلومات العمال

RR Cardiff Metropolitan University )الربامج الدولية )جامعة كارديف

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

واأق�سامها العلمية )عربى - اجنليزى(

RR ق�سم اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل المداد

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقل 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(
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فرع القرية الذكية 

كلية الإدارة و التكنولو جيا )اإجنليزي(

RR ق�سم الت�سويق والعمال الدولية

RR ق�سم املحا�سبة

RR ق�سم التمويل

RRق�سم نظم معلومات العمال

RRق�سم العلوم ال�سيا�سية

RR)ت�سويق - متويل( Program of University of London برامج كلية لندن لالإقت�ساد

RR)ت�سويق - متويل( Cardiff Metropolitan University )الربامج الدولية )جامعة كارديف

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

RRق�سم هند�سة اللكرتونيات و الت�سالت

RRق�سم الت�سييد و البناء 

RR ق�سم الهند�سة املعمارية و الت�سميم البيئي 

RRق�سم هند�سة امليكانيكا / امليكاترونيك�س 

RRق�سم هند�سة الطاقة

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

بالتعاون   )Double Certificate( املزدوج البكالوريو�س  برنامج  الهند�سة والتكنولوجيا  تقدم كلية 

منـــذ  الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  خالل  من  الطالب  يتمكن  حيث  اإجنلرتا  يف  نورثهامبتون  جامعة  مع 

الفـــــ�سل الأول يف الدرا�ســـة من احل�سول عند تخرجــــه على درجة البكالوريو�س املعتمد من 

الأكادميية بالإ�سافة اإىل درجة بكالوريو�س معتمدة من جامعــــة )Northampton( نورثهامبتون فى 

اجنلرتا. 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

واأق�سامها العلمية )عربى - اجنليزى(

RR ق�سم اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل المداد

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقل 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(
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كلية اللغة والإعالم

باأق�سامها العلمية وهي:

RR ق�سم الأعالم

RR ق�سم اللغة والرتجمة

RR برنامج جامعة اتونوما 

 )AUTONOMA UNIVERSITY(

مت عقد اتفاقيه مع جامعة اتونوما ) بر�سلونه - ا�سبانيا( ملنح �سهادة مزدوجة من الكادميية وتلك اجلامعه 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

RRق�سم علوم احلا�سب

RRق�سم نظم املعلومات

RRق�سم هند�سة الربجميات

RRامللتيميديا وكمبيوتر جرافيك�س

درجة البكالوريو�س املزدوج مع جامعة )Northampton( يف اإجنلرتا:   

  )Double Certificate( تقدم كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات برنامج البكالوريو�س املزدوج

الربنامج  بهذا  اإلتحاقه  الطالب من خالل  يتمكن  اإجنلرتا حيث  نورثهامبتون يف  مع جامعة  بالتعاون 

البكالوريو�س  درجة  على  تخرجــــه  عند  احل�سول  من  الدرا�ســـة  يف  الأول  الفـــــ�سل  منـــذ 

 )Northampton( جامعــــة  من  معتمدة  بكالوريو�س  درجة  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميية  من  املعتمد 

نورثهامبتون فى اجنلرتا.

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية القانون

RR.لي�سان�س القانون

ومدة الدرا�سة اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

برامج  الدرا�سات العليا التي يقدمها مقر القاهرة 

كلية الدرا�سات العليا يف الإدارة

RR دكتوراه وماج�ستري ودبلوم فى الدارة 

معهد النقل الدويل و اللوجي�ستيات

RR ماج�ستري يف تخ�س�سات النقل الدويل واللوجي�ستيات واملعامالت الدولية القانونية التجارية و

اللوجي�ستيات - اإدارة امل�ست�سفيات - لوجي�ستيات ت�سدير احلا�سالت الزراعية - لوجي�ستيات 

التقا�سي و اإنهاء املنازعات.

الدرا�سات العليا الهند�سية

RR الكهرباء  - الت�سييد   - احلا�سبات   - والت�سالت  الإلكرتونيات  تخ�س�سات  يف  ماج�ستري 

والتحكم باحلا�سب - امليكانيكا/امليكاترونيك�س - العمارة والت�سميم البيئى.

الدرا�سات العليا يف احلا�سبات

RRماج�ستري يف تخ�س�س علوم احلا�سب - نظم املعلومات

معهد النتاجية واجلودة 

 ) املاج�ستري والدبلوم فى ادارة اجلودة(
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فرع بور�سعيد

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

واأق�سامها العلمية )عربى - اجنليزى(

RR ق�سم اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل المداد

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقل 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

RR ق�سم الهند�سة املعمارية و الت�سميم البيئي

RRق�سم الت�سييد و البناء

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(

فرع جنوب الوادي

الذي  الوادي«  جنوب  الأكادميية  »مقر  ميثل  و 

العطاء  مل�سرية  تاأكيدا  اأ�سوان  مبدينة  تاأ�سي�سه  مت 

وتقديرها  واإح�سا�سها  الكادميية  من  امل�ستمر 

الوادي بجمهورية  اإقليم جنوب  اأبناء  لتطلعات 

ي�سم  الذي  الإقليم  )ذلك  العربية  م�سر 

الوادي  �سوهاج/  قنا/  اأ�سوان/  حمافظات 

الأق�سر(  ومدينة  الأحمر  البحر  اجلديد/ 

يف  تعليم  فر�س  علي  احل�سول  يف  حقهم  و 

املحلية  الآفاق  اأن حلقت يف  بعد   - الأكادميية 

اإىل  براجمها  متتد  باأن   - الدولية  و  الإقليمية  و 

الدولة جاهدة ايل تنميتها   التي ت�سعى  الب�سرية  التنمية  بعًدا جديًدا لربنامج  اإقليمهم لكي ت�سيف 

بن�سبة  القليم  هذا  لبناء  الدرا�سية  امل�سروفات  دعم  الكادميية  قررت  فقد  الدور  هذا  من  وانطالقاً 

%50 من فئة امل�سروفات الدرا�سية املعمول بها فى مقرها الرئي�سى بالإ�سكندرية. 

كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

RRق�سم هند�سة اللكرتونيات و الت�سالت

RRق�سم الت�سييد و البناء 

RRق�سم الهند�سة املعمارية و الت�سميم البيئي 

RRق�سم الهند�سة امليكانيكية وامليكاترونيك�س

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات خم�س �سنوات  )10 ف�سول درا�سية(

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

RR ق�سم اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل المداد

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

RRق�سم اإدارة لوج�ستيات النقل 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(
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كلية الإدارة و التكنولو جيا

RR)ق�سم الت�سويق والعمال الدولية )عربى

RR)ق�سم املحا�سبة )عربى

RR)ق�سم التمويل )عربى

RR )ق�سم نظم معلومات العمال )اجنليزى

 ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات

 اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

RRق�سم علوم احلا�سب 

RRق�سم نظم املعلومات 

RRق�سم هند�سة الربجميات 

ومدة الدرا�سة باى من هذه التخ�س�سات اربع �سنوات  )8 ف�سول درا�سية(

كلية الثار والرتاث احل�سارى 

تتفرد »كلية الأثار والرتاث احل�ساري« بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدمي 

البكالوريو�س  الدولية ومتنح درجة  ملعايري اجلودة  التخ�س�س ب�سعيد م�سر طبقاً  درجة علمية يف هذا 

لأول مرة يف جمهورية م�سر العربية يف علم الأثار والرتاث احل�ساري معاً. برنامج الدرا�سة مقدم باللغة 

الجنليزية من خالل نخبة مميزة من اأع�ساء هيئة تدري�س من �سعيد م�سر والأجانب والعاملني بالبعثات 

الأثرية الدولية مب�سر. كما توفر الكلية فر�س تدريب مهني عالية اجلودة، ديبلومات وبرامج درا�سات 

عليا، كما تقدم الكلية ا�ست�سارات مهنية وتكنولوجية لدعم وللنهو�س بالرتاث احل�ساري والثقايف يف 

املنطقة. ان الكلية تهدف لتكون مركزا متميزا لالأبحاث الأثرية والرتاثية يف ال�سرق الأو�سط وافريقيا، 

حتى تغدو مركزا عامليا لال�ست�سارات يف هذا املجال. 

التزاماً منا مبعايري اجلودة الدولية، متنح الأكادميية الدرجة العلمية يف تخ�س�س »الأثار والرتاث احل�ساري« 

من خالل نظام ال�ساعات املعتمدة الذي ي�سمل التخ�س�س، املقررات العلمية، مواد التخ�س�س واملواد 

الختيارية مما يحفز الطالب على التفكري النقدي والتحليلي من خالل نظام التعليم احلر. وتوفر الكلية 

8 تخ�س�سات هي: الآثار امل�سرية، الآثار الفريقية، اآثار ال�سرق الأدنى و�سبه اجلزيرة العربية، الآثار 

الإ�سالمية، والآثار البحرية، الآثار ال�سناعية والرتاث املعا�سر الرتميم املعماري، ترميم القطع الآثرية 

والإثنوغرافية. كما يعتمد نظام التدري�س على التعليم التفاعلي والتطبيقي لي�سبح الطالب قادرين 

التفكري  يف  ال�ستقالل  على  تدريبهم  من خالل  املعرفة  على  واحل�سول  للمعلومات  الو�سول  على 

والتفكري املنهجي وكيفية طرح وعر�س ما مت تعلمه. 

RR بكالوريو�س الثار والرتاث احل�سارى

مدة الدرا�سة : 4 �سنوات درا�سية )8 ف�سول درا�سية (

عدد ال�ساعات املعتمدة : 144 �ساعة معتمدة
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فرع الالذقية

الهدف من اإن�ساء الفرع هو تاأهيل الكوادر ال�سورية للعمل على ظهر �سفن اأعايل البحار يف خمتلف 

جمالت العلوم و الهند�سة التقنية احلديثة و العلوم الإدارية و التكنولوجية.

درا�سات البكالوريو�س التي يقدمها فرع الالذقية

RRبكالوريو�س تكنولوجيا النقل البحري

RR بكالوريو�س تكنولوجيا الهند�سة البحرية

RRبكالوريو�س اإدارة التجارة و لوجي�ستيات 

النقل الدويل

RRبكالوريو�س هند�سة احلا�سب

RRبكالوريو�س اإدارة الأعمال
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فرع العلمني 

فى جمال  العربى  الوطن  فى  رائدة  منظمة  البحرى  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الكادميية 

الدوىل  امل�ستوى  على  معادلة  �سهادتها  وجميع  وال�ست�سارات  العلمى  والبحث  والتدريب  التعليم 

خدمة  فى  وابنائهم  المور  اولياء  تطلعات  يحقق  مبا  ان�سائه  مت  بالعلمني  الكادميية  مقر  واملحلى. 

تعليمية متميزة من خالل Smart Campus وطرح برامج درا�سية جديدة تواكب التطور العلمى 

البكالوريو�س  درجات  الخرية،  الونة  فى  املتنامى  والدارية  الطبية  والعلوم  ال�سناعة  فى جمالت 

املختلفة اىل يتم طرحها مبقر العلمني ت�سمل درجات بكالوريو�س مزدوجة مع ارقى اجلامعات العاملية 

ابناءنا عن التوجه للدرا�سة باخلارج  وتعك�س رغبة الكادميية فى تقدمي خدمة تعليمية متميزة تغنى 

وتقدمي كافة اخلدمات امل�ساعدة فى هذا املقر ومبا يتنا�سب مع مزج املعرفة النظرية بالتدريب العملى 

واكت�ساب املهارات و�سقل مفهوم البحث العلمى لدى ابناءنا واك�سابهم خربات علمية ت�ساف اىل 

�سهادة التخرج. 

كلية طب الفم وال�سنان )بالتعاون مع جامعة جنوا الإيطالية( 

ليكونوا  طالبها  وتاأهيل  اعداد  اإىل  الكلية  وتهدف   ، والأ�سنان  الفم  طب  بكالوريو�س  الكلية  تقدم 

حمرتفني يف جمال الرعاية الطبية فى جمال طب الفم وال�سنان، و تعتمد الدرا�سة بالكلية على ار�ساء 

مبداأ التنوع يف التفكري بني طالبها اىل جانب التنوع بني هيئة التدري�س بها لدعم الفكار الإبداعية 

لطالبها، والتاأكيد على مبداأ القيادة وامل�سئولية الأخالقية يف رعاية املر�سى، كما تعمل الكلية على 

توفري املنح الدرا�سية والبحثية لطالبها. 

ان تطور تعليم فى جمال طب الأ�سنان ال�سامل الذي يجمع ويدمج بني العلوم الطبية والتكنولوجيا 

احلديثة فى جمال طب ال�سنان من جانب واحتياجات املري�س من جانب اخر واكت�ساب مهارة التعلم 

مدى احلياة يف بيئة ذات م�ستوى عاملي تتبنى الأبحاث التطبيقية امنا يهدف اىل حت�سني وتطوير ا�ساليب 

العناية بالفم وما له من تاأثريعلى ال�سحة العامة. وتهتم الكلية بجذب اف�سل العنا�سر الطالبية وكذا 

الكلية  وتهتم  متميزة.  تعليمية  خدمة  تقدمي  من  لتتمكن  بها  التدري�س  هيئات  من  العنا�سر  اف�سل 

ال�سامل لالأ�سنان،  التعليم  اأربع جمالت رئي�سية هي:  التميز يف  بالرتكيز على حتقيق واحلفاظ على 

والبحوث املتطورة، والرعاية اجليدة للمر�سى واخلدمة العامة.

RR بكالوريو�س طب الفم وال�سنان

مدة الدرا�سة: 5 �سنوات ) 10 ف�سول درا�سية( 

االيطالية  جنوا  جامعة  مع  بالتعاون  واالسنان  الفم  طب  مجال  فى  بكالوريوس  درجة  الكلية  تقدم 
)University of Genoa( و املعتمدة من املجلس االعلى للجامعات املصرية



20

 )ZEVA Accreditation( كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا هى احدى الكليات املتميزة واملتفردة فى الكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى وفى كافة ارجاء الوطن العربى وتعد اول كلية فى جمال النقل البحرى 

يتم ان�سائها فى الوطن العربى. 

هيئة  اع�ساء  اىل جانب  البحرية  واملحاكيات  املعامل  باحدث  ومتتعها  بالكلية  العلمى  للتميز  ونتيجة 

تدري�س على اعلى م�ستوى تتمتع باخلربة العلمية اىل جانب اخلربة العملية فى جمال التعليم والتدريب 

البحرى، وكذلك �سفينة التدريب »عايده 4« )الأكادميية العائمة( التي مت جتهيزها و تزويدها بالأجهزة 

و القاعات واأدوات التدريب املختلفة للم�ساهمة الفعالة يف تنفيذ برامج التدريب لطلبة الكلية. 

وخالل م�سرية الكلية التى امتدت عى مدار 47 عاماً ككلية رائدة فى جمال التعليم والتدريب فى 

املجال البحرى فقد حازت الكلية على �سهادة توكيد اجلودة ISO 9001 فى عام 1999، ونتيجة 

الحتاد  دول  اعرتاف  على  الكلية  حازت  فقد  البحرية  الدرا�سات  جمال  فى  الكلية  وتقدم  لجناز 

الوروبى والدول املتقدمة فى جمال التعليم البحرى ب�سهادة الكفاءة والتى تعتمدها الهيئة امل�سرية 

لل�سالمة البحرية والتى يجتازها طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا. 

، حازت  البحرية  والهند�سة  البحرى  النقل  تخ�س�سات  فى  الكلية وجودة خريجيها  وتتويجا جلهود 

الكلية فى عام 2017 على اعتماد هيئة )ZEVA( الملانية لدرجتى البكالوريو�س التى متنحهم الكلية 

خلريجيها. 

وتقدم الكلية درجات البكالوريو�س من خالل تخ�س�ساتها ) بنني / بنات(: 

RR تكنولوجيا النقل البحرى

RR تكنولوجيا الهند�سة البحرية

اجماىل ال�ساعات املعتمدة )144 �ساعة ( مدة الدرا�سة : 4 �سنوات ) 8 ف�سول درا�سية( 
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)Dual Degree( كلية الدارة والتكنولوجيا – باللغة الجنليزية

RR الت�سويق

RR التمويل

RR العلوم ال�سيا�سية

مدة الدرا�سة: 4 �سنوات )8 ف�سول درا�سية( 144 �ساعة معتمدة 

بالتعاون  املختلفة  تخ�س�ساتها  فى  فى   )Dual Degree( املزدوج  بكالوريو�س  درجة  الكلية  تقدم 

مع جامعة هال الربيطانية )University of Hull( حيث يح�سل الطالب عند تخرجه على درجة 

البكالوريو�س املعتمدة من املجل�س العلى للجامعات من الكادميية بال�سافة اىل درجة البكالوريو�س 

من جامعة هال الربيطانية. 

)Dual Degree( كلية النقل الدوىل واللوج�ستيات – باللغة الجنليزية

ب�سفة  اللوج�ستيات  تدري�س  واللوج�ستيات كيان حمرتف ومتخ�س�س فى  الدوىل  النقل  وتعد كلية 

عامة وما حتويه من ادارة �سال�سل المداد ادارة لوج�ستيات التجارة الدولية وادارة لوج�ستيات النقل 

فى  للتميز  وبيت خربة  تعليمي  مركز  الكلية  تعد  ال�سلة، حيث  وال�سناعات ذات  والتجارة  الدويل 

جمال اخلدمات اللوج�ستية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وقد مت ت�سميم الربامج التعليمية 

باختالف  وتتميز  الكلية  وتفخر  والدوىل،  املحلى  امل�ستوى  على  احتياجات طالبنا  لتلبية  الكلية  يف 

وتعدد ثقافات طالبها �سواء من الدول العربية اأوالأفريقية اىل جانب طالبها من اجلن�سيات الخرى 

مما ي�ستلزم حتديث برامج الكلية با�ستمرار لتلبية تنوع احتياجات طالبها على اختالف احتياجاتهم. 

ونتيجة للتميز العلمى الذى تقدمه الكلية فقد حازت الكلية على �سهادة »نقاء« والتى متنحها هيئة 

اعتماد و�سمان اجلودة فى موؤ�س�سات التعليم العاىل وهى من اعلى جهات العتماد فى م�سر والوطن 

العربى. 

وتقدم الكلية درجات البكالوريو�س من خالل اق�سامها )اجنليزى( : 

RRق�سم ادارة اللوج�ستات و�سال�سل المداد

RRق�سم ادارة لوج�ستيات التجارة الدولية

RRق�سم ادارة لوج�ستيات النقل

اجماىل ال�ساعات املعتمدة )144 �ساعة ( مدة الدرا�سة : 4 �سنوات ) 8 ف�سول درا�سية( 

بالتعاون  املختلفة  تخ�س�ساتها  فى  فى   )Dual Degree( املزدوج  بكالوريو�س  درجة  الكلية  تقدم 

مع جامعة هال الربيطانية )University of Hull( حيث يح�سل الطالب عند تخرجه على درجة 

البكالوريو�س املعتمدة من املجل�س العلى للجامعات من الكادميية بال�سافة اىل درجة البكالوريو�س 

من جامعة هال الربيطانية. 
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فرع ال�سارقة 

يف 8 يناير 2019  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الدكتور  الأ�ستاذ  للبحوث  ال�سارقة  اأكادميية  مبنى  يف  الأحد  اليوم  �سباح  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 

البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  رئي�س  فرج  اإ�سماعيل  الغفار  عبد  اإ�سماعيل 

املوا�سيع  من  الأحاديث حول عدد  معهم  وتبادل  ال�سيف  بالوفد  �سموه  له. ورحب  املرافق  والوفد 

ذات ال�ساأن امل�سرتك وناق�س معهم �سبل تعزيز قنوات التوا�سل والتعاون امل�سرتك. وقد وقع �ساحب 

التفاهم املربمة بني  التنفيذي ملذكرة  الغفار التفاق  اإ�سماعيل عبد  ال�سارقة والدكتور  ال�سمو حاكم 

حكومة اإمارة ال�سارقة والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ومبوجب هذا التفاق 

التنفيذي اتفق الطرفان على تفعيل م�سمون مذكرة التفاهم ال�سابق توقيعها فيما بينهم بهدف اتخاذ 

كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية واملالية واللوج�ستية الالزمة لإن�ساء فرع لالأكادميية باإمارة ال�سارقة. 

الأكادميية  فرع  لإقامة  املنا�سبة  الأر�س  قطعة  ال�سارقة  اإمارة  توفر حكومة  اأن  الطرفان على  اتفق  كما 

مبدينة خورفكان باإمارة ال�سارقة واأن تقوم باإن�ساء املباين التعليمية والإدارية وجتهيزها بكافة متطلباتها 

�ستطرحها  التي  املتميزة  للربامج  الالزمة  التدري�س  وم�ساعدات  واملعامل  واملعدات  الأجهزة  من 

اإىل باقي التجهيزات اللوج�ستية والإدارية الالزمة لت�سغيل الفرع وفقا للمعايري  الأكادميية بالإ�سافة 

العاملية وال�سوابط املتفق عليها بني الطرفني، كما اتفق الطرفان على اأن الدرا�سة بالفرع �ستبداأ يف �سهر 

�سبتمرب عام 2019 باإذن اهلل.



23

 )ZEVA Accreditation( كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا هى احدى الكليات املتميزة واملتفردة فى الكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى وفى كافة ارجاء الوطن العربى وتعد اول كلية فى جمال النقل البحرى 

يتم ان�سائها فى الوطن العربى. 

هيئة  اع�ساء  اىل جانب  البحرية  واملحاكيات  املعامل  باحدث  ومتتعها  بالكلية  العلمى  للتميز  ونتيجة 

التعليم  جمال  فى  العملية  اخلربة  جانب  اىل  العلمية  باخلربة  تتمتع  م�ستوى  اعلى  على  تدري�س 

والتدريب البحرى. 

وخالل م�سرية الكلية التى امتدت عى مدار 47 عاماً ككلية رائدة فى جمال التعليم والتدريب فى 

املجال البحرى فقد حازت الكلية على �سهادة توكيد اجلودة ISO 9001 فى عام 1999، ونتيجة 

الحتاد  دول  اعرتاف  على  الكلية  حازت  فقد  البحرية  الدرا�سات  جمال  فى  الكلية  وتقدم  لجناز 

الوروبى والدول املتقدمة فى جمال التعليم البحرى ب�سهادة الكفاءة والتى تعتمدها الهيئة امل�سرية 

لل�سالمة البحرية والتى يجتازها طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا. 

، حازت  البحرية  والهند�سة  البحرى  النقل  تخ�س�سات  فى  الكلية وجودة خريجيها  وتتويجا جلهود 

الكلية فى عام 2017 على اعتماد هيئة )ZEVA(  الملانية لدرجتى البكالوريو�س التى متنحهم الكلية 

خلريجيها. 

وتقدم الكلية درجات البكالوريو�س من خالل تخ�س�ساتها: 

RR تكنولوجيا النقل البحرى

RR تكنولوجيا الهند�سة البحرية

اجماىل ال�ساعات املعتمدة )144 �ساعة (        مدة الدرا�سة : 4 �سنوات ) 8 ف�سول درا�سية( 
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كلية النقل الدوىل واللوج�ستيات 

ب�سفة  اللوج�ستيات  تدري�س  واللوج�ستيات كيان حمرتف ومتخ�س�س فى  الدوىل  النقل  وتعد كلية 

عامة وما حتويه من ادارة �سال�سل المداد ادارة لوج�ستيات التجارة الدولية وادارة لوج�ستيات النقل 

فى  للتميز  وبيت خربة  تعليمي  مركز  الكلية  تعد  ال�سلة، حيث  وال�سناعات ذات  والتجارة  الدويل 

جمال اخلدمات اللوج�ستية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وقد مت ت�سميم الربامج التعليمية 

باختالف  وتتميز  الكلية  وتفخر  والدوىل،  املحلى  امل�ستوى  على  احتياجات طالبنا  لتلبية  الكلية  يف 

وتعدد ثقافات طالبها �سواء من الدول العربية اأوالأفريقية اىل جانب طالبها من اجلن�سيات الخرى 

مما ي�ستلزم حتديث برامج الكلية با�ستمرار لتلبية تنوع احتياجات طالبها على اختالف احتياجاتهم. 

ونتيجة للتميز العلمى الذى تقدمه الكلية فقد حازت الكلية على �سهادة »نقاء« والتى متنحها هيئة 

اعتماد و�سمان اجلودة فى موؤ�س�سات التعليم العاىل وهى من اعلى جهات العتماد فى م�سر والوطن 

العربى. 

وتقدم الكلية درجات البكالوريو�س من خالل اق�سامها )عربى – اجنليزى( : 

RRق�سم ادارة اللوج�ستات و�سال�سل المداد

RRق�سم ادارة لوج�ستيات التجارة الدولية

RRق�سم ادارة لوج�ستيات النقل

اجماىل ال�ساعات املعتمدة )144 �ساعة ( مدة الدرا�سة : 4 �سنوات ) 8 ف�سول درا�سية(
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العتماد الدوىل

اوًل: اعتماد اململكة املتحدة

اعتماد املعاهد الهند�سية املهنية الربيطانية لدرجات بكالوريو�س 

الهند�سة التي متنحها الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا

تنتهج الأكادميية �سيا�سة ثابتة لتطوير براجمها التعليمية وربطها مبوؤ�س�سات ذات �سمعة عاملية يف جمال 

التعليم لإميان الأكادميية باملردود الإيجابي لهذا التفاعل على خريجيها.

و يف هذا ال�سدد ح�سلت كلية الهند�سة والتكنولوجيا على اعتماد املعاهد املهنية الهند�سية الربيطانية 

Engineering Professional Institutes

لدرجات البكالوريو�س التي متنحها الأكادميية وهي:

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

Institute of Marine Engineering and Technology (I Mar EST)

R    معهد املهند�سني امليكانيكيني لربامج بكالوريو�س الهند�سة امليكانيكية وبرامج بكالوريو�س 

           الهند�سة ال�سناعية والإدارية.

Institute of Mechanical Engineering (I Mech E)

R  وبرنامج الكهربائيني لربنامج بكالوريو�س احلا�سب،  املهند�سني   معهد 

بكالوريو�س هند�سة الإلكرتونيات والت�سالت، وبرنامج بكالوريو�س     

الهند�سة الكهربائية والتحكم باحلا�سب.   

Institute of Electrical Engineering (IEE)

R معهد املهند�سني املدنيني

Institute of Civil Engineering

R   معهد املهند�سني الإن�سائيني لربنامج بكالوريو�س هند�سة الت�سييد

والبناء.  

The Institute of Structural Engineers (I Struct E)

R   املعهد امللكي للمعماريني الربيطانيني لربنامج بكالوريو�س الهند�سة

املعمارية والت�سميم البيئي.  

Royal Institute of British Architects (RIBA) 
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كلية  خلريجي  تعليمية  ملوؤ�س�سة  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأوىل  للمرة  مينح  الذي  العتماد  هذا  ويتيح 

ا دولًيا يح�سل مبوجبه اخلريج على ع�سوية هذه املعاهد العريقة دون احلاجة 
ً
الهند�سة بالأكادميية اعرتافـ

اإىل تقييم علمي ومهني م�سبق ومينحه اأف�سلية التعيني بال�سركات واملوؤ�سات املحلية والعربية والدولية، 

حيث اإن اجلهات التي يعمل بها مهند�سون معتمدون من هذه املعاهد يرتفع تقييمها الفني يف ظل 

نظام العوملة والأ�سواق املفتوحة واتفاقية التجارة العاملية.

ثانيًا : اعتماد  الوليات املتحدة المريكية

ونتيجة للتميز العلمى فى كل من كلية الهند�سة و كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات وما �سبق 

من اعرتافات دولية بدرجاتها العلمية ونظراً للم�ستوى املتميز لع�ساء هيئة التدري�س وامل�ستوى الراقى 

واحلديث للمعامل الدرا�سية بهما فقد ح�سلت الكادميية على العرتاف الكادمييى العاملى من الهيئة 

المريكية لعتماد الهند�سة والتكنولوجيا

  Accreditation Board for Engineering & Technology (ABET) 

متنحها  التى  املعلومات  وتكنولوجيا  واحلا�سبات  الهند�سة  فى  البكالوريو�س  درجات  يعادل  والذى 

 7 ملدة  العرتاف  على  الكادميية  ح�سلت  وقد  المريكية،  اجلامعات  ارقى  فى  بنظريها  الكادميية 

�سنوات علماً بان املدة التى متنح عادة ل تزيد عن 5 �سنوات وذلك لتميز امل�ستوى التعليمى بتلك 

الكليات.

(NAQAAE(  ثالثًا : اعتماد الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد

الإدارة  وكلية  والتكنولوجيا  الهند�سة  وكلية  واللوج�ستيات  الدوىل  النقل  كلية  ح�سلت  وقد 

كياناً  الهيئة  تلك  وتعد  والعتماد  التعليم  جودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  اعتماد  على  والتكنولوجيا 

وبريادته ومتيزه يف جمال �سمان جودة  العادلة واملو�سوعية  بقراراته  معروفاً  به عاملياً  لالعتماد معرتفاً 

التعليم على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل مع احلفاظ على هويته امل�سرية.
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قواعد واإجراءات القبول
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�سروط اللتحاق

R  العامة الثانوية  �سهادة  على  احل�سول 

اأو ما يعادلها من ال�سهادات الأجنبية.

R  املالحة لق�سام  الطبية  اللياقة  توافر 

وتكنولوجيا  البحرية  والهند�سة 

امل�سايد.

R  عاًما  22 الطالب  �سن  جتاوز  عدم 

)للم�سريني( عند بدء الدرا�سة و حتديد املوقف من التجنيد.

R .ح�سور اختبارات حتديد امل�ستوى فى اللغة الجنليزية

R  ميكن للطالب يف تخ�س�س تكنولوجيا الهند�سة البحرية ا�ستكمال الدرا�سة للح�سول على درجة

بكلية  القبول  ل�سروط  م�ستوفًيا  كان  اإذا  اخلام�س،  الف�سل  بعد  البحرية  الهند�سة  بكالوريو�س 

الهند�سة والتكنولوجيا.

اأوراق ور�سوم اللتحاق

م�ستخرج ر�سمى وفقاً لنوع �سهادة الطالب:. 1

 الثانوية العامة: ا�ستمارة النجاح يف الثانوية العامة اأو م�ستخرج ر�سمي منها. «

 الدبلومة المريكية: �سهادة درجات ال�سنة العا�سرة واحلادية والثانية ع�سر مع ت�سل�سل درا�سى  «

12 �سنة درا�سية موثقة.

 الثانوية الجنليزية: �سهادات 3 �سنوات بعد ال�سف التا�سع او الإعدادية. «

 �سهادة النجاح فى كافة ال�سهادات املعادلة )البيتور/ البكالوريا الفرن�سية/ البكالوريا الدولية/  «

الكندية(

ي�سلم ا�سل �سهادة الثانوية العامة يف موعد اق�ساه 4 ا�سابيع من بدء الدرا�سة. «

�سهادة امليالد اأو م�ستخرج ر�سمي منها.. 2

�سورة البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر.. 3

�سورة البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر لوىل المر.. 4

5 ..)6X4( عدد 4 �سور �سخ�سية

�سداد ر�سوم التقدمي واللتحاق )غري م�سرتدة( 200 دولر. . 6

�سهادة طبية باللياقة البدنية والذهنية.7. 

خطاب مبوافقة ال�سفارة على اللتحاق بالكادميية للجن�سيات التى تتطلب �سفارتهم ذلك:. 8

 ) ال�سعودية ، الكويت ، المارات ، الردن ، عمان، قطر(

اإ�ستمارة 2 جند للطلبة امل�سريني.. 9
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 Early Admission  القبول املبكر

جزء  و�سداد  الثانوية  املرحلة  نتيجة  ظهور  قبل  لالأكادميية  التقدم  اإمكانية  للطالب  النظام  هذا  يتيح 

�سنتني  اأول  مواد  )نتائج  العامة  للثانوية  الأوىل  املرحلة  بنتيجة  الطالب  يتقدم  امل�سروفات حيث  من 

درا�سيتني للثانوية الإجنليزية - �سهادة قيد بال�سف الثاين ع�سر + نتيجة SAT للدبلومة الأمريكية - 

�سهادة قيد باملرحلة النهائية لل�سهادات الأخرى( 

تنتهى هذه املرحلة يوم: 2019/6/27

 Regular Admission  القبول العادي

القبول العادى يبداأ: 2019/6/30 وفقاً لالماكن املتبقية

R  يتم العالن عن نتيجة القبول وفقاً لولوية املجاميع املتقدمة لالأق�سام وح�سور الختبارات التي

حتددها الأكادميية و�سروط املجل�س العلى للجامعات مبختلف التخ�س�سات.

R  عن للجامعات  الأعلي  املجل�س  لأعالن  وفقاً  القبول  من  مرحلة  كل  نتيجة  عن  العالن  يتم 

www.aast.edu سوابط القبول يف اجلامعات اخلا�سة علي املوقع اللتكرتوين لالكادميية�

R  على جميع الطالب التقدم بنتائج املرحلة الثانوية النهائية قبل موعد اعالن قرار القبول املعلن

با�سبوعني على القل.

R  ي�سمح للطالب باأ�سرتداد مقدم احلجز)$1000) حتي تاريخ ال�سرتداد املعلن بن�سرة امل�سروفات

ويتم خ�سم 50 % من قيمة هذا املقدم وحتي نهاية ال�سبوع الثالث من الدرا�سة ول ي�سمح 

باأ�سرتداد اأي ر�سوم درا�سية )�سواء مقدم حجز او ر�سوم كاملة( بعد ال�سبوع الثالث من الدرا�سة

Online Admission القبول الإلكرتوين

ميكن للطالب ملء طلب اللتحاق من خالل موقع الأكادميية الإلكرتوين 

 www.aast.edu
على اأن يقوم بعد ذلك با�ستكمال اإجراءاته.
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كلية النقل البحري و التكنولوجيا

R  تكنولوجيا  - /علوم  ريا�سة  علمي 

النقل البحري

R  تكنولوجيا  - علوم  ريا�سة/  علمي   

الهند�سة البحرية - اأربع �سنوات

كلية الهند�سة و التكنولوجيا

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

كلية احلا�سبات و تكنولوجيا املعلومات

)ريا�سة / علوم(

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

R .تقبل الكلية علمي علوم / علمي ريا�سة

كلية الإدارة و التكنولوجيا

R  ا
ً
 علمي / اأدبي لاللتحاق بتخ�س�سات اإدارة الأعمال الق�سم العربي / الفندقة وال�سياحة وطبقـ

ل�سروط املجل�س الأعلى للجامعات.

R  الطالب يجتاز  اأن  ي�سرتط  والفندقة  وال�سياحة  اإجنليزي  الأعمال/  اإدارة  لتخ�س�سات  بالن�سبة   

اختبار اللغة الإجنليزية الذي يعقد بالأكادميية.

كلية النقل الدويل و اللوجي�ستيات

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

R  الدويل النقل  كلية  لق�سام  بالن�سبة   

واللوجي�ستيات  /  الربنامج الإجنليزي 

ي�سرتط اأن يجتاز الطالب اختبار اللغة  

الإجنليزية الذي يعقد بالأكادميية.
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كلية اللغة والإعالم  

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

كلية تكنولوجيا امل�سايد وال�ستزراع املائي

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

كلية ال�سيـــدلة / كلية طب الفم وال�سنان

R .)ا ل�سروط املجل�س الأعلى للجامعات
ً
علمي علوم )طبقـ

العدول عن الدرا�سة

R  ال�سرتداد تاريخ  القبول حتى  اثناء  امل�سددة   (1000$( احلجز  مقدم  با�سرتداد  للطالب  ي�سمح 

املعلن بن�سرة امل�سروفات ويتم خ�سم 50 % من قيمة هذا املقدم وحتي نهاية ال�سبوع الثالث من 

الدرا�سة ول ي�سمح باأ�سرتداد اأي ر�سوم درا�سية )�سواء مقدم حجز او ر�سوم كاملة( بعد ال�سبوع 

الثالث من الدرا�سة

R  يف حالة عدول الطالب عن الدرا�سة بعد الأ�سبوع الثالث من الدرا�سة ي�سرتد فقط قيمة تامني

املعامل الذى �سدد. 
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املنح واخل�سومات الدرا�سية

تقدم الأكادميية عدداً من املنح الدرا�سية الكاملة واجلزئية ) تخ�سم من م�سروفات العبء الدرا�سى 

فقط( طبقاً للوائح املالية املنظمة وذلك للمتقدمني من الفئات التالية:

تقدم الأكادميية عدد من املنح الدرا�سية الكاملة للحا�سلني على اأعلى جماميع فى الثانوية العامة . 1

امل�سرية )احل�سول على الثانوية العامة فى نف�س العام(.

خ�سم لأبناء العاملني باجلامعة العربية ووزارة اخلارجية.. 2

خ�سم لأبناء خريجى الأكادميية ولالخ الثانى ولخوة اخلريجيني.. 3

خ�سم لأبناء العاملني باحلكومة والقطاع العام ب�سرط األ تقل مدة اخلدمة عن 15 �سنة فعلية وكذا . 4

باجلامعات  التدري�س  وابناء اع�ساء هيئة  ال�سرطة  ابناء �سباط  امل�سلحة وكذا  القوات  ابناء �سباط 

امل�سرية احلكومية.

 ت�ستمل امل�سروفات على اخلدمات املقدمة مثل تكلفة الكتب واملذكرات والأن�سطة الريا�سية  «

والجتماعية والثقافية والعالج والتاأمني �سد احلوادث.

 ت�ستمل م�سروفات ق�سمي الدرا�سات البحرية ال�سا�سية وتكنولوجيا الهند�سة البحرية على  «

تكاليف الإقامة والإعا�سة والزي الر�سمي وزي الأن�سطة.

 يتم تاأمني الطالب بوثيقة تاأمني �سد احلوادث خالل فرتة الدرا�سة والتدريب 10000 دولر  «

دون اأدنى تكلفة على الطالب.
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متى يزول اخل�سم؟

R  يف حالة اإعادة الطالب لأي مقرر ب�سبب )الر�سوب / الن�سحاب/ التح�سني( ي�سدد ثمن املقرر 

بالكامل دون ح�ساب اأي مميز خ�سم وي�سدد هذا الفرق عند الت�سجيل.

R .اإلغاء منحة القبول اأو املنحة الريا�سية يف حالة اإقرار جلنة �سئون الطالب ب�سوء �سلوك الطالب 

منح التفوق

تخ�س�س منح للطالب اأثناء الدرا�سة )اإعفاء من م�سروفات الدرا�سة فقط( مبعدل منحة درا�سية كاملة 

واحدة لكل فرتة درا�سية بكل تخ�س�س لأعلى معدل تراكمي.
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قواعد  خا�سة بال�سهادات الأجنبية 

املعادلة

IGCSE اأول ً: الثانوية الإجنليزية

�سنة . 5  12 عن  الدرا�سة  �سنوات  عدد  يقل  األ 

بعد احل�سول  �سنوات  )اأو م�سي ثالث  درا�سية 

على الإعدادية(.

بالتخ�س�سات . 6 لاللتحاق  املوؤهلة  املقررات 

املختلفة.

اجتياز مواد اللغة العربية والرتبية الدينية اخلا�سة . 7

بوزراة التعليم العاىل. 

التخ�س�سات الهند�سية واحلا�سبات واملالحة 

البحرية وتكنولوجيا امل�سايد وال�سيدلة و طب 

الفم وال�سنان

R املقررات الإجبارية

اللغة الإجنليزية اأو الأدب الإجنليزي، الفيزياء، 

 A الكيمياء، الريا�سيات، الريا�سيات املتقدمة

املتقدم  امل�ستوى  على  الريا�سيات  اأو   Level

 AS Level التكميلى

R  بالن�سبة لل�سيدلة و طب الفم وال�سنان

امل�ستوي املتقدم يف الحياء

املعلومات  وتكنولوجيا  احلا�سبات  لكلية  بالن�سبة 

الأحياء  فى  املتقدم  امل�ستوي  فى  مادة  قبول  ميكن 

بدًل من امل�ستوي املتقدم فى الريا�سيات. 

R املقررات الختيارية

اأربعة مقررات من املقررات التالية:

احلا�سب، القت�ساد، املحا�سبة، اإدارة الأعمال، 

الفرن�سية،  اللغة  اجلغرافيا،  التاريخ،  الأحياء، 

عربي لغة اأوىل، تكنولوجيا معلومات.
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تخ�س�سات اإدارة الأعمال / الفندقة ال�سياحية / النقل الدويل /  اللغة والإعالم

R املقررات الإجبارية

اللغة الإجنليزية اأو الأدب الإجنليزي، الريا�سيات.

R املقررات الختيارية

�ستة مقررات من املقررات التالية:

احلا�سب، القت�ساد، املحا�سبة، اإدارة الأعمال، الأحياء، التاريخ، اجلغرافيا، اللغة الفرن�سية، عربي 

لغة اأوىل، تكنولوجيا معلومات.

تكنولوجيا  و  البحرية  واملالحة  واحلا�سبات  الهند�سية  بالتخ�س�سات  لاللتحاق  املطلوبة  التقديرات 

امل�سايد.

اأن يكون الطالب ناجًحا يف 8 مقررات م�ستوى عادي بحد اأدنى تقدير C بالإ�سافة اإىل مقرر يف مادة 

الريا�سيات امل�ستوى املتقدم A Level اأو امل�ستوى املتقدم التكميلى AS Level  طبقاً لقرار القبول 

يف اجلامعات اخلا�سة.

التقديرات املطلوبة لاللتحاق بتخ�س�سات

اإدارة اأعمال - الفندقة و ال�سياحة - النقل الدويل - اللغة والإعالم

R .C اأن يكون الطالب ناجًحا يف 8 مقررات م�ستوى عادي بحد اأدنى تقدير

)American Diploma( ثانًيا:الدبلوم الأمريكي

R  اأن يكون قد املوؤهلة لكل كلية، على  املواد  يتفق مع  8 مواد، ومبا  ناجًحا يف  الطالب  اأن يكون   

وميكن   One Credit كاملة  وحدة  عن  املادة  وزن  يقل  واأل  ع�سر،  الثاين  ال�سف  يف  اجتازها 

اأق�سى ثالث  الثمانية من مواد ال�سف احلادي ع�سر وبحد  للطالب ا�ستكمال بع�س من املواد 

مواد فقط.

R .بحد اأدنى طبقاً  لقرار القبول باجلامعات اخلا�سة SAT1 اجتياز امتحان 

R  ال�سيدلة و  البحرية  واملالحة  واحلا�سبات  الهند�سية  بالتخ�س�سات  اللتحاق  لراغبي  بالن�سبة   

باجلامعات  القبول  لقرار  اأدنى طبقاً   بحد   SAT2 امتحان  اجتياز  ي�سرتط  امل�سايد.  وتكنولوجيا 

اخلا�سة يف مادتني اأحداهما الريا�سيات والأخرى الفيزياء اأو الكيمياء اأو الأحياء.

R  على ان تكون مادة الحياء SAT II بالن�سبة لكلية ال�سيدلة وطب الفم وال�سنان ي�سرتط اجتياز

اجبارية بال�سافة اىل مادة من بني ) الريا�سيات - الفيزياء - الكيمياء(

R .ق�ساء ثالث �سنوات بالدبلومة الأمريكية 

R  .اجتياز مواد اللغة العربية والرتبية الدينية اخلا�سة بوزراة التعليم العاىل 

ثالثـًا: الثانوية الأجنبية الأخرى

)البكالوريا الدولية - البكالوريا الفرن�سية - الإبيتور الأملاين - الدبلوم التجاري الأملاين ... اإلخ(.

ا لقواعد التقييم مبكتب التن�سيق للجامعات امل�سرية.
ً
يتم التقييم الرقمي وفقـ
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الدرا�سة و اأ�سلوب التقييم احل�سور

خالل الدرا�سة

R  اليومي اأ�سا�سي ويتوىل املحا�سرون ت�سجيل احل�سور  اأمر  ح�سور املحا�سرات والدرو�س العلمية 

للطلبة يف املقررات.

R .عن الدرو�س والواجبات والتكليفات التي تتم اأثناء فرتة غيابه بدون عذر 
ً
يعترب الطالب م�سئول 

R  من  15% املقرر  درو�س  الغياب عن  ن�سبة  تعددت  اإذا  املقرر  درا�سة  متابعة  من  الطالب  يحرم 

يرتك  قهرية  لظروف  الطالب  غياب  كان  اإذا  اأما  مقبول  عذر  دون  املقرر  ذلك  درا�سة  �ساعات 

ملحا�سر املقرر والق�سم تقرير قبول او رف�س العذر املقدم .

خالل التدريب البحري املوجه 

االساسية  البحرية  الدراسات  قسم  )لطلبة 
وتكنولوجيا الهندسة البحرية(

R  التدريب خالل  الطالب  تقيم  يرتبط 

ودرجات  املواظبة  بدرجات  املوجه 

لتلك  املخ�س�سه  العملية  التطبيقات 

الفرتة

R  اذا للطالب  التدريبية  الفرتة  تلغى 

انخف�ست ن�سبة مواظبته عن %90 من 

اجماىل ال�ساعات املخ�س�سه للورادى
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اخلدمات الطالبية
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توفر الأكادميية اأماكن الإقامة و الإعا�سة مبقرها الدائم باأبي قري، وهي جمهزة باأحدث و�سائل الراحة، 

الأربع  الف�سول  خالل  البحرية  والهند�سة  املالحة  لطلبة  اإجبارية  الأكادميية  مب�ساكن  الإقامة  وتعترب 

يقوم  الأخرى حيث  الأق�سام  يرغب من طالب  ملن  والإعا�سة  ال�سكن  الأكادميية  توفر  الأوىل، كما 

ق�سم الإ�سكان والإعا�سة بتقدمي كافة اخلدمات التي يحتاجها الطالب لالإعا�سة والإقامة من تغذية و 

نظافة وح�سن مظهر و غ�سيل وكي وحفظ اأمانات مع تواجد حالق وترزي وم�سرفني اأمن ب�سفة دورية، 

باأبي قري على  وي�ستمل احلرم اجلامعي  ال�سكنية  املباين  الطالب داخل  تاأمني �سالمة  اإىل  بالإ�سافة 

خدمات بنكية و خدمات الت�سالت من تليفون/ فاك�س/ تلك�س/ مكتب بري/ �سوق جتارية لتوفري 

احتياجات الطالب.

املوا�سالت 

خدمات  والقاهرة  بالإ�سكندرية  الأكادميية  توفر 

الأكادميية  اإىل  املدينة  داخل  من  املوا�سالت 

للر�سوم  ا 
ً
طبقـ الطالب  من  يرغب  ملن  وبالعك�س 

املقررة.

الرعاية ال�سحية والتاأمني

تقدم الأكادميية خدمات الرعاية ال�سحية للطلبة بكافة اأق�سام التخ�س�س من خالل اإدارة اخلدمات 

الطبية بالإ�سافة اإىل تعاقدها مع امل�ست�سفيات املتميزة بالإ�سكندرية والقاهرة لتوفري اخلدمات العالجية 

لطالبها، كما يتم التاأمني �سد احلوادث.
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الأن�سطة الريا�سية  و الثقافية والجتماعية

من  والجتماعية  والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة  التخ�س�سات  اأق�سام  كافة  يف  الأكادميية  تتيح 

خالل الإمكانيات التي توفرها الأكادميية، ي�ستمل احلرم اجلامعي مبوقع اأبي قري على اإمكانيات متعددة 

ال�سباحة،  الطاولة،  تن�س  الطائرة،  الكرة  ال�سلة،  القدم،  )كرة  مثل  الريا�سية  الأن�سطة  كافة  ملمار�سة 

التجديف، ال�سراع، اجلمنازيوم ....الخ( 

كما توفر الأكادميية للطالب باملواقع الأخرى بالقاهرة كافة اخلدمات بالتفاق مع الأندية املجاورة.
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ر�سوم اخلدمات الطالبية

يتم �سداد ر�سوم الإ�سكان و الإعا�سة و الأوتوبي�س باجلنيه امل�سري فقط للطلبة امل�سريني احلا�سلني 

على الثانوية العامة اأو ما يعادلها من جمهورية م�سر العربية.

نتائج المتحانات و ن�سب الغياب على الإنرتنت

وفرت الأكادميية لطالبها اإمكانية معرفة نتائج المتحانات عن طريق الإنرتنت، حيث يح�سل الطالب 

الإنرتنت  يتمكن من خالل  الت�سجيل حتى  و  القبول  عمادة  من   (PIN NO.(ال�سري رقمه  على 

التعرف على نتائج امتحانات الأ�سبوع ال�سابع و نهاية الف�سل الدرا�سي جلميع املواد التي �سجلها فور 

اإدخالها على احل�ساب، كما ميكنه اأي�ًسا التعرف على �سجله الدرا�سي و جميع نتائجه ال�سابقة، وكذلك 

ميكن للطالب اإمتام عملية الت�سجيل من خالل الإنرتنت.

https://studentportal.aast.edu/ 
اأي�ًسا ي�ستطيع ويل الأمر متابعة انتظام الطالب بالدرا�سة ون�سب غيابه لكل مادة من خالل الإنرتنت.

التعليمية/ املناهج جلميع  بالدرا�سة على الإنرتنت: )امل�سارات  بيانات الأكادميية اخلا�سة  كما توجد 

الأق�سام/ مواعيد بدء الدرا�سة و الأجازات/ املقررات ال�سيفية/ امل�سروفات الدرا�سية(.
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Augmented Reality

فيديوهات  روؤية  امكانية  هو  املعزز  الواقع 

الهاتف  املطبوع من خالل  الت�سميم  على 

املحمول. 

الكادميية  فيديو  م�ساهدة  بتجربة  للتمتع 

اتبع  الكادميية  �سعار  على  التعريفى 

اخلطوات ا�سفل ال�سفحة

Augmented Reality is the 
possibility of watching videos on 
the printed design through the 
mobile phone 
To enjoy the experience of 
watching the Arab Academy's 
Video on the logo Follow these 
steps below the page


