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مدة الدرا�سةدرجات البكالوريو�س

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدوالر 

االأمريكي الأبناء الدول الداعمة

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدوالر 

االأمريكي الأبناء الدول االأخرى

فئة )ج(فئة )ب(فئة )اأ(فئة )ج(فئة )ب(فئة )اأ(

كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

 تكنولوجيا النقل البحري

تكنولوجيا الهند�سة البحرية 
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
385548055565477554406200

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

وتحكم  كهرباء   - ميكانيكا   - واالت�ساالت  االإلكترونيات   - الحا�سب 

 - القوى   - المعمارية  الهند�سة   - واإدارية  �سناعية   - وبناء  ت�سييد   -

البترول والغاز - الكيميائية والبتروكيميائية

10 ف�سول درا�سية
)5 �سنوات(

412552055925445556256345

كلية ال�سيدلة 

 Pharm D
10 ف�سول درا�سية

+  �سنة تدريب  

525064506850715584558855

 Pharm D Clinical545066507050735586559055

كلية طب االأ�سنان )العلمين(

بكالوريو�س طب االأ�سنان 
10 ف�سول درا�سية

+  �سنة تدريب  
599070707430775089209280

كلية الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات

الو�سائط   - البرمجيات  هند�سة   - المعلومات  نظم   - الحا�سب  علوم 

المتعددة والكومبيوتر جرافيك�س
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
397550555415430554755835

كلية الذكاء االإ�سطناعى )العلمين(

كلية الذكاء االإ�سطناعى
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
422553056025455557256445

كلية االإدارة والتكنولوجيا

ت�سويق - التمويل - محا�سبة - نظم معلومات االأعمال  )عربي(

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

338539254285371542554705

 - االإعالم  اإدارة   - االأعمال  معلومات  نظم   - محا�سبة  التمويل-   - ت�سويق 

العلوم ال�سيا�سية                                                                                           )اإنجليزي(
382549055265415553255685

382549055265415553255685اإدارة اأعمال فرن�سى

338539254285371542554705ال�سياحة والفندقة

كلية النقل الدولى واللوج�ستيات

اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل االإمداد - اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

- اإدارة لوج�ستيات النقل                                                                                     )عربى(   

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

338539254285371542554705

التجارة  لوج�ستيات  اإدارة   - االإمداد  و�سال�سل  اللوج�ستيات  اإدارة 

الطاقة   لوج�ستيات   - النقل  لوج�ستيات  اإدارة   -  الدولية 

والبترول                                                                                                                    )انجليزى(                     

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

382549055265415553255685

كلية اللغة واالإعالم

اللغة والترجمة - االإعالم
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
392550055365425554255785

كلية تكنولوجيا الم�سايد واال�ستزراع المائى 

تكنولوجيا الم�سايد
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
296531553345325034403630

كلية القانـون

لي�سان�س القانون
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
382549055265415553255685

كلية الطب الب�سري )العلمين(

بكالوريو�س الطب الب�سري 
10 ف�سول درا�سية

+  �سنتان تدريب  
7500900010000-

الم�سروفات الدرا�سية

              48 Years of Excellence
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              48 Years of Excellence

الم�سروفات الدرا�سية فى الف�سل الدرا�سي الواحد بعد المنحة الجزئية %50 الأبناء اإقليم ال�سعيد

بفرع جنوب الوادي باأ�سوان

مدة الدرا�سةدرجات البكالوريو�س

مرصوفات الفصل الدرايس الواحد بالدوالر األمرييك ومايقابلها بالجنيه املرصي للحاصلني عىل شهادة املرحلة 
الثانوية من داخل جمهورية مرص العربية

طبقاً لسعر الدوالر املحدد من األكادميية وهو 11.30 جنيه مرصى

بالدوالر  األمرييك
الحاصلني  عىل  شهادة املرحلة  الثانوية

من خارج  جمهورية  مرص العربية

بالجنيه  املرصى
الحاصلني عىل شهادة املرحلة  الثانوية
من داخل  جمهورية  مرص العربية

فئة )ج(فئة )ب(فئة )اأ(فئة )ج(فئة )ب(فئة )اأ(

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

هند�سة االإلكترونيات واالإت�ساالت

 هند�سة الت�سييد والبناء 

الهند�سة المعمارية 

الهند�سة الميكانيكية

10 ف�سول درا�سية
)5 �سنوات(

 من  72 %   80 %  فأكثر
 من  72 %   80 %  فأكثر أقل من  72 %ألقل  من  80 %

 أقل من  72 %ألقل  من  80 %

208826282988235892969133759

كلية الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات

علوم الحا�سب
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(

من  65 %  ألقل  70 %  فأكثر
من  65 %  ألقل  70 %  فأكثرأقل من  65 %من  70 %

أقل من  65 %من  70 %

201325532733227412884330877

كلية االإدارة والتكنولوجيا

محا�سبة

ت�سويق 

تمويل

)عربي(
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(

 من 60 % ألقل  65 %  فأكثر
 من 60 % ألقل  65 %  فأكثرأقل من  60 %من  65 %

أقل من  60 %من  65 %

171819882168194082245924493

محا�سبة 

نظم معلومات االأعمال
  193824782658218942799630030)اإنجليزي(

كلية النقل الدولى واللوج�ستيات

اإدارة لوج�ستيات النقل 

اإدارة اللوج�ستيات و�سال�سل االإمداد 
)عربي(

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

 من 60 % ألقل  65 %  فأكثر
 من 60 % ألقل  65 %  فأكثرأقل من  60 %من  65 %

أقل من  60 %من  65 %

171819882168194082245924493

 193824782658218942799630030)اإنجليزي(نقل دولي 

كلية االآثار والتراث الح�سارى

)اإنجليزي(كلية االآثار والتراث الح�ساري 
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(

 من 55 % ألقل  60 %  فأكثر
 من 55 % ألقل  60 %  فأكثر أقل من  55 %من  60 %

 أقل من  55 %من  60 %

201325532733227412884330877

متطلبات االلتحاق
مستخرج رسمي من شهادة الثانوية على أن يسلم األصل في بداية العام الدراسي. 1
مستخرج رسمي من شهادة الميالد   . 2
صور البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطالب وولى األمر. 3
4 .    )6x4( 4 صور شخصية حديثة
1000 جنيه مصري  رسوم االلتحاق  )غير مستردة(. 5
 شهادة طبية معتمدة باللياقة البدنية والذهنية . 6
إستمارة 2 جند باإلضافة الستمارة 6 جند او 7 جند للطالب المصريين )الذكور( . 7
مبلغ 445 دوالر أمريكي كمقدم حجز من المصروفات الدراسية )5000 جنيه للطالب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية . 8

من داخل جمهورية مصر العربية( 
)فى حالة العدول عن االلتحاق يسترد مقدم الحجز بالكامل قبل بداية أول يوم دراسي ويتم خصم %50  من هذا المبلغ بعد تاريخ 
أول يوم دراسي وحتى نهاية األسبوع الثالث من الدراسة وال يسمح بأي استرداد بعد ذلك - ماعدا الطالب الملتحقين بإحدى 

الكليات العسكرية بعد تقديم ما يثبت التحاقه(
يضاف للمصروفات الدراسية فى الفصل الدراسي األول فقط - لكل التخصصات - مبلغ 200 دوالر أمريكي تأمين معامل )غير . 9

مستردة( )سداد رسوم تأمين المعامل بالجنيه المصرى للطالب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية من جمهورية مصر 
العربية طبقا لسعر الدوالر المحدد من األكاديمية لهذا الفصل الدراسي وهو 11.30 جنيه مصري(

● تقدم األكاديمية منحة جزئية األخوة الخريجين واألخ الثاني والوالد المتوفي 	
● تخفيفاً عن أعباء أولياء األمور يسمح للطالب المصريين الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية العامة او ما يعادلها من شهادات 	

اجنبية من جمهورية مصر العربية بسداد الرسوم الدراسية بالجنيه المصري طبقاً لسعر الدوالر المحدد من االكاديمية لهذا 
الفصل الدراسى وهو 11.30  جنيهاً مصرياً.

● تضاف 50 دوالر زيادة سنوية لقيمة المصروفات ويتم حسابها بنفس سعر الدوالر المحدد من االكاديمية.	
● الزيادة السنوية االجمالية في سعر الدوالر ال تزيد عن %10 من السعر المحدد من قبل األكاديمية ويمكن ان تقسم هذه الزيادة 	

على الفصليين الدراسيين. 
موبايل و واتساب: 01011999631 )002(  - 01069008019 )002(  

عنوان مقر فرع أسوان: طريق السادات - ص . ب 11 أسوان 
Call Center: 19838
www.aast.edu
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التدريب الطالبي

● من 	 يحققه  وما  الطالبى  التدريب  بأهمية  البحرى  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  من  إيماناً 
صقل لمهاراتهم وتأهيلهم الحتياجات سوق العمل وزيادة قدرتهم على التواصل والعمل الجماعى، فقد أهتمت 

األكاديمية بالتدريب الطالبى وجعله أحد متطلبات التخرج. 

● وفرت األكاديمية العديد من فرص التدريب الطالبى العملى المحلى والدولى وتعمل األكاديمية على التطوير 	
المستمر للتدريب ليتواكب مع مستجدات التكنولوجيا ووضع المعايير والضوابط المحققة لضمان جودة التدريب 
الطالبى والذى يعتبر حلقة الوصل بين الدراسة الجامعية وبين الطبيعة العملية لسوق العمل ولمساعدة الطالب 

على تطبيق المعلومات والنظريات عمليا.

● وأصبح التدريب الطالبى أحد نقاط القوة الرئيسية فى جميع األعتمادات سواء كانت محلية مثل أعتماد هيئة 	
ضمان جودة األعتماد والتعليم )النقاء( وكذلك أحد نقاط التمييز والذى أشادت به لجان االعتماد الدولية مثل 
لجنة أعتماد الــ ABET الدولية  American Board for Engineering and Technology تحرص األكاديمية على 
لقاء رجال الصناعة من خالل المجالس االستشارية للصناعة حيث يتم توفير فرص التدريب الطالبى وكذلك 

فرص للتوظيف فى هذه الشركات.

● ويتم توقيع العديد من البروتوكوالت مع الشركات لبناء جسر التعاون مع سوق العمل وفرت األكاديمية العربية 	
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى العديد من فرص التدريب المحلى داخل معظم الشركات مثل شركات البترول 
المختلفة، شركات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، شركات األسمدة، شركات الكهرباء، شركات النقل البرى 
والبحرى، شركات الترسانة، وفرت فرص التدريب فى المستشفيات وفى كبرى الصيدليات وهذه الفرص تغطى 

جميع أنحاء الجمهورية لتشمل جميع أفرع األكاديمية.

● كما تميزت األكاديمية بتوفير فرص التدريب الدولى العملى فى كافة الجامعات والشركات الدولية عن طريق 	
اتفاقيات موقعة بين الطرفين لضمان المتابعة وجودة التدريب والتقويم المستمر.

صفحة التقديمرابط الدفع اإللكترونيفيديو خطوات التقديم


