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نظام القبول للطالب الجدد للعام الدرا�سي 2023/2022   

 اإجراءات القبول

يكون القبول في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على ثالث مراحل كالتالي
المرحلة الأولى )القبول المبكر(

■ من 	 الحجز  ومقدم  االلتحاق  رسوم  وسداد  الثانوية  المرحلة  نتيجة  ظهور  قبل  التقدم  الجدد  للطالب  يمكن 
المصروفات الدراسية.

■ وتتيح األكاديمية للطالب المتقدمين حتى 10 يوليو 2022 نظام السداد المبكر الذي يتيح لهم أن يسددوا كامل 	
المصروفات الدراسية قبل هذا التاريخ بمنحة جزئية %5 من قيمة إجمالي المصروفات الدراسية عن الفصل 
الثانوية  المرحلة  نتيجة  صدور  فور  النهائي  الطالب  قبول  يكون  أن  على  فقط   2023/2022 األول  الدراسي 
واكتمال شروط قبول وفي هذه الحالة إذا رغب الطالب في استرداد المصروفات يتم خصم %25 من إجمالي 
المصروفات تلقائيا حتى نهاية األسبوع الثالث من الدراسة وال يسمح باي استرداد بعد هذا التاريخ. وفي حالة 
عدم اكتمال شروط القبول عند صدور نتيجة المرحلة الثانوية يقوم الطالب باسترداد كامل المصروفات نظًرا 

لعدم قبوله باألكاديمية.
المرحلة الثانية والثالثة للقبول

■ نتيجة 	 بها أماكن شاغرة بعد ظهور  التي يوجد  للكليات واألقسام  التقدم  يمكن للطالب الجدد االستمرار في 
الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات مع سداد رسوم االلتحاق ومقدم الحجز من المصروفات الدراسية حتى 

نهاية فترة القبول.
■ يصدر قرار القبول لكل مرحلة في خالل أسبوع من تاريخ إعالن المجلس األعلى للجامعات لضوابط القبول في 	

الجامعات الخاصة على الموقع اإللكتروني لألكاديمية: www.aast.edu بشرط صدور نتيجة الثانوية العامة أو 
ما يعادلها من شهادات وتقديمه لعمادة القبول والتسجيل باألكاديمية.

لئحة ا�سترداد الم�سروفات الدرا�سية

■ يسمح لجميع الطالب المتقدمين باسترداد المصروفات التي تم سدادها حتى تاريخ 2022/8/18 عدا رسوم 	
المبكر حتى السداد  المسددين من خالل نظام  المتقدمين  البند   االلتحاق ألنها غير مستردة وال يشمل هذا 

10 يوليو 2022 والذين تطبق عليهم الئحة االسترداد الموضحة في بند إجراءات القبول.

■ يخصم مبلغ 6725 جنيها مصريا أو 500$ ابتداء من 2022/8/19 وحتى أول يوم من بداية الدراسة ويتم استرداد 	
أي مبالغ مسددة أخرى عدا رسوم االلتحاق ألنها غير مستردة.

■ يخصم مبلغ 13450 جنيها مصريا أو 1000$ ابتداء من أول يوم دارسة وحتى نهاية األسبوع األول من الدراسة 	
ويتم استرداد أي مبالغ مسددة أخرى عدا رسوم االلتحاق ألنها غير مستردة.

■ يخصم % 30 من إجمالي الرسوم الدراسية بداية من األسبوع الثاني من الدارسة.	
■ تخصم كامل المصروفات بداية من األسبوع الثالث من الدراسة وال يسمح بأي نسبة استرداد.	

المنح والخ�سومات

تقدم األكاديمية عددًا من المنح الدراسية الكاملة والجزئية ) تخصم من مصروفات العبء الدراسي فقط( كاآلتي:
■ الحاصلين على أعلى معدالت في الثانوية العامة المصرية )شرط ان يكون تاريخ المؤهل نفس عام التقديم(.	
■ تقل مدة 	 أال  العام بشرط  والقطاع  بالحكومة  العاملين  وأبناء  الخارجية  ووزارة  العربية  بالجامعة  العاملين  أبناء 

الخدمة عن 15 سنة خدمة فعلية وكذا أبناء ضباط القوات المسلحة وأبناء ضباط الشرطة وأبناء اعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات المصرية الحكومية والهيئات القضائية.

■ أبناء خريجي األكاديمية ولألخ الثاني وإلخوة الخريجين.	
■ الحد األقصي للخصم لطالب كلية الصيدلة وطب األسنان والطب البشري هو % 30 من مصروفات الساعات الدراسية 	

فى حالة تمتع الطالب باكثر من مميز خصم الئحى.
■ إعطاء منحة جزئية %10 من الساعات الدراسية مستمرة طول فترة الدراسة لحاملي الشهادات المعادلة واألجنبية 	

والصادرة من داخل دولة المقر ومحقق مجموع مكافئ %95 أو أكثر وال تجمع المنحة المقترحة ألي متقدم تجاوزت المنح 
الالئحية له %30 من الساعات الدراسية.  

الخدمات

■ توفر األكاديمية خدمة األتوبيسات والسكن الداخلي للطالب الراغبين في هذه الخدمات برسوم إضافية.	
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متطلبات اللتحاق

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

خطاب بموافقة السفارة للطالب غير المصريين التى تشترط دولهم موافقة مسبقة. 5
200 دوالر رسوم التحاق )غير مستردة(. 6

 شهادة طبية باللياقة البدنية والذهنية . 7
 استمارة 2 جند للطلبة المصريين. 8

فئات الم�سروفات لجميع فروع الأكاديمية عدا العلمين

فئة )ج(  ** فئة )ب( فئة )اأ( الكليات

 أقل من  65 %من  65 %  ألقل  من 70 % 70 %  فأكثركلية النقل البحرى والتكنولوجيا 

 أقل من  72 % من  72 %  ألقل  من  80 % 80 %  فأكثركلية الهند�سة والتكنولوجيا

 أقل من  84 %من 84 % ألقل من  88 % 88 %  فأكثركلية ال�سيدلة  

أقل من  65 %من  65 %  ألقل من  70 % 70 %  فأكثركلية الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات   

كلية الإدارة والتكنولوجيا 

كلية اللغة والإعالم 

كلية النقل الدولى واللوج�ستيات

أقل من  60 % من 60 % ألقل من  65 % 65 %  فأكثر

كلية تكنولوجيا الم�سايد وال�ستزراع المائى

كلية القانـون

 كلية الآثار والتراث الح�ساري 

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

فئات الم�سروفات  فرع العلمين

فئة )ج(  ** فئة )ب( فئة )اأ( الكليات

 )UCLAN( 70 %  فأكثركلية الهند�سة والتكنولوجيا 

 أقل من  83 %من  83 % ألقل من  86 % 86 %  فأكثركلية ال�سيدلة  

كلية الإدارة والتكنولوجيا

كلية النقل الدولى واللوج�ستيات
أقل من  58 % من  58 % ألقل من 63 % 63 %  فأكثر

أقل من  63  %من  63  %  ألقل من 68 % 68 %  فأكثركلية الذكاء الإ�سطناعى

 أقل من  84  %من 84  %  ألقل من  88 %88 %  فأكثركلية طب الأ�سنان

85 %  فأكثر كلية طب ب�سري )للدول الداعمة(

من 80 %  ألقل من  96 %96 %  فأكثركلية طب ب�سري )للدول غير الداعمة(

** تسري الفئات السابقة بشرط توافقها مع الحد األدني للقبول بالجامعات الذي سيتم إعالنه من قبل المجلس األعلي للجامعات فيما بعد.  
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مدة الدرا�سةدرجات البكالوريو�س

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدولر 

الأمريكي لأبناء الدول الداعمة

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدولر 

الأمريكي لأبناء الدول الأخرى

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   - والت�سالت  الإلكترونيات   - 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 الأ�سنان )العلمين(

بكالوريو�س طب الأ�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 الإ�سطناعى )العلمين(

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

)4 �سنوات(
422553056025455557256445

كلية الإدارة والتكنولوجيا

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

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

338539254285371542554705

 - الإعالم  اإدارة   - الأعمال  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 الإمداد - اإدارة لوج�ستيات التجارة الدولية 

- اإدارة لوج�ستيات النقل                                                                                     )عربى(   

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

338539254285371542554705

التجارة  لوج�ستيات  اإدارة   - الإمداد  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 والإعالم

اللغة والترجمة - الإعالم
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
392550055365425554255785

كلية تكنولوجيا الم�سايد وال�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

■ تخفيفًا 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 طبقًا لسعر الدوالر المحدد من االكاديمية لهذا الفصل الدراسى وهو 13.45  جنيهًا مصريًا.

■ تضاف 100 دوالر زيادة سنوية لقيمة المصروفات ويتم حسابها بنفس سعر الدوالر المحدد من االكاديمية. 	
■ الزيادة السنوية االجمالية فى سعر الدوالر ال تزيد عن 10 % من السعر المحدد من قبل االكاديمية ويمكن لالكاديمية ان تقسم هذه الزيادة على الفصلين 	

الدراسيين.
■ تضاف مصروفات اإلقامة والتغذية والزي الرسمى )2980 دوالر/ فصليًا( إجباريًا لطلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا فى األربع فصول الدراسية األولى فقط. 	
■ يضاف للمصروفات الدراسية فى الفصل الدراسي األول فقط - لكل التخصصات - مبلغ 350 دوالر تأمين معامل عدا كلية الطب البشري 500 دوالر غير مسترد.	
■ هذه المصروفات ال تشمل التدريب البحري لكلية المصايد واإلستزراع المائي.	

سداد المصروفات:
■ فرع سموحة - )CIB( تسدد الرسوم نقدًا او بشيك مصرفي أو بحوالة بنكية باسم األكاديمية العربية على حساب البنك التجاري الدولي مصر مع توضيح اسم 	

الطالب ورقم التسجيل. 
■ حساب رقم  : EG260010003400000100012751178 )للتحويل بالدوالر (  	
■ حساب رقم :EG130010003400000100005844139   )للتحويل بالجنيه المصري (  	

SWIFT CODE - CIB EEGCX034
■ 	)QNB( جميع أفرع بنك قطر الوطني األهلي
■ 	:http://aastmtic2.aast.edu/QNB/Tution.aspx: دفع إلكتروني علي الرابط للتالي

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

الم�سروفات الدرا�سية للبرامج الدولية

مدة الدرا�سةدرجات البكالوريو�س

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدولر 

الأمريكي لأبناء الدول الداعمة

م�سروفات الف�سل الدرا�سي بالدولر 

الأمريكي لأبناء الدول الأخرى

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

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

الحا�سب 

الإلكترونيات والت�سالت 

 كهرباء وتحكم

ميكانيكا 

Northampton

10 ف�سول درا�سية
)5 �سنوات(

462557056425495561256845

Cardiff Metropolitan482559056625515563257045الهند�سة المعمارية                            

كلية الهند�سة والتكنولوجيا )فرع العلمين(

الحا�سب - الإلكترونيات 

والت�سالت - ميكانيكا - 

كهرباء وتحكم - ت�سييد وبناء 

- �سناعية واإدارية - القوى - 

الكيميائية والبتروكيميائية

UCLan52005625

كلية الحا�سبات وتكنولوجيا المعلومات

8 ف�سول درا�سيةNorthamptonعلوم الحا�سب
)4 �سنوات(

447555555915480559756335

كلية الإدارة والتكنولوجيا

ت�سويق 

التمويل

محا�سبة

Coventry 

8 ف�سول درا�سية
)4 �سنوات(

482559056265515563256685

Northampton432554055765465558256185نظم معلومات الأعمال

اإدارة الإعالم
العلوم ال�سيا�سية

ت�سويق - التمويل- محا�سبة

Hull482559056265515563256685

محا�سبة       التمويل-   - ت�سويق 

)العلمين(
Hull )Alamein(437554555815470558756235

Program of University of London432554055765465558256185

كلية النقل الدولى واللوج�ستيات

8 ف�سول درا�سية)Alamein( Hullنقل دولي )العلمين(
)4 �سنوات(

437554555815470558756235

8 ف�سول درا�سيةHullنقل دولي 
)4 �سنوات(

462557056065495561256485

كلية اللغة والإعالم

 اللغة والترجمة - الإعالم )برنامج جامعة اتونوما(

Universitat Autonoma de Barcelona 
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
392550055365425554255785

كلية الذكاء الإ�سطناعى )العلمين(

كلية الذكاء الإ�سطناعى )برنامج جامعة اتونوما(

Universitat Autonoma de Barcelona
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
422553056025455557256445

كلية القانـون

لي�سان�س القانون )برنامج جامعة اتونوما(

Universitat Autonoma de Barcelona
8 ف�سول درا�سية

)4 �سنوات(
397550555415430554755835
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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.
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ومن هذه الجامعات وال�سركات التى يتم تدريب الطلبة فيها دوليا لأكثر من ثالث �سنوات متتالية كالتالى:

# College Country

1 Calpolytech   USA

2 Sheridan university Canada

3 IKKE Germany

4 Mercedes Company Germany

5 UCLan UK

6 Coventry UK

7 Manchester UK

8 Lincoln UK

9 University Autonoma of Barcelona Spain 
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الإتفاقيات والعالقات الدولية

بالجامعات  طالبها  وربط  دعم  على  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  االكاديمية  دائماً  تحرص 
والهيئات الدولية بمختلف دول العالم وذلك لتنمية وتطوير مهارات الطالب الشخصية وتوسيع آفاق الطالب 
المهنية وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل محلياً وعالمياً، وذلك من خالل مركز اإلتفاقيات والعالقات 
الدولية الذى بدوره يقدم الدعم الكامل لجميع الطالب المصريين والوافدين الى األكاديمية باالضافة الى 

تقديم اآلتى :
■  تقديم فرص تمكن الطالب من الحصول على شهادة البكالوريوس المزدوجة/المشتركة من األكاديمية 	

ومن إحدى الجامعات الدولية الشريكة خالل فترة الدراسة.
■ تعزيز التبادل الثقافي لدى الطالب عن طريق إمكانية المشاركة في المدارس الشتوية/الصيفية داخل 	

وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولي الشريكة.
■ التبادل الطالبى لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى كامل فى إحدى الجامعات الدولية الشريكة.	
■ عمل محاضرات وندوات باإلشتراك مع الجامعات الدولية الشريكة.	
■ التدريب الصيفى بكبريات الشركات العالمية وذلك بالتعاون مع مسئولى التدريب باالكاديمية.	
■ إمكانية التقديم على المنح المقدمة من اإلتحاد األوروبي والممولة بالكامل للدراسة بالخارج.	

صفحة التقديمرابط الدفع اإللكترونيفيديو خطوات التقديم


