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

1972. والأكادميية موؤ�ش�شة متعددة الأغرا�ض والوظائف تقدم خدماتها للطالب من كافة اأقطار العامل العربي اأ�شا�ًشا 

وكذلك من 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�شية  والعلوم  البحرى  النقل 

املجالت  تلك  فى  احلديثة  التكنولوجيا  تطبيق  منهجية 

وحتتل  العاملية  اإىل  القليمية  من  تنتقل  اأن  فا�شتطاعت 

مكانة بارزة فى قائمة املوؤ�ش�شات التعليمية على امل�شتوى 

املنظمة  جائزة  على  الأكادميية  ح�شلت  وقد  الدوىل، 

 2007 عام   )ISO( القيا�شية  للم�شتويات  الدولية 

م�شتوى  على  للموؤ�ش�شات  الأوىل  مراكز  ال�شتة  �شمن 

وتقدم  العاىل  للتعليم  القيا�شية  امل�شتويات  فى  العامل 

من  والبحثية  والتدريبية  التعليمية  خدماتها  الأكادميية 

خالل كياناتها الأ�شا�شية:

الأكادمييـة العربيـة للعلوم والتكنولوجيـا والنقل البحري اإحدى منظمات جامعة الدول العربية املتخ�ش�شة وي�شارك 

يف ع�شويتها الدول الأع�شاء بجامعة الدول العربية.
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املقر الرئي�سي بال�سكندرية

و ت�سم الأكادميية بابي قري كل من

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

واأق�شامها العلمية هي

RR.ق�شم تكنولوجيا املالحة البحرية

RR.ق�شم تكنولوجيا الهند�شة البحرية

RR.ق�شم الإدارة والقت�شاديات

RR.ق�شم ال�شالمة البحرية

RR.ق�شم الدرا�شات العليا البحرية

برامج  اأربعة  الكلية  ت�شم  الأق�شام  هذه  اإىل  اإ�شافة 

اأ�شا�شية

RR.برنامج حماية البيئة البحرية من التلوث

RR.برنامج الغو�ض

RR.برنامج الأر�شاد

RR.برنامج التدريب على ال�شيد

كلية النقل الدويل و اللوجي�ستيات

واق�شامها العلمية وهى

RR.ق�شم اإدارة اللوج�شتيات و �شال�شل الإمداد

RR.ق�شم اإدارة لوج�شتيات التجارة الدولية

RR.ق�شم اإدارة لوج�شتيات النقل

كلية الهند�سة و التكنولوجيا

باأق�شامها العلمية و هي

RR.ق�شم الهند�شة امليكانيكية و البحرية

RR.ق�شم هند�شة الإلكرتونيات و الت�شالت

RR.ق�شم هند�شة احلا�شب

RR.ق�شم الهند�شة الكهربية والتحكم باحلا�شب

RR.ق�شم العلوم الأ�شا�شية و التطبيقية

RR.ق�شم هند�شة الت�شييد و البناء

RR.ق�شم الهند�شة ال�شناعية و الإدارية

RR.ق�شم الهند�شة املعمارية و الت�شميم البيئي

RR.ق�شم الدرا�شات العليا الهند�شية

كلية احلا�سبات و تكنولوجيا املعلومات

باأق�شامها العلمية و هي

RR.ق�شم علوم احلا�شب

RR.ق�شم نظم املعلومات

RR.ق�شم هند�شة الربجميات

RR.ق�شم الو�شائط املتعددة والكومبيوتر جرافيك�ض
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كلية تكنولوجيا امل�سايد وال�ستزراع املائي

RR.ق�شم تكنولوجيا امل�شايد

فى اطار دور الكادميية البارز فى جمال النقل البحرى 

الن�شطة  وكافة  العربية  ال�شاطيل  وحتديث  وتطوير 

تكنولوجيا  كلية  ان�شاء  فكرة  ظهرت  فقد  البحرية  

امل�شايد وال�شتزراع املائى ا�شتكماًل ملنظومة التطوير 

اىل  الكلية  وتهدف  البحرية.  املجالت  خمتلف  فى 

فى  الق�شوى  اهميته  له  جديد  تعليمى  م�شار  ايجاد 

جمال �شناعة الرثوة ال�شمكية وذلك باإعداد وتاأهيل 

الكوادر ل�شفن ال�شيد لي�شبحوا قادرين على التعامل 

لتعو�ض  وال�شيد  املالحة  فى  الجهزة  احدث  مع 

نق�شاً هائاًل فى هذا املجال.

جماالت العمل للخريجني

RR  التاأهيل للعمل كقبطان على �شفن ال�شيد

فى املياه الغري حمدودة )بعد ا�شتكمال 

املتطلبات الوزارية ملزاولة املهنة(

RR  العمل فى الهيئات احلكومية املنظمة لن�شاط

امل�شايد املختلفة وكمراقبني للم�شايد.

RR  العمل مب�شانع ال�شباك ومبواقع ال�شيد احلقلية

كموانى �شيد.

RR العمل مبجالت البحث العلمى وتطوير �شناعة

امل�شايد.    

معهد التدريب البحري

 وي�شرف على تنفيذ برامج التدريب البحري على ظهر 

والهند�شة  املالحة  لطالب   4 عايدة  التدريب  �شفينة 

مالحة  ك�شباط  للعمل  يتطلعون  الذين  البحرية 

ومهند�شني بحريني

جممع املحاكيات املتكامل

حماكي  ال�شفن/  مناورات  و  قيادة  حماكي  ي�شم  و 

الت�شال بالأقمار ال�شناعية/ حماكي مكافحة التلوث 

البحري/ حماكي ناقالت الغاز امل�شال/ معمل حتاليل 

الذي  و  البيانات  قواعد  بناء  مركز  الزيوت/  عينات 

ميثل اأحد ركائز الأكادميية يف تنمية الكوادر العربية يف 

هذه املجالت املتخ�ش�شة.
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و ت�سم الأكادميية مبيامي كاًل من

كلية الإدارة و التكنولوجيا

باأق�شامها العلمية و هي

■ ق�شم ت�شويق واأعمال دولية.

■ ق�شم اإدارة مالية وحما�شبة.

■ ق�شم جتارة اإلكرتونية.

■ ق�شم نظم املعلومات الإدارية.

■ ق�شم ال�شياحة والفندقة.

■ ق�شم ادارة الأعالم. 

■ الربامج الدولية )جامعة كاردف(.

للح�شول  الطالب  بالأكادميية  الدرا�شة  برامج  وتوؤهل 

على درجات و�شهادات ودبلومات خمتلفة من خالل 

نظام ال�شاعات املعتمدة، وهو نظام يعطي الطالب قدًرا 

كبرًيا من املرونة يف اختيار الربنامج الدرا�شي الأكادميي 

اأو املهني الذي ينا�شبه.

كلية اللغة والأت�سال

■ ق�شم الأعالم.

■ ق�شم الرتجمة.

كلية الدرا�سات العليا في الإدارة

اإىل  تهدف  التي  والربامج  العليا  الدرا�شات  ت�شم  و 

الأ�ش�ض  اأحدث  م�شتخدمة  الإداريني  القادة  اإعداد 

التعليمية التي متزج ما بني املفاهيم العلمية واملمار�شة 

العملية للو�شول بهم اإىل اآفاق جديدة يف فنون الإدارة 

املتميزة.

.DBA دكتوراه اإدارة الأعمال املهنية ■

■ ماج�شتري اإدارة الأعمال )عربي – اإجنليزي(.

■ ماج�شتري الإدارة العامة )عربي(.

   – ■ دبلوم الدرا�شات العليا يف الت�شويق )عربي 

    اإجنليزي(.

■ دبلوم الدرا�شات العليا يف املوارد الب�شرية       

   )عربي– اإجنليزي(.
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مركز البحوث و ال�ست�سارات

التعليم  بربط  يتعلق  فيما  الأكادميية  فل�شفة  ويعك�ض 

البحثية  الأق�شام  املركز  وي�شم  التطبيقي،  بالبحث 

التالية:

■ ق�شم البحوث الفنية.

■ ق�شم بحوث املعلومات و حتليل النظم.

■ ق�شم بحوث احلا�شب الآيل.

■ ق�شم بحوث النقل البحري.

املدر�سة الثانوية الدولية

 American Diploma برامج  تنفيذ  ويتم خاللها 

وكذلك ال�شهادة الثانوية الإجنليزية IGCSE بالتن�شيق 

مع جامعة كمربدج.

مركز برامج خدمة املجتمع

املختلفة  التعليم  جمالت  يف  الربامج  بتقدمي  يعنى  و 

)اللغة الإجنليزية، احلا�شب الآيل، ال�شكرتارية ..اإلخ(.

املعاهد املتخ�س�سة

■ معهد النقل الدويل واللوج�شتيات.

■ معهد الإنتاجية واجلودة.

■ معهد التدريب البحري.

■ معهد تدريب املوانئ.

■ معهد الفندقة.

■ معهد الدرا�شات التقنية و املهنية.

مراكز تكنولوجيا املعلومات

■ جممع املحاكيات املتكامل.

■ مركز الو�شائط املتعددة.

■ مركز خدمات احلا�شب.

■ مركز �شبكات احلا�شب.

■ املركز الإقليمي للمعلوماتية.
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مقر الأكادميية بالقاهرة

قامت الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل 

اأكتوبر  بالقاهرة يف  لالأكادميية  بافتتاح مقرى  البحري 

بهليوبولي�ض   1998 اأكتوبر  يف  و  بالدقي،   1997

بها.  املقيمني  وذلك خلدمة قطاع وا�شع من الطالب 

ال�شكن  بهليوبولي�ض خدمة  الأكادميية  مقر  يوفر  كما 

للطالب الذين يرغبون بهذه اخلدمة، وال�شكن جمهز 

باأحدث و�شائل الراحة.

درا�سات البكالوريو�س التي يقدمها مقر 

القاهرة

كلية الإدارة و التكنولو جيا )هليوبولي�س- 

الدقي - القرية الذكية(  )ق�سم اإجنليزي- 

فرن�سي – عربي(

■ ق�شم ت�شويق و اأعمال دولية.

■ ق�شم اإدارة مالية وحما�شبة.

■ ق�شم جتارة اإلكرتونية.

■ ق�شم نظم املعلومات الإدارية.

■ الربامج الدولية )جامعة كاردف(.

كلية اللغة والت�سال )هليوبولي�س(

■ ق�شم العالم.

■ ق�شم الرتجمة.

كلية الهند�سة و التكنولوجيا )هليوبولي�س- 

القرية الذكية(

■ ق�شم هند�شة اللكرتونيات و الت�شالت.

■ ق�شم هند�شة احلا�شب.

■ ق�شم الت�شييد و البناء.

■ ق�شم الهند�شة املعمارية و الت�شميم البيئي.

■ ق�شم هند�شة  امليكانيكا / امليكاترونيك�ض.

■ ق�شم الهند�شة الكهربية و التحكم باحلا�شب.
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كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

)هليوبولي�س(

■ ق�شم علوم احلا�شب.

■ ق�شم نظم املعلومات.

■ ق�شم هند�شة الربجميات.

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات 

)هليوبولي�س-الدقى - القرية الذكية(

■Rق�شم اإدارة لوج�شتيات التجارة الدولية.

■Rق�شم اإدارة لوج�شتيات النقل.

■Rق�شم اللوج�شتيات و اإدارة �شال�شل الإمداد.

برامج الدرا�سات العليا التي يقدمها مقر 

القاهرة )هليوبولي�س(

كلية الدرا�سات العليا في الإدارة

)MBA ماج�شتري ودبلوما(

معهد النقل الدويل و اللوجي�ستيات

)ماج�شتري يف تخ�ش�شات النقل الدويل واللوجي�شتيات 

واملعامالت الدولية القانونية التجارية واللوجي�شتيات/ 

احلا�شالت  ت�شدير  لوجي�شتيات  امل�شت�شفيات/  اإدارة 

الزراعية/ لوجي�شتيات التقا�شي واإنهاء املنازعات(.

الدرا�سات العليا الهند�سية

)ماج�شتري يف تخ�ش�شات الإلكرتونيات والت�شالت/ 

باحلا�شب/  والتحكم  الكهرباء  الت�شييد/  احلا�شبات/ 

امليكانيكا / املعمارية(.

الدرا�سات العليا يف احلا�سبات

)ماج�شتري يف تخ�ش�ض علوم احلا�شب/ 

نظم املعلومات(.

معهد النتاجية واجلودة 

 ) املاج�شتري والدبلوما فى ادارة اجلودة(.
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مقر جنوب الوادي

و ميثل »مقر الأكادميية جنوب الوادي« الذي مت تاأ�شي�شه 

مل�شرية  تاأكيًدا  الأكادميية،  مقار  اأحدث  اأ�شوان  مبدينة 

عاًما   35 مدى  على  امل�شتمر  العطاء  من  الأكادميية 

قدمت خاللها العديد من الفر�ض و الربامج الدرا�شية 

و تخرج منها الآلف من ال�شباب العربي والأفريقي 

والذين  بالدهم  يف  التنمية  حركة  يقودون  الذين 

ينت�شرون يف كافة اأرجاء العامل يحملون ا�شم الأكادميية 

الأكادميية  اإدارة  لإح�شا�ض  و  اعتزاز،  و  فخر  بكل 

ا لتطلعات اأبناء اإقليم جنوب الوادي بجمهورية 
ً
وتقدير

حمافظات  ي�شم  الذي  الإقليم  )ذلك  العربية  م�شر 

اأ�شوان/ قنا/ �شوهاج/ الوادي اجلديد/ البحر الأحمر 

اأن  – بعد  الأكادميية  على  وحقهم  الأق�شر(  ومدينة 

حلقت يف الآفاق املحلية والإقليمية و الدولية – باأن 

متتد براجمها و درا�شتها اإىل اإقليمهم لكي ت�شيف بعًدا 

الدولة  ت�شعى  التي  الب�شرية  التنمية  لربنامج  جديًدا 

جاهدة على تنميتها.

درا�سات البكالوريو�س التي يقدمها 

مقر جنوب الوادي

■ اإدارة مالية وحما�شبة.

■Rق�شم اإدارة اللوج�شتيات و �شال�شل الإمداد.

■Rق�شم اإدارة لوج�شتيات التجارة الدولية.

■Rق�شم اإدارة لوج�شتيات النقل

■ هند�شة الإلكرتونيات و الت�شالت.

■ هند�شة الت�شييد والبناء.

■Rالهند�شة املعمارية والت�شميم البيئي.

■Rلي�شان�ض اللغة والت�شال.

جامعة  منظمات  اإحدى  الأكادميية  اأن  من  ا 
ً
واإنطالقـ

منها  ا 
ً
واإميانـ الربح،  ت�شتهدف  ل  التي  العربية  الدول 

يف  التنمية  اإحداث  و  الجتماعي  التكافل  بفاعلية 

فئة  دعم  الأكادميية  اإدارة  قررت  فقد  لذا  املجتمع 

الوادي  جنوب  اإقليم  لأبناء  الدرا�شية  امل�شروفات 

بن�شبة %50 من فئة امل�شروفات الدرا�شية املعمول بها 

مبقرها بالإ�شكندرية، بحيث ي�شدد الطالب م�شروفات 

خمف�شة بن�شبة %50 اإ�شافة اإىل نظام املنح و املكافاآت 

هذا  فى  التعليمية  للنه�شة  ت�شجيعاً  وذلك  الدرا�شية 

القليم.
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مقر الالذقية

الهدف من اإن�شاء هذا املقر هو تاأهيل الكوادر ال�شورية 

خمتلف  يف  البحار  اأعايل  �شفن  ظهر  على  للعمل 

العلوم  و  احلديثة  التقنية  الهند�شة  و  العلوم  جمالت 

الإدارية و التكنولوجية.

درا�سات البكالوريو�س التي يقدمها فرع 

الالذقية

بكالوريو�ض مالحة بحرية + �شابط ثاين  ■

اأعايل البحار للعمل على ظهر ال�شفن ح�شب 

.STCW متطلبات

بكالوريو�ض الهند�شة البحرية و مهند�ض  ■

ثالث اأعايل البحار للعمل على ظهر ال�شفن 

.STCW ح�شب متطلبات

بكالوريو�ض اإدارة التجارة و لوجي�شتيات  ■

النقل الدويل.

بكالوريو�ض هند�شة احلا�شب. ■

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال. ■
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املجالت الدرا�سية لدرجة البكالوريو�س
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املجالت الدرا�سية لدرجة 

البكالوريو�س بالأكادميية

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

R  تكنولوجيا املالحة البحرية + �شهادة �شابط ثان

مالحة - طلبة فقط-  )بالإ�شكندرية(.

R  تكنولوجيا الهند�شة البحرية + �شهادة مهند�ض

بحري ثالث - طلبة فقط- )بالإ�شكندرية(.

ومدة الدرا�شة باأى من هذه التخ�ش�شات اأربع �شنوات 

درا�شية )8 ف�شول درا�شة(.

كلية النقل الدويل واللوجي�ستيات

R  ق�شم اإدارة اللوج�شتيات و �شال�شل الإمداد

)عربي / اجنليزي(.

R  /ق�شم اإدارة لوج�شتيات التجارة الدولية )عربي

اجنليزي(.

R  )ق�شم اإدارة لوج�شتيات النقل )عربي / اجنليزي

)بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض والدقي والقرية 

الذكية وجنوب الوادي(.

�شنوات  اأربع  التخ�ش�شات  هذه  من  باأي  الدرا�شة  ومدة 

درا�شية )8 ف�شول درا�شية(.

مت عقد اتفاقية بني الكادميية وجامعة هادرزفيلد باململكة 

املتحدة ، تتيح للطالب بعد امتام ثالث �شنوات بالكلية 

درا�شة ال�شنة الخرية يف جامعة هادرزفيلد ، واحل�شول 

على درجة البكالوريو�ض فى التخ�ش�ض من اجلامعة.
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كلية الهند�سة والتكنولوجيا

R .)الهند�شة البحرية )بالإ�شكندرية

R  الإلكرتونيات والت�شالت  )بالإ�شكندرية

وهليوبولي�ض والقرية الذكية وجنوب الوادي(.

R  احلا�شب الآيل )بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض

والقرية الذكية(.

R  الكهربية والتحكم الآيل )بالإ�شكندرية

وهليوبولي�ض(.

R  امليكانيكية / ميكاترونيك�ض  )بالإ�شكندرية

وهليوبولي�ض والقرية الذكية(.

R  الت�شييد والبناء )بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض

والقرية الذكية وجنوب الوادي(. 

R  املعمارية والت�شميم البيئي.  )بالإ�شكندرية

وهليوبولي�ض والقرية الذكية وجنوب الوادي(.

R .)ال�شناعية والإدارية )بالإ�شكندرية

و مدة الدرا�شة باأي من هذه التخ�ش�شات خم�ض �شنوات 

درا�شية )10 ف�شول درا�شية(.

كلية الإدارة والتكنولوجيا

R  واأعمال )ت�شويق  )عربي(  الأعمال  اإدارة 

اإدارية(  معلومات  نظم   / مالية  اإدارة   دولية/ 

وجنوب  والدقي  وهليوبولي�ض  )بالإ�شكندرية 

الوادي(.

R  اإدارة  - )ت�شويق  )اإجنليزي(  الأعمال  اإدارة 

اإلكرتونية(  اإدارية / جتارة  مالية / نظم معلومات 

والقرية  والدقي  وهليوبولي�ض  )بالإ�شكندرية 

الذكية(.

R .)ال�شياحة والفندقة )بالإ�شكندرية

R .)اأدارة العالم  )بالإ�شكندرية

R  )اإدارة الأعمال )فرن�شي 

)بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض(.

R  برنامج جامعة كاردف 

)بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض والقرية الذكية(.

لتدري�ض  كاردف  وجامعة  الأكادميية  بني  اتفاقية  عقد  مت 

بالأكادميية،  كاردف  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  برنامج 

البكالوريو�ض  درجة  على  احل�شول  للطالب  يتيح  حيث 

من جامعة كاردف بالإ�شافة اإىل درجة البكالوريو�ض من 

الأكادميية.

�شنوات  اأربع  التخ�ش�شات  هذه  باأي من  الدرا�شة  مدة  و 

درا�شية )8 ف�شول درا�شية(.
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كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات

R .)علوم احلا�شب )بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض

R .)نظم املعلومات )بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض

R .)هند�شة الربجميات )بالإ�شكندرية وهليوبولي�ض

R  الو�شائط املتعددة والكومبيوتر جرافك�ض

)الإ�شكندرية(.

�شنوات  اأربع  التخ�ش�شات  هذه  باأي من  الدرا�شة  مدة  و 

درا�شية )8 ف�شول درا�شية(.

كلية تكنولوجيا امل�سايد وال�ستزراع املائي 

)بالإ�سكندرية(

RR.ق�شم تكنولوجيا امل�شايد

و مدة الدرا�شة اأربع �شنوات درا�شية )8 ف�شول درا�شية(.

كلية اللغة والت�سال )بالإ�سكندرية ، 

وهليوبولي�س والدقي وجنوب الوادي (

R .ق�شم العالم

R .ق�شم الرتجمة

ومتنح هذه الكلية درجة اللي�شان�ض فى تخ�ش�شات العالم 

والرتجمة وت�شتمل الدرا�شة على )لغات/ اعالم/ اداب/ 

ترجمة  حا�شب اىل( اىل جانب باقة من املواد الختيارية 

)فنون/ اداب/ �شينما / م�شرح/ مو�شيقى/ ترجمة المم 

بهذه  الدرا�شة  لغة  هى  الجنليزية  اللغة  وتعترب  املتحدة( 

الكلية مع درا�شة اللغة العربية ولغة اجنبية اخرى. 

وتوؤهل هذه الكلية خريجيها 

للعمل فى جمالت

RR.)املنظمات الدولية )ترجمة / اعالم

RR.الف�شائيات العربية واملحلية

RR.الهيئات واملوؤ�ش�شات الر�شمية

RR.البنوك واملحاكم

RR.ال�شحف واملجالت

RR.الهيئات التعليمية والتدريب

�شنوات  اأربع  التخ�ش�شات  هذه  من  باأي  الدرا�شة  مدة 

درا�شية )8 ف�شول درا�شية(.
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اعتماد املعاهد الهند�سية املهنية الربيطانية لدرجات بكالوريو�س الهند�سة التي 

متنحها الأكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا

تنتهج الأكادميية �شيا�شة ثابتة لتطوير براجمها التعليمية وربطها مبوؤ�ش�شات ذات �شمعة عاملية يف جمال التعليم لإميان 

الأكادميية باملردود الإيجابي لهذا التفاعل على خريجيها.

و يف هذا ال�شدد ح�شلت كلية الهند�شة والتكنولوجيا على اعتماد املعاهد املهنية الهند�شية الربيطانية 

Engineering Professional Institutes

لدرجات البكالوريو�ض التي متنحها الأكادميية وهي:

R .معهد الهند�شة البحرية للعلوم والتكنولوجيا لربامج بكالوريو�ض الهند�شة البحرية

Institute of Marine Engineering and Technology (I Mar EST)

R  وبرامج امليكانيكية  الهند�شة  بكالوريو�ض  لربامج  امليكانيكيني  املهند�شني  معهد 

بكالوريو�ض الهند�شة ال�شناعية والإدارية.

Institute of Mechanical Engineering (I Mech E)

R  بكالوريو�ض وبرنامج  احلا�شب،  بكالوريو�ض  لربنامج  الكهربائيني  املهند�شني  معهد 

الكهربائية  الهند�شة  بكالوريو�ض  وبرنامج  والت�شالت،  الإلكرتونيات  هند�شة 

والتحكم باحلا�شب.

Institute of Electrical Engineering (IEE)

R معهد املهند�شني املدنيني

Institute of Civil Engineering

R .ومعهد املهند�شني الإن�شائيني لربنامج بكالوريو�ض هند�شة الت�شييد والبناء

The Institute of Structural Engineers (I Struct E)

R  املعمارية الهند�شة  بكالوريو�ض  لربنامج  الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  املعهد 

والت�شميم البيئي.

Royal Institute of British Architects (RIBA) 
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الربامج  وتطوير  تطويع  يف  الأكادميية  جناح  بعد  وذلك 

ال�شاعات  نظام  تطبق  التي  الهند�شية  الدرا�شية 

الهند�شي  بالتعليم  مثيالتها  مع  لتتوافق  املعتمدة 

الربيطاين.

يف  الأوىل  للمرة  مينح  الذي  العتماد  هذا  ويتيح 

كلية  خلريجي  تعليمية  ملوؤ�ش�شة  الأو�شط  ال�شرق 

مبوجبه  يح�شل  دولًيا  ا 
ً
اعرتافـ بالأكادميية  الهند�شة 

اخلريج على ع�شوية هذه املعاهد العريقة دون احلاجة 

اإىل تقييم علمي ومهني م�شبق ومينحه اأف�شلية التعيني 

بال�شركات واملوؤ�شات املحلية والعربية والدولية، حيث 

من  معتمدون  مهند�شون  بها  يعمل  التي  اجلهات  اإن 

هذه املعاهد يرتفع تقييمها الفني يف ظل نظام العوملة 

والأ�شواق املفتوحة واتفاقية التجارة العاملية.

العرتاف المريكي

�سبق  وما  الهند�سة  كلية  فى  العلمى  للتميز  ونتيجة 

ونظراً  العلمية  بدرجاتها  دولية  اعرتافات  من 

وامل�ستوى  التدري�س  هيئة  لع�ساء  املتميز  للم�ستوى 

الراقى واحلديث للمعامل الدرا�سية بها فقد ح�سلت 

من  العاملى  الكادمييى  العرتاف  على  الكادميية 

والتكنولوجيا الهند�سة  لعتماد  المريكية  الهيئة 

  Accreditation Board for Engineering 

& Technology (ABET) 

والذى يعادل درجات البكالوريو�س فى الهند�سة التى 

اجلامعات  ارقى  فى  بنظريها  الكادميية  متنحها 

العرتاف  على  الكادميية  ح�سلت  وقد  المريكية، 

ملدة 7 �سنوات علمًا بان املدة التى متنح عادة ل تزيد 

بكلية  التعليمى  امل�ستوى  لتميز  وذلك  �سنوات   5 عن 

الهند�سة بالكادميية.
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قواعد واإجراءات القبول
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قواعد واإجراءات القبول

�سروط اللتحاق

R  احل�شول على �شهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها

من ال�شهادات الأجنبية.

R  والهند�شة املالحة  لق�شام  الطبية  اللياقة  توافر 

البحرية وتكنولوجيا امل�شايد.

R  )للم�شريني( عاًما   22 الطالب  �شن  جتاوز  عدم 

عند بدء الدرا�شة و حتديد املوقف من التجنيد.

R  اللغة فى  امل�شتوى  حتديد  اختبارات  ح�شور 

الجنليزية.

R  الهند�شة تكنولوجيا  تخ�ش�ض  يف  للطالب  ميكن 

على  للح�شول  الدرا�شة  ا�شتكمال  البحرية 

درجة بكالوريو�ض الهند�شة البحرية بعد الف�شل 

اخلام�ض، اإذا كان م�شتوفًيا ل�شروط القبول بكلية 

الهند�شة والتكنولوجيا.

اأوراق ور�سوم اللتحاق

م�شتخرج ر�شمى وفقاً لنوع �شهادة الطالب:

R  الثانوية يف  النجاح  ا�شتمارة  العامة:  الثانوية   

العامة اأو م�شتخرج ر�شمي منها.

R  ال�شنة درجات  �شهادة  المريكية:  الدبلومة   

ت�شل�شل  مع  ع�شر  والثانية  واحلادية  العا�شرة 

درا�شى 12 �شنة درا�شية موثقة.

R  بعد �شنوات   3 �شهادات  الجنليزية:  الثانوية   

ال�شف التا�شع او الإعدادية.

R  املعادلة ال�شهادات  كافة  فى  النجاح  �شهادة   

البكالوريا  الفرن�شية/  البكالوريا  )البيتور/ 

الدولية/ الكندية(

�شهادة امليالد اأو م�شتخرج ر�شمي منها.. 1

�شورة البطاقة ال�شخ�شية اأو جواز ال�شفر.. 2

�شورة البطاقة ال�شخ�شية اأو جواز ال�شفر لوىل المر.. 3

4 ..)6X4( عدد 4 �شور �شخ�شية

م�شرتدة( . 5 )غري  واللتحاق  التقدمي  ر�شوم  �شداد 

150 دولر. 

بالكادميية . 6 اللتحاق  ال�شفارة على  مبوافقة  خطاب 

للجن�شيات التى تتطلب �شفارتهم ذلك:

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

قطر(
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 Admission Decision  قرار القبول

لالأكادميية  التقدم  اإمكانية  للطالب  النظام  هذا  يتيح 

من  جزء  و�شداد  الثانوية  املرحلة  نتيجة  ظهور  قبل 

امل�شروفات حيث يتقدم الطالب بنتيجة املرحلة الأوىل 

درا�شيتني  �شنتني  اأول  مواد  )نتائج  العامة  للثانوية 

للثانوية الإجنليزية - �شهادة قيد بال�شف الثاين ع�شر + 

نتيجة SAT للدبلومة الأمريكية - �شهادة قيد باملرحلة 

النهائية لل�شهادات الأخرى( 

تنتهى هذه املرحلة يوم: 2013/7/4

لالماكن  وفقاً   2013/7/5 يبداأ:  العادى  القبول 

املتبقية

املجاميع  وفقاً لولوية  القبول  نتيجة  يتم العالن عن 

حتددها  التي  الختبارات  وح�شور  لالأق�شام  املتقدمة 

الأكادميية و�شروط املجل�ض العلى للجامعات مبختلف 

التخ�ش�شات وفقاً للتوقيتات التية:

 2013/8/15 مرحلة اوىل 

مرحلة ثانية  2013/9/1 

 2013/9/10 مرحلة ثالثة 

الثانوية  املرحلة  بنتائج  التقدم  الطالب  جميع  على 

النهائية قبل موعد اعالن قرار القبول املعلن با�شبوعني 

على القل.

Online Admission القبول الإلكرتوين

موقع  خالل  من  اللتحاق  طلب  ملء  للطالب  ميكن 

الأكادميية الإلكرتوين 

 www.aast.edu/admission

على اأن يقوم بعد ذلك با�شتكمال اإجراءاته.

كلية النقل البحري و التكنولوجيا

التخ�س�ساملعدل

املالحة البحرية )علمي ريا�شة /علوم(

تكنولوجيا الهند�شة البحرية )علمي ريا�شة/ علوم(

كلية الهند�سة و التكنولوجيا

R .ا ل�شروط املجل�ض الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

كلية احلا�سبات و تكنولوجيا املعلومات

)ريا�سة / علوم(

R .ا ل�شروط املجل�ض الأعلى للجامعات
ً
 طبقـ

كلية الإدارة و التكنولوجيا

R  اإدارة بتخ�ش�شات  لاللتحاق  اأدبي   / علمي   

وال�شياحة  الفندقة   / العربي  الق�شم  الأعمال 

ا ل�شروط املجل�ض الأعلى للجامعات.
ً
وطبقـ

R  اإجنليزي الأعمال/  اإدارة  لتخ�ش�شات  بالن�شبة   

الطالب  يجتاز  اأن  ي�شرتط  والفندقة  وال�شياحة 

اختبار اللغة الإجنليزية الذي يعقد بالأكادميية.

كلية النقل الدويل و اللوجي�ستيات

R .ا ل�شروط   املجل�ض الأعلى للجامعات
ً
 طبقـ

R  الدويل النقل  كلية  لق�شام  بالن�شبة   

واللوجي�شتيات  /  الربنامج الإجنليزي ي�شرتط اأن 

يجتاز الطالب اختبار اللغة       

الإجنليزية الذي يعقد بالأكادميية.
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كلية اللغة والت�سال  

R .ا ل�شروط املجل�ض الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

كلية تكنولوجيا امل�سايد وال�ستزراع املائي

R .ا ل�شروط املجل�ض الأعلى للجامعات
ً
طبقـ

العدول عن الدرا�سة

قبل  الدرا�شة  عن  امل�شتجد  الطالب  عدول  حالة  يف 

حالة  ويف  بالكامل،  امل�شروفات  ا�شرتداد  ميكن  بدئها 

العدول عن الدرا�شة بعد بدئها وحتى نهاية الأ�شبوع 

 100 مبلغ  الدرا�شية  امل�شروفات  من  يخ�شم  الثالث 

دولر م�شاريف اإدارية ويف حالة العدول بعد الأ�شبوع 

الثالث ي�شرتد فقط قيمة تامني املعامل الذى �شدد. 

املنح واخل�سومات الدرا�سية

الكاملة  الدرا�شية  املنح  من  عدداً  الأكادميية  تقدم 

الدرا�شى  العبء  م�شروفات  من  تخ�شم   ( واجلزئية 

فقط( طبقاً للوائح املالية املنظمة وذلك للمتقدمني من 

الفئات التالية:

الكاملة . 1 الدرا�شية  املنح  من  عدد  الأكادميية  تقدم 

العامة  الثانوية  فى  جماميع  اأعلى  على  للحا�شلني 

نف�ض  فى  العامة  الثانوية  على  )احل�شول  امل�شرية 

العام(.

ووزارة . 2 العربية  باجلامعة  العاملني  لأبناء  خ�شم 

اخلارجية.

الثانى . 3 ولالخ  الأكادميية  خريجى  لأبناء  خ�شم 

ولخوة اخلريجيني.

العام . 4 والقطاع  باحلكومة  العاملني  لأبناء  خ�شم 

ب�شرط األ تقل مدة اخلدمة عن 15 �شنة وكذا ابناء 

�شباط القوات امل�شلحة وكذا ابناء �شباط ال�شرطة 

وابناء اع�شاء هيئة التدري�ض باجلامعات امل�شرية.

R  ت�شتمل امل�شروفات على اخلدمات املقدمة مثل 

تكلفة الكتب واملذكرات والأن�شطة الريا�شية 

والجتماعية والثقافية والعالج والتاأمني �شد 

احلوادث.

R  ت�شتمل م�شروفات ق�شمي املالحة و الهند�شة 

البحرية على تكاليف الإقامة والإعا�شة والزي 

الر�شمي وزي الأن�شطة.

R  يتم تغطية الطالب بوثيقة تاأمني �شد احلوادث 

خالل فرتة الدرا�شة والتدريب 10000 دولر 

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

R  يف حالة اإعادة الطالب لأي مقرر ب�شبب 

)الر�شوب / الن�شحاب/ التح�شني( ي�شدد 

ثمن املقرر بالكامل دون ح�شاب اأي مميز خ�شم 

وي�شدد هذا الفرق عند الت�شجيل.

R  اإلغاء منحة القبول اأو املنحة الريا�شية يف حالة 

اإقرار جلنة �شئون الطالب ب�شوء �شلوك الطالب.

منح التفوق

من  )اإعفاء  الدرا�شة  اأثناء  للطالب  منح  تخ�ش�ض 

م�شروفات الدرا�شة فقط( مبعدل منحة درا�شية كاملة 

واحدة لكل فرتة درا�شية بكل تخ�ش�ض لأعلى معدل 

تراكمي، وذلك وفقاً لل�شروط التالية:

األ يقل املعدل عن 3.4 . 1

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

عن . 3 بالكامل  الدرا�شية  لل�شاعات  الطالب  اجناز 

الفرتات الدرا�شية ال�شابقة.

انتظام الطالب فى الدرا�شة دون تاأجيل.. 4

نف�ض . 5 فى  الدرا�شة  فى  الطالب  ا�شتمرار 

التخ�ش�ض.

الف�شل . 6 على  الدرا�شية  املنح  نظام  ي�شرى  ل 

الدرا�شى ال�شيفى.

تق�شم املنحة يف حالة ت�شاوي اأكرث من طالب يف . 7

املعدل الرتاكمي.

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

تفوق  منحة  منهم  كل  ي�شتحق   4.00 تراكمى 

كاملة.

ل يطبق نظام منحة التفوق على الطالب املحولني . 9

من اخلارج اإل بعد ق�شاء ف�شلني درا�شيني بذات 

التخ�ش�ض.
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قواعد خا�سة بال�سهادات الأجنبية 

املعادلة

IGCSE اأول ً: الثانوية الإجنليزية

األ يقل عدد �شنوات الدرا�شة عن 12 �شنة درا�شية . 1

على  احل�شول  بعد  �شنوات  ثالث  م�شي  )اأو 

الإعدادية(.

املقررات املوؤهلة لاللتحاق بالتخ�ش�شات املختلفة.. 2

الدينية اخلا�شة . 3 والرتبية  العربية  اللغة  اجتياز مواد 

بوزراة التعليم العاىل. 

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

البحرية وتكنولوجيا امل�سايد

R املقررات الإجبارية

الفيزياء،  الإجنليزي،  الأدب  اأو  الإجنليزية  اللغة 

 A Level الكيمياء، الريا�شيات، الريا�شيات املتقدمة

 AS التكميلى  املتقدم  امل�شتوى  على  الريا�شيات  اأو 

Level

بالن�شبة لكلية احلا�شبات وتكنولوجيا املعلومات ميكن 

قبول مادة فى امل�شتوي املتقدم فى الأحياء بدًل من 

امل�شتوي املتقدم فى الريا�شيات. 

R املقررات الختيارية

اأربعة مقررات من املقررات التالية:

الأعمال،  اإدارة  املحا�شبة،  القت�شاد،  احلا�شب، 

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

اأوىل، تكنولوجيا معلومات……..،

تخ�س�سات اإدارة الأعمال / الفندقة 

ال�سياحية / النقل الدويل /  اللغة والت�سال

R املقررات الإجبارية

اللغة الإجنليزية اأو الأدب الإجنليزي، الريا�شيات.

R املقررات الختيارية

�شتة مقررات من املقررات التالية:

الأعمال،  اإدارة  املحا�شبة،  القت�شاد،  احلا�شب، 

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

اأوىل، تكنولوجيا معلومات….،

التقديرات املطلوبة لاللتحاق بالتخ�ش�شات الهند�شية 

واحلا�شبات واملالحة البحرية و تكنولوجيا امل�شايد.

م�شتوى  مقررات   8 يف  ناجًحا  الطالب  يكون  اأن 

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

امل�شتوى  اأو   A Level املتقدم  امل�شتوى  الريا�شيات 

.D بحد اأدنى تقدير  AS Level املتقدم التكميلى

التقديرات املطلوبة لاللتحاق بتخ�ش�شات

اإدارة اأعمال – الفندقة و ال�شياحة – النقل الدويل 

- اللغة والت�شال

R  اأن يكون الطالب ناجًحا يف 8 مقررات م�شتوى

.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�شف الثاين ع�شر، واأل يقل وزن 

املادة عن وحدة كاملة One Credit وميكن 

للطالب ا�شتكمال بع�ض من املواد الثمانية من 

مواد ال�شف احلادي ع�شر وبحد اأق�شى ثالث 

مواد فقط.

R  1320 بحد اأدنى SAT1 اجتياز امتحان 

درجة.

R  بالن�شبة لراغبي اللتحاق بالتخ�ش�شات 

الهند�شية واحلا�شبات واملالحة البحرية 

وتكنولوجيا امل�شايد.

R  بحد اأدنى SAT2 ي�شرتط اجتياز امتحان

1000 درجة يف مادتني اأحداهما الريا�شيات 

والأخرى الفيزياء اأو الكيمياء اأو الأحياء.

R .ق�شاء ثالث �شنوات بالدبلومة الأمريكية 

R  اجتياز مواد اللغة العربية والرتبية الدينية 

اخلا�شة بوزراة التعليم العاىل. 

ثالثـًا: الثانوية الأجنبية الأخرى

)البكالوريا الدولية – البكالوريا الفرن�شية – الإبيتور 

الأملاين – الدبلوم التجاري الأملاين ... اإلخ(.

مبكتب  التقييم  لقواعد  ا 
ً
وفقـ الرقمي  التقييم  يتم 

التن�شيق للجامعات امل�شرية.

الدرا�سة و اأ�سلوب التقييم احل�سور

خالل الدرا�سة

اأ�شا�شي  اأمر  العلمية  والدرو�ض  املحا�شرات  ح�شور 

ويتوىل املحا�شرون ت�شجيل احل�شور اليومي للطلبة يف 

املقررات.

والواجبات  الدرو�ض  عن   
ً
م�شئول  الطالب  يعترب 

والتكليفات التي تتم اأثناء فرتة غيابه وبدون عذر.

يحرم الطالب من متابعة درا�شة املقرر اإذا تعددت ن�شبة 

درا�شة  �شاعات  من   15% املقرر  درو�ض  عن  الغياب 

ذلك املقرر دون عذر مقبول اأما اإذا كان غياب الطالب 

لظروف قهرية يرتك ملحا�شر املقرر والق�شم تقرير قبول 

او رف�ض العذر املقدم .
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خالل التدريب البحري 

املالحة  ق�شم  )لطلبة  الطويل   / املوجه   / الق�شري 

وتكنولوجيا الهند�شة البحرية(.

يرتبط تقييم الطالب خالل التدريب الق�شري – املوجه 

العلمية  التطبيقات  ودرجات  املواظبة  بدرجات   –
لنتظام  ا 

ً
طبقـ التقييم  ويتم  الفرتة،  لتلك  املخ�ش�شة 

الطالب.

ن�شبة  انخف�شت  اإذا  للطالب  التدريبية  الفرتة  تلغى 

املخ�ش�شة  ال�شاعات  اإجمايل  %90 من  مواظبته عن 

للفرتة و يعترب را�شًبا فيها.



25

اخلدمات الطالبية
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توفر الأكادميية اأماكن الإقامة و الإعا�شة مبقرها الدائم 

وهي  بهليوبولي�ض  الأكادميية  فرع  وكذلك  قري،  باأبي 

جمهزة باأحدث و�شائل الراحة، وتعترب الإقامة مب�شاكن 

البحرية  والهند�شة  املالحة  لطلبة  اإجبارية  الأكادميية 

الأكادميية  توفر  كما  الأوىل،  الأربع  الف�شول  خالل 

الأق�شام  طالب  من  يرغب  ملن  والإعا�شة  ال�شكن 

الأخرى حيث يقوم ق�شم الإ�شكان والإعا�شة بتقدمي 

لالإعا�شة  الطالب  يحتاجها  التي  اخلدمات  كافة 

غ�شيل  و  مظهر  وح�شن  نظافة  و  تغذية  من  والإقامة 

وكي وحفظ اأمانات مع تواجد حالق وترزي وم�شرفني 

اأمن ب�شفة دورية، بالإ�شافة اإىل تاأمني �شالمة الطالب 

اجلامعي  احلرم  وي�شتمل  ال�شكنية  املباين  داخل 

خدمات  و  بنكية  خدمات  على  لالأكادميية  قري  باأبي 

مكتب  تلك�ض/  فاك�ض/  تليفون/  من  الت�شالت 

بري/ �شوق جتارية لتوفري احتياجات الطالب.

موا�سالت 

خدمات  والقاهرة  بالإ�شكندرية  الأكادميية  توفر 

املوا�شالت من داخل املدينة اإىل الأكادميية وبالعك�ض 

ا للر�شوم املقررة.
ً
ملن يرغب من الطالب طبقـ

الرعاية ال�سحية والتاأمني

للطلبة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  الأكادميية  تقدم 

اخلدمات  جهاز  خالل  من  التخ�ش�ض  اأق�شام  بكافة 

الطبية بالإ�شافة اإىل تعاقدها مع امل�شت�شفيات املتميزة 

العالجية  اخلدمات  لتوفري  والقاهرة  بالإ�شكندرية 

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

والجتماعية

ممار�شة  التخ�ش�شات  اأق�شام  كافة  يف  الأكادميية  تتيح 

خالل  من  والجتماعية  والثقافية  الريا�شية  الأن�شطة 

احلرم  ي�شتمل  الأكادميية،  توفرها  التي  الإمكانيات 

اجلامعي مبوقع اأبي قري على اإمكانيات متعددة ملمار�شة 

كافة الأن�شطة الريا�شية مثل )كرة القدم، ال�شلة، الكرة 

الطائرة، تن�ض الطاولة، ال�شباحة، التجديف، ال�شراع، 

للطالب  الأكادميية  توفر  كما  ....الخ(  اجلمنازيوم 

مع  بالتفاق  اخلدمات  كافة  بالقاهرة  الأخرى  باملواقع 

الأندية املجاورة.

ر�سوم اخلدمات الطالبية

الأوتوبي�ض  و  الإعا�شة  و  الإ�شكان  ر�شوم  �شداد  يتم 

باجلنيه امل�شري فقط للطلبة امل�شريني احلا�شلني على 

الثانوية العامة اأو ما يعادلها من جمهورية م�شر العربية.
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نتائج المتحانات و ن�سب الغياب على 

الإنرتنت

نتائج  معرفة  اإمكانية  لطالبها  الأكادميية  وفرت 

يح�شل  حيث  الإنرتنت،  طريق  عن  المتحانات 

عمادة  من   (PIN.NO) ال�شري  رقمه  على  الطالب 

القبول و الت�شجيل حتى يتمكن من خالل الإنرتنت 

التعرف على نتائج امتحانات الأ�شبوع ال�شابع و نهاية 

الف�شل الدرا�شي جلميع املواد التي �شجلها فور اإدخالها 

�شجله  على  التعرف  اأي�ًشا  ميكنه  كما  احل�شاب،  على 

ميكن  وكذلك  ال�شابقة،  نتائجه  جميع  و  الدرا�شي 

للطالب اإمتام عملية الت�شجيل من خالل الإنرتنت.

اأي�ًشا ي�شتطيع ويل الأمر متابعة انتظام الطالب بالدرا�شة 

ون�شب غيابه لكل مادة من خالل الإنرتنت.

على  بالدرا�شة  اخلا�شة  الأكادميية  بيانات  توجد  كما 

جلميع  املناهج  التعليمية/  )امل�شارات  الإنرتنت: 

الأق�شام/ مواعيد بدء الدرا�شة و الأجازات/ املقررات 

ال�شيفية/ امل�شروفات الدرا�شية(.

و كذلك الأن�سطة و اخلدمات الطالبية:

)اإ�شكان/ اإعا�شة/ رحالت/ دورات/ فر�ض تدريب/ 

وظائف للخريجني(



29

الربامج الدولية والتبادل الطالبي
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يف  النمو  �شرعة  و  الدولية  املناف�شة  ل�شدة  نظرا 

ال�شتثمار الجنبي يف م�شر ، و التغري امل�شتمر يف بيئة 

العديد  توقيع  على  الكادميية  حر�شت  فقد  الأعمال 

من اتفاقيات التعاون و التبادل الطالبي  مع جمموعة 

براجمها  لتنويع  املتميزة   العاملية   اجلامعات  من 

التعليمية، حيث تتيح هذة التفاقيات  للطالب فر�شة 

الدرا�شة داخل و خارج م�شر لكت�شاب خربات دولية 

و�شهادات معتمدة �شواء باللغة الجنليزية او الفرن�شية، 

الهيئات  من  العديد  يف  ع�شوا  الكادميية  بان  علماً 

الدولية و على راأ�شها الحتاد الدوىل للجامعات التابع 

ملنظمة اليون�شكو

International Association of 

Universities – UNESCO 

وكليات  الدارة  لكيات  متو�شطية  األورو-  وال�شبكة 

الهند�شة  RMEM وRMEI وBIMCO لكلية النقل 

البحري والتكنولوجيا.

كلية الهند�سة والتكنولوجيا

الربامج امل�سرتكة   

ي�شتطيع طالب الكادميية بعد درا�شتهم لعامني اأو اأكرث  

باإحدى  اللتحاق  والتكنولوجيا  الهند�شة  فىكلية 

اخلارج  يف  درا�شتهم  ل�شتكمال  ال�شريكة  اجلامعات 

من  البكالوريو�ض  درجة   على  للح�شول   عامني  ملدة 

احدى اجلامعات ال�شريكة التية:

RR  جامعة �شنرتال  فلوريدا / كلية الهند�شة وعلوم

احلا�شب )الوليات املتحدة المريكية(  

RR)جامعة كوين )كندا

RR   جامعة كونكورديا – كلية الهند�شة وعلوم

احلا�شب )كندا(  

RR   جامعة �شالفورد – كلية العلوم والتكنولوجيا

) اململكة املتحدة(  

RR   جامعة ا�شتون – كلية الهند�شة والعلوم

التطبيقية ) اململكة املتحدة(  

RR   جامعة الباما – برمينجهام )الوليات املتحدة

المريكية(  

الدرا�شية  �شنوات  الربع  امتام  بعد  الطالب  ي�شتطيع 

مي�شورى-  جامعة  بربنامج   يلتحق  ان  بنجاح  الوىل 

درا�شى  المريكية(  املتحدة  )الوليات  كولومبيا 

درجة  على  بعدها  ويح�شل  درا�شيني  عامني  ومدته 

درجة  اىل  بالإ�شافة  الكادميية  من  البكالوريو�ض 

املاج�شتري من نف�ض اجلامعة.

برامج التبادل الطالبى 

طبقا لهذه التفاقيات يتم تبادل طالبي بني الكادميية 

ي�شتطيع    ، التفاقيات  هذه  معها  املربم  اجلامعات  و 

الجنليزية  باللغة   �شواء  الدرا�شة  الكادميية  طالب 

عامني   اق�شى  وبحد  درا�شي  ف�شل  ملدة  الفرن�شية  او 

من  اجلامعات  تلك  يف  املناظرة  بالكليات  درا�شيني 

خالل برنامج التبادل الطالبى   مع احت�شاب املقررات 

حمولة  كمواد  الفرتة  تلك  يف  الطالب  در�شها  التي 

من  البكالوريو�ض  درجة   على  للح�شول  والعودة 

الكادميية فى اى من اجلامعات التية : 

RR   جامعة بريدجبورت – كلية الهند�شة

)الوليات املتحدة المريكية(  

RR   جامعة فرجينيا تك – كلية العمارة

البيئية )الوليات املتحدة    والدرا�شات    

المريكية(  

RR   جامعة تيني�شى – كلية الهند�شة  )الوليات

املتحدة المريكية(  

RR)جامعة الفاحت – كلية الهند�شة )تركيا

RR)جامعة باري�ض �شود – كلية الهند�شة )فرن�شا

RR )كلية الهند�شة )فرن�شا – EPF جامعة

RR)جامعة مانهامي – كلية الهند�شة )املانيا
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درجة البكالوريو�س املزدوج 

هذه  باأحد  التحاقه  خالل  من  الطالب  ي�شتطيع 

املزدوج  البكالوريو�ض  درجة  على  احل�شول  الربامج 

اأي درجة البكالوريو�ض  من الكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا و النقل البحري من م�شر،  بالإ�شافة اىل 

اجلامعات الجنبية  البكالوريو�ض من اي من   درجة 

ال�شريكة التالية  :

RR   جامعة �شتافورد�شري – كلية احلا�شبات

والهند�شة )اململكة املتحدة(  

 Nplusl برنامج

الكادميية  من  الهند�شة  كلية  خريجى  ي�شتطيع 

  N + I برنامج  فى  الت�شجيل 

املاج�شتري  درجة  على  للح�شول 

من فرن�شا من خالل هذا الربنامج 

الذى ي�شم اكرث من 170 جامعة 

ذات ترتيب عايل، كما ي�شتطيعون 

احل�شول  الربنامج  هذا  من خالل 

على منح درا�شية طبقاً ملتطلبات و�شروط الربنامج.

كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات

برامج التبادل الطالبى 

طبقا لهذه التفاقيات يتم تبادل طالبي بني الكادميية 

ي�شتطيع  التفاقيات،  هذه  معها  املربم  اجلامعات  و 

ملدة  الجنليزية  باللغة   الدرا�شة   الكادميية  طالب 

ف�شل درا�شي وبحد اق�شى عامني  درا�شيني بالكليات 

التبادل  برنامج  املناظرة يف تلك اجلامعات من خالل 

الطالبى   مع احت�شاب املقررات التي در�شها الطالب 

للح�شول  العودة  و  حمولة  كمواد  الفرتة  تلك  يف 

اى من  فى  الكادميية  البكالوريو�ض من  درجة   على 

اجلامعات التية : 

RR   جامعة فرجينيا تك – كلية العمارة

والدرا�شات   البيئية      

)الوليات املتحدة المريكية(  

RR   جامعة كونكورديا – كلية الهند�شة وعلوم

احلا�شب )كندا(  

RR   جامعة �شالفورد – كلية العلوم والتكنولوجيا

) اململكة املتحدة(  

كلية الدارة والتكنولوجيا 

درجة البكالوريو�س املزدوج 

RR) جامعة كارديف مرتوبوليتان ) اململكة املتحدة

ي�شتطيع الطالب من خالل التحاقه 

على  احل�شول  الربامج  هذه  باأحد 

اأي  املزدوج  البكالوريو�ض  درجة 

للعلوم  العربية  الكادميية  من  البكالوريو�ض   درجة 

والتكنولوجيا و النقل البحري من م�شر،  بالإ�شافة اىل 

درجة البكالوريو�ض من جامعة كارديف مرتوبوليتان

الف�شل  من  بدءا  الربنامج  بهذا  الطالب  يلتحق  

الدرا�شي الول و ي�شتكمل �شنوات الدرا�شة بالكامل 

يف الكادميية حتى التخرج .

RR)كلية لندن لالقت�شاد ) اململكة املتحدة

هليوبولي�ض(  )فرع  والتكنولوجيا  الدارة  كلية  توفر 

البكالوريو�ض  درجة  على  للح�شول  لطالبها  الفر�شة 

فى تخ�ش�شات ادارة العمال والقت�شاد اأو العمال 

من  وهى  لالقت�شاد  لندن  جامعة  من  واملالية  البنكية 

ارقى اجلامعات فى هذا التخ�ش�ض. 

ق�شاء  والتكنولوجيا  الدارة   كلية  طالب  وي�شتطيع 

ال�شابع  الدرا�شى  )الف�شل  النهائى  الدرا�شى  العام 

واحل�شول  الفرن�شية  اجلامعات  احدى  فى  والثامن( 

اجلامعات  هذه  احدى  من  البكالوريو�ض  درجة  على 

التية:

RR)جامعة نورماندى )فرن�شا

RR)جامعة رين  )فرن�شا

RR)جامعة جرنوبل )فرن�شا

الربامج امل�سرتكة   

او  لعامني  درا�شتهم  بعد  الأكادميية  طالب  ي�شتطيع 

اكرث يف كلية الدراة و التكنولوجيا  اللتحاق باإحدى 

اخلارج  يف  درا�شتهم  ل�شتكمال  ال�شريكة  اجلامعات 
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البكالوريو�ض من  للح�شول  على درجة   ملدة عامني 

احدى اجلامعات ال�شريكة التية :

RR     - جامعة داكوتا �شتيت

)الوليات املتحدة المريكية(  

RR    - جامعة �شنرتال ميت�شجان

)الوليات املتحدة المريكية(  

برامج التبادل الطالبى 

طبقا لهذه التفاقيات يتم تبادل طالبي بني الكادميية 

ي�شتطيع    ، التفاقيات  هذه  معها  املربم  اجلامعات  و 

الجنليزية  باللغة   �شواء  الدرا�شة  الكادميية  طالب 

عامني   اق�شى  وبحد  درا�شي  ف�شل  ملدة  الفرن�شية  او 

من  اجلامعات  تلك  يف  املناظرة  بالكليات  درا�شيني 

خالل برنامج التبادل الطالبى   مع احت�شاب املقررات 

حمولة  كمواد  الفرتة  تلك  يف  الطالب  در�شها  التي 

من  البكالوريو�ض  درجة   على  للح�شول  والعودة 

الكادميية فى اى من اجلامعات التية : 

RR)جامعة نورماندى – كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة رين – كلية ادارة العمال )فرن�شا

RR)جامعة جرنوبل – كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة  يوروميد مر�شيليا - كلية الدارة )فرن�شا

RR )كازابالنكال )املغرب - ESCA جامعة

RR)جامعة حممد الول – وجدة )املغرب

RR)جامعة جون مونيه باري�ض - �شود )فرن�شا

RR)باري�ض )فرن�شا – ISTEC جامعة

RR)جامعة الفاحت – ا�شطانبول )تركيا

RR)جامعة برن�ض اإدوارد – )كندا

PassWorld برنامج

موحد  اختبار  عن  عبارة  وهو 

كلية  لطلبة  يتيح  الربنامج  هذا  خالل  من  للقبول 

الدارة والتكنولوجيا بالأكادميية اللتحاق بواحدة من 

اكرب اجلامعات فى جمال الدارة فى فرن�شا واحل�شول 

على درجة البكالوريو�ض فى ال�شنة النهائية لدرا�شتهم 

الكادميية  من  والثامن(  ال�شابع  الدرا�شى  )الف�شل 

هذه  احدى  من  املاج�شتري  درجة  على  واحل�شول 

الدرجات  وهذه  التاىل  الدرا�شى  العام  فى  اجلامعات 

الفرن�شية وهذه  التعليم  العلمية معرتف بها من وزارة 

اجلامعات هى :

RR)جامعة نورماندى – كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة جرنوبل – كلية ادارة العمال )فرن�شا

RR)جامعة ديجون – كلية الدارة )فرن�شا

RRجامعة �شرتا�شبورج - كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة كلريمون - كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة لرو�شيل – كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة تروى - كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة نيجو�شيا – كلية الدارة )فرن�شا

كلية النقل الدوىل واللوج�ستيات 

درجة البكالوريو�س املزدوج 

RRجامعة هادرزفيلد باململكة املتحدة

برنامج جامعة هادرزفيلد ي�شمح الطالب باحل�شول على 

البكالوريو�ض   درجة  اأي  املزدوج  البكالوريو�ض  درجة 

النقل  و  التكنولوجيا  و  للعلوم  العربية  الكادميية  من 

البحري من م�شر،  بالإ�شافة اىل درجة البكالوريو�ض 

درا�شيني  عامني  ق�شاء  بعد  وذلك  اجلامعة  هذه  من 

بكلية النقل الدوىل واللوج�شتيات بالأكادميية. 

الدرا�شى  العام  ق�شاء  الطالب  هوؤلء  ي�شتطيع  كما 

فى  والثامن(  ال�شابع  الدرا�شى  )الف�شل  لهم  الخري 

كلية الدارة بجامعة نورماندى بفرن�شا واحل�شول على 

احدى درجات البكالوريو�ض التية :

RR الدولية الدارة  بكالوريو�ض 

)تخ�ش�ض اللوج�شتيات الدولية(

RR باللغة( الدولية  اللوج�شتية  اخلدمات  تخطيط 

الفرن�شية(
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برامج التبادل الطالبى 

طبقا لهذه التفاقيات يتم تبادل طالبي بني الكادميية 

ي�شتطيع    ، التفاقيات  هذه  معها  املربم  اجلامعات  و 

الجنليزية  باللغة   �شواء  الدرا�شة  الكادميية  طالب 

عامني   اق�شى  وبحد  درا�شي  ف�شل  ملدة  الفرن�شية  او 

من  اجلامعات  تلك  يف  املناظرة  بالكليات  درا�شيني 

خالل برنامج التبادل الطالبى   مع احت�شاب املقررات 

حمولة  كمواد  الفرتة  تلك  يف  الطالب  در�شها  التي 

من  البكالوريو�ض  درجة   على  للح�شول  والعودة 

الكادميية فى اى من اجلامعات التية :

RR)جامعة نورماندى – كلية الدارة )فرن�شا

RR)جامعة يورومود – كلية الدارة  )فرن�شا

RR )جامعة داكوز ايلول – ازمري )تركيا

RR)انقرة )تركيا – TOBB جامعة

RR)جامعة مر�شني  )تركيا

كلية اللغة والت�سال

برامج التبادل الطالبى 

وفقا ملذكرة تفاهم مع جامعة Autonomas باأ�شبانيا 

من  درا�شة  الطالب  ي�شتطيع  والت�شال  اللغة  وكلية 

ثم  اجلامعة  هذه  يف  �شنتني  اإىل  واحد  درا�شى  ف�شل 

يتم احت�شاب مقرراته الدرا�شية املعتمدة لدى عودته 

للح�شول على درجة البكالوريو�ض من الأكادميية.

الإ�شتفادة  ي�شتطيعون  واالإت�شال  اللغة  كلية  طالب 

من خمتلف التفاقات الدولية مع الكليات الأخرى 

بالأكادميية التى لديها كليات مناظرة

كلية النقل البحري والتكنولوجيا

الكليات  خمتلف  مع  دولية  تعاون  اتفاقيات  ابرام  مت 

يف  البحرية  والإدارات  ال�شحن  و�شركات  البحرية، 

وتعزيز خدمات  تطوير  اأجل  العامل، من  اأنحاء  جميع 

ال MET، تدريب الطلبة علي امل�شتوي الدويل وذلك 

يف املجالت الأتية: 

جمال الإ�ست�سارات والتدريب

RRبوربون البحرية الإمارات العربية املتحدة دبي

RRاملعهد البحري كالري، ال�شودان

RRال�شلطة الليبريية البحرية ، ليبرييا

RR:جمالت التعليم والأبحاث

RR   جامعة ليفربول جون مورز جامعة )ليفربول

جون مورز(، اململكة املتحدة  

RRجامعة اأر�شطو يف ت�شالونيكي اليونان

RRجامعة املنار، لبنان

برامج الف�سول الدرا�سية ال�سيفية باخلارج 

ميكن لطلبة الكادميية فى خمتلف الكليات اللتحاق 

الف�شل  لق�شاء  الدولية  ال�شيفية  الدرا�شية  بالربامج 

ال�شيفية  الفرتة  تقت�شر  ول  بها  ال�شيفى  الدرا�شى 

على  ت�شتمل  ولكنها  فقط  الدرا�شية  الناحية  على 

ان�شطة اجتماعية و�شياحية خمتلفة كربنامج متكامل. 

وميكن للطلبة احل�شول فى نف�ض الوقت على �شهادات 

معتمدة  درا�شية  �شاعات  على  او  عملية  تدريب 

كدرا�شة �شيفية.  

وملزيد من املعلومات والتفا�شيل يرجى مراجعة �شفحة 

الكادميية على النرتنت:   

International Agreements & 

Cooperation Unit   

www.aast.edu


