االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
عمادة القبول والتسجيل

أعزائي الطلبة والطالبات ،،،،،،،
تهنئكم عمادة القبول والتسجيل ببدء التسجيل للفصل الدراسي االول  3102/ 3102وتود ان توضح ألبنائها المواقع المخصصة للتسجيل
واالرشاد االكاديمي للطالب القدامى الخاصة بكل كلية وذلك في موقع االكاديمية بميامي .
أوال  :كلية الهندسة والتكنولوجيا :

دخول طالب كلية الهندسة من بوابة دخول الطالب رقم (. )3

القسم

الموقع بمقر االكاديمية بميامي

اليوم

هندسة الكترونيات واتصاالت

مدرج ( أ ) بمبنى B

هندسة الحاسب

قاعة  C01مبنى C

هندسة كهربية

قاعة  C06مبنى C

هندسة ميكانيكية

مدرج ( أ ) بمبنى B

هندسة بحرية

قاعة  C01مبنى C

هندسة صناعية وادارية

قاعة  C06مبنى C

الخميس 3102/9/03

هندسة تشييد

مدرج ( أ ) بمبنى B

السبت 3102/9/01

هندسة معمارية وتصميم بيئي

قاعة  C01مبنى C

االحد 3102/9/8
االثنين 3102/9/9

الثالثاء 3102/9/01
االربعاء 3102/9/00

ثانيا  :كلية النقل البحري والتكنولوجيا :
دخول طالب كلية النقل البحري يكون من بوابة الدخول الخاصة بالمبنى الرئيسى ( شارع جمال عبدالناصر )  ،يتم التسجيل بالقاعة الملحقة
بقاعة الدكتور  /جمال مختار بالدور الثانى بالمبنى الرئيسي بمقر االكاديمية بميامي وايضا متاح لطالب كلية النقل البحري التسجيل من مقر
الكلية بأبي قير .

ثالثا  :كلية االدارة والتكنولوجيا وكلية اللغة واالعالم :
دخول الطالب من بوابة دخول الطالب رقم (  )0الخاصة بكلية االدارة  ،ويتم التسجيل بمبنى (  )Aبمبنى كلية االدارة والتكنولوجيا .

رابعا  :كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات :
دخول الطالب من بوابة دخول الطالب رقم (  )0الخاصة بكلية االدارة  ،ويتم التسجيل بمعمل الكمبيوتر رقم (  ) 2التابع لبرامج خدمة
المجتمع ( الدور االرضي ) أمام وحدة تسليم الكتب الدراسية .

خامسا  :كلية النقل الدولي واللوجستيات :
دخول الطالب من بوابة دخول الطالب رقم (  )0الخاصة بكلية االدارة  ،ويتم التسجيل بمعمل الكمبيوتر رقم (  ) 5التابع لبرامج خدمة
المجتمع ( الدور االرضي ) أمام وحدة تسليم الكتب الدراسية .

ملحوظة هامة :
معمل الكمبيوتر رقم (  ) 6التابع لبرامج خدمة المجتمع ( الدور االرضي ) :

مسئول المراجعة – مسئول المصروفات الدراسية –

مسئول التسجيل – استخراج حوافظ السكن واالتوبيس .
مقر المكتبة مبنى (  ) Aبكلية االدارة بجوار الكافيتريا  :مندوبي بنك القاهرة لسداد المصروفات الدراسية .

مع تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالنجاح والتوفيق ،،،،،،،،،،،،،

