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األكاديمية الدولية األمريكية
هي مؤسســــة مستقـــــلة للتعليم العالي ، مرخصة     
في الواليات المتحــــــــــــــدة األمريكية في والية    

وايومنغ ، وتمنح درجات علمية لمســــتويات عليا 
مختلفـة فـي التعليـم مـن خـالل منظومــة تعليميــة 
متقــدمة وحــديثة للتعليم عن بــعد تحقـــق مطالب 

الدارسين واحتياجاتهم التعليمية المختلفة.  

وتقــــدم األكاديمية بــــديالً عن التعليم التقـــــليدي 
للدارســـــــــــــــــــين من مختلف دول العالم ومن       

مختلف الثقـــافات والحــــضارات والذين اختاروا  
عدم االلتحــاق بالمؤسســـات التعليمية التقـــليدية. 
وتنعكس الشــــخصية الفريدة لألكاديمية من خالل 
تنوع بــرامجها ومنظومتها التعليمية وحــضورها 

العالمي المتميز.
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Wyoming

وقـد تم تأسـيس األكاديمية بـعد قـرار اتخذه مجلس 
إدارتها بــضرورة توفير بــديل مناســـب للطلبـــة 

العرب الذين يرغبـــــون في اســــــتكمال تعليمهم      
في مؤسسـات أمريكية وتلبــية للطلبــات المتزايدة 
على التعليم العالي األمريكي لتوفير إمكانية التعليم 

بــاللغة العربـــية . ويتألف مجلس إدارة األكاديمية  
من سبــــعة أعضاء من أشــــخاص ومؤسســــات     
كلهم من األكاديميين والباحــــــثين واألســـــــاتذة    

العرب والمتخصصين.

ال تقدم األكاديمية دراسـة نظامية وليس لديها حـرم 
جامعي ، ولكنها تعمل من خالل مقـــــر إداري في 
الواليات المتحــدة األمريكية يقــوم بـــإدارة جميع 
أعمالها اإلدارية والقـــانونية والتنســـيق مع الهيئة 
التدريسية التي تديرها األكاديمية العربية للبحـوث 
والدراسات في فلسـطين . تتطلع األكاديمية الدولية 
األمريكية إلى خدمة الطلبة في مجال التعليم العالي 
كل في موقــعه ، وأن تتيح الفرصة لكل الراغبــين 
في الدراســـة من تحقـــيق أهدافهم وطموحــــاتهم 

وتحسين ظروفهم العلمية والعملية.

األكاديمية الدولية األمريكيةأهالً بكم في 
 AIAأكاديمية  للتعليم عن بعد
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كلمة األكاديمية 
في ظل التطورات السريعة والمتالحقة التي أصبحت تتحكم في سـير العالم من حـولنا من نظام تقـليدي إلى إبـداعي متجدد لمالحقـة التطور 
التكنولوجي السريع وتحول العالم إلى قرية صغيرة متشابكة تتزايد فيها المصالح ومتطلبات العمل ، ولما كانت معظم الدراسـات تشـير إلى 
أن أصل أغلب المشـــاكل يكمن في عدم وجود تعليم عال متطور يالحـــق التواكب ويقـــدم الجودة في ظل تنافس مســــتمر يدفع إلى إدخال 
األسـاليب الجديدة التي تحـاكى متطلبـات سـوق العمل والتركيز على ما هو مطلوب للدفع بـخريجين لديهم القــدرة على االنســجام العالمي 
والدفع بـمجتمعاتهم نحــو التطور والرقــى من خالل تحــصيل علمي راق متطور ، يشــكل الطالب فيه األســاس من خالل البحــث والتمعن 
واالكتشاف بـعيداً عن أسـلوب التلقـي ، الذي يحـد من القـفزات الذهنية ويحـصر تركيز الطالب فيما يتلقـاه ليكون بالمحـصلة مجرد نسـخة 
جامدة عن المحاضر ، على عكس األسلوب الحر للبحث والتحـري المنوط باإلشـراف األكاديمي المحـترف والذي يفجر الطاقـات اإلبـداعية 
لكل من الطالب والمحاضر في آن واحد ، ألن كل منهما قد تلقـى الجديد بـما ال يتعارض مع أساسـيات المادة العلمية ..  من هنا كانت الفكرة 
تتبـلور وبـالتعاون مع عدد المحـترفين األكاديميين العرب في الشـرق والغرب بـضرورة تأسـيس مؤسسـة جامعية عالمية تقــوم على تلك 
المبـادئ وتحقـق األهداف المنشـودة من خالل نظام تعليمي يحــمل كل مواصفات الجودة والمرونة وله القــدرة على المنافســة في ســوق 
تعليمي كبير ، ويتيح الفرصة آلالف الطلبة الستكمال تعليمهم العالي ويقوم على رعاية إبداعاتهم وطموحاتهم وتتويجها بشـهادات عالمية 

تشهد على جهودهم وقدراتهم وتميزهم.

وإذا أردنا الوصول إلى ذلك المسـتوى والمحــافظة عليه ، فال بــد أن نبــذل جهداً كبــيراً من أجل تطوير المعارف والعلوم من خالل التعامل 
باألسـاليب التعليمية الحـديثة التي توفر الوقـت وتفجر الطاقـات وتوفق بـين إمكانية العمل والتعليم في آن واحـد بـإمكانيات مادية معقــولة 
معتمدة على انخفاض تكلفة استخدام الشبكة الرقمية من ناحية وتقدير األكاديمية للظروف المادية للطالب العربـي بشـكل عام ..  لقـد بـدأنا 
۲٠٠٥في اإلعداد لتنفيذ هذه الفكرة  منذ العام  ، وقـــمنا في األكاديمية الدولية األمريكية - وبـــالتعاون مع األكاديمية العربـــية للبحـــوث 
والدراسات بوضع الخطط الدراسية وبتعريب المساقات والتعيينات لكافة البرامج والتخصصات وتطويرها بحـيث تتناسـب وثقـافة الطالب 

العربي واحتياجاته العلمية ..
فأهال بكم في األكاديمية الدولية األمريكية ...
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بالتعليم عن بعد ..
تمنح األكاديمية الدرجات العلمية التالية 



ة 
مي

دي
كا

األ
ن 

ع

التصديقات والعضويات

الدعم والمساندة

تصديق كاتب العدل ووزارة الخارجية األمريكية:

سـوف تبـدأ األكاديمية الدولية األمريكية بــتصديق جميع شــهادات خريجيها من 
كاتب العدل ووزارة الخارجية األمريكية اعتباراً من بداية العام المقبل والذي قـد 
يتزامن مع تخرج أول دفعة من الطلبـــــة العرب الجدد ، وســــــيكون ذلك أيضاً 
للخريجين السابقـــين الذين لم يتم تصديق شـــهاداتهم من قبـــل . وســــتتم عملية 
التصديق هذه في شــهري مارس وسبتمبـــر من كل عام . وتمنح األكاديمية أوالً 
الطالب الخريج شـهادة مصدقـة تفيد إنهاء دراسـته وتخرجه بـينما تقـدم شــهادته 
الجدارية إلى كاتب العدل ووزارة الخارجية للتصديق والتي يمكن أن تســـتغرق 
بعض الوقت إلتمام المعاملة ، كما يمكن لألكاديمية أن تقـوم بـتصديق الشـهادات 
بعد ذلك من سفارة الطالب في واشنطن إن وجدت مقابـل رسـوم معينة سـوف يتم 

تحديدها الحقًا.

عضوية مجلس الجودة للتعليم العالي:

حـــصلت األكاديمية الدولية األمريكية على عضوية مشـــاركة في مجلس جودة 
التعليم العالي في فلســطين ، ويقــوم المجلس بالمصادقــة على جميع الشــهادات 

والدرجات العلمية الصادرة عنها.

عضوية األكاديمية العربية للبحوث والدراسات:

األكاديمية الدولية األمريكية عضو في األكاديمية العربية للبحوث والدراسـات ، 
وقد قامت األكاديمية العربية بتقديم خدمات كبـيرة لألكاديمية الدولية األمريكية ، 
فقـد سـاعدت في وضع التعيينات بـاللغة العربــية في كافة التخصصات وقــامت 
أيضاً بـــتطويرها لتتناســـب مع ثقـــافة الطالب العربـــي . كما تم االتفاق بــــين 
األكاديميتين على أن تقوم األكاديمية العربية باإلشراف على البحوث المقدمة من 

الطلبة العرب الدارسين في األكاديمية الدولية األمريكية وتقييمها كذلك.

عضوية االتحاد الدولي للتعليم عن بعد:

األكاديمية الدولية األمريكية عضو في االتحــاد الدولي للتعليم عن بــعد ومقـــره 
بريطانيا . وهو مؤسسة اعتماد دولية لمؤسسات التعليم عن بعد في العالم.

أوًال: الدعم األكاديمي: 
توفر األكاديمية الدولية األمريكية لطالبــها وبشــكل مســتمر فريقـــاً متميزاً من 
مساعدي أعضاء هيئة التدريس يكونون على أهبة االستعداد لتقـديم الدعم العلمي 
واألكاديمي الالزم ألي طالب يحـتاج إلي المسـاعدة العلمية ، ويتم ذلك من خالل 
قيام الطالب بإرسال استفساراته في أي وقـت في حـال عدم قـدرته على التواصل 
السـريع مع أسـتاذ المادة ألي سبـب من األسبــاب وعلى الفور يقــوم فريق الدعم 

األكاديمي بتوفير إجابات سريعة وشافية وموافاته بها علي عنوانه االلكتروني.

ثانياًَ: الدعم الفني:
كذلك يوجد فريق فني لمراقبة ومتابـعة الموقـع االلكتروني لألكاديمية على أعلى 
مسـتوى يعمل على تقـديم العون الفني الالزم لكل من الطلبــة والمرشــدين ، كما 
يقـوم بـعمل تطوير دائم للموقـع والتصدي لما قـد يطرأ من مشــاكل فنية للموقــع 

خاصة بالسيرفر أو قاعدة البيانات أو بالتواصل بين الموقع وزواره. ية
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منحة صندوق رعاية الطالب العربي في الواليات المتحدة األمريكية: 

شروط الحصول على منحة صندوق رعاية الطالب العربي:

توصلت األكاديمية الدولية األمريكية إلى اتفاق مع صندوق رعاية الطالب العربي ، 
وهو رابـطة أهلية خيرية عربـية مقـرها الواليات المتحـدة األمريكية ، يقـضي بـأن 
% من قـيمة الرسـوم الدراسـية اإلجمالية عن أي طالب  ۳٠يقـوم الصندوق بتسـديد 

۲٠٠٩عربي الجنسية يلتحق باألكاديمية في أي كلية أو تخصص .  ويبدأ سريان هذا االتفاق اعتباراً من مطلع العام  .

الهدف من المنحة أن تكون عامالً مساعداً في تسهيل التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي ، وتذليل أية عقبـات مالية تقـف في طريق 
التحاقهم أو استمرارهم بااللتحاق بمؤسسـات التعليم العالي . وتقـدم هذه المنحـة للطلبـة العرب دون النظر إلى جنسـهم أو جنسـيتهم أو 

. ۲٠٠٩الدرجة العلمية المتقدمين للحصول عليها. وحسب االتفاق ، فإن الصندوق سيستمر في تقديم المنحة حتى نهاية عام 
 

أن يكون الطالب من جنسية عربية.
% من قيمتها اإلجمالية ، حينئذ يقوم صندوق رعاية  ۳٠أن يكون الطالب قد سدد لألكاديمية قيمة الرسوم الدراسية كاملة ما عدا 

الطالب العربي بتسديد المبلغ المتبقي لألكاديمية مباشرة.
أن يقوم الطالب بااللتزام بدفع أقساط الرسوم لألكاديمية في مواعيدها التي تحددها له األكاديمية حتى يستحق كتاب توصية منها 

بهذا الخصوص يتم إرساله إلينا مباشرة من إدارة األكاديمية التخاذ إجراءات دفع المنحة.
أن يلتزم الطالب بتقديم تعييناته لألكاديمية كما يطلب منه مرشده األكاديمي وأال ينقطع عن الدراسة.

أن يسجل الطالب في طلب االلتحاق رغبته في الحصول على المنحة.

صندوق رعاية الطالب العربي 

إلتحق باألكاديمية  الدولية األمريكية من أي مكان في العالم
وفي أي وقت من أوقات السنة

 التخرج: ٣-
أحصل على شهادتك التي تتمناها

وتوج بها علمك وخبراتك

واحتفل مع أسرتك وأصدقائك
ببداية عهد جديد في حياتك !

 التسجيل: ١-
أرسل طلب االلتحاق والمستندات 

المطلوبة

 الدراسة: ٢-
أكتب تقريرًا حول كل مادة في 
خطتك الدراسية وبحث التخرج

 ...  ١   ٢   ٣
واحصل على درجتك العلمية
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الدراسة بنظام التعليم عن بعد بالكامل ، دون الحاجة إلى 
القدوم إلى الواليات المتحدة األمريكية وترك العمل.

قدم تعييناتك كموضوعات بحثية وتقارير وباللغة العربية.
٥٠المجال متاح أمامك لالختيار بين أكثر من  تخصص.
جميع شهاداتنا معتمدة عالميًا ومصدقة من مجلس الجودة 
للتعليم العالي ومن وزارة الخارجية األمريكية ومن معظم 

السفارات في واشنطن.
سنوات خبرتك العملية نقدرها نحن كساعات دراسية 

معتمدة ألنك تستحقها ، وندرجها لك في كشف الدرجات.
الرسوم الدراسية رمزية وغير مرهقة للطالب ، مما 

يجعل من التعليم وفق أرقى المعايير العالمية أمرًا متاحًا 
لمعظم الراغبين على مستوى العالم.

نجمع لك بين العلم بأسلوبه الحديث وبين اكتساب 
المهارات البحثية الالزمة لكل مجاالت العمل.

يقوم بمتابعة دراستك أساتذة متخصصون يساعدونك في 
جميع مراحل دراستك حتى التخرج.

سرعة الدراسة والتخرج والحصول على الدرجة العلمية.
 تقديم البرامج الدراسية بأكثر الطرق مرونة لتتالءم مع 

احتياجات الطالب وظروفه بحيث تخرجه من أسر 
الشروط الوقتية الصارمة في مؤسسات التعليم التقليدية.

ضمان المتابعة المستمرة لتحديث وتطوير المناهج بشكل 
يتناسب مع السرعة الهائلة التي تتقدم بها العلوم. 
تقديم العلوم بطريقة تتناسب مع احتياجات جميع 

الدارسين بغض النظر عن بلد إقامتهم والمجتمع الذي 
يعيشون فيه حيث يتم التركيز على المعارف العلمية 

النوعية والضرورية.
توفير كادر إداري متميز مدعوم بــكادر أكاديمي متخصص 
والذين يعملون دائماً على تقديم أرقى أشكال الدعم والمتابـعة 

لطالب األكاديمية في كل أنحاء العالم. 
ميزة رســـــــائل التوصية للطالب الخريجين: يحــــــــصل      
الطالب الخريج على رقــــــــــــــم مرجعي له في األكاديمية      

يؤمن له الحــــــــــصول على رســــــــــالة تزكية وتوصية 
 Recommendation Letter ممهورة بخاتم األكاديمية توجه باسم أي مؤسسة تطلب ذلك مباشرة من الجامعة مقروناً بالرقـم 
المرجعي للطالب وذلك  عند تقدمه للعمل في تلك المؤسسة.  ويعتبر ذلك من إسـتراتيجيات الدعم المسـتمر التي تقـدمه األكاديمية 

لطالبها الذين تخرجوا منها.
بالنسبة للدارسين في السنة األخيرة في مرحـلة الثانوية (البـكالوريا) يمكنهم االلتحـاق بـاألكاديمية على أن يقـدموا شـهادة الثانوية 

العامة خالل عام واحد من تسجيلهم. 
٧٥بالنسبة للدارسين الذين أنهوا  % من دراساتهم الجامعية يمكنهم التقدم إلى الدراسات العليا في األكاديمية على أن يقدموا خالل 

عام ما يثبت حصولهم على البكالوريوس في التخصص ، مع استيفاء الشروط المطلوبة.
باإلضافة إلى برامج الدرجات الجامعية يوجد لدى األكاديمية برنامج الدراسات الحرة ، وهو يتيح للدارس أن يسجل مقرراً واحداً 
أو أكثر في التخصص الذي يرغبه ويعطى إفادة من األكاديمية بهذه المادة عند اجتياز تقييمها بنجاح ، وال يشـترط لاللتحـاق بـهذا 

البرنامج أي متطلبات أكاديمية.
شهاداتنا ال يشار فيها إلى نظام التعليم عن بعد أو معادلة الخبرات.

سنوات خبرتك العملية نقدرها نحن كساعات دراسية معتمدة ألنك تستحقها .. 
وندرجها لك في كشف الدرجات

٦
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النظام األكاديمي:

اإلشراف األكاديمي:

مرشد أكاديمي لكل طالب:

وحدة القبول والتسجيل:

وحدة الشؤون األكاديمية:

إحتساب سنوات الخبرة والدورات التدريبية ذات العالقة بالتخصص:

يتميز نظام الدراســة في األكاديمية الدولية األمريكية بــالمرونة والســهولة ، كما 
يتصف بالســــرعة أيضاً . ومن أهم ما يميز الدراســــة في األكاديمية هو إمكانية 
احتسـاب سـنوات العمل والخبـرة كسـاعات دراسـية معتمدة حــيث أن األكاديمية 
تؤمن بأن الخبـرة العملية ال تقـل أهمية عن الدراسـة األكاديمية ، وخير مثال على 
ذلك أننا نجد أن الكثير من الخبــــراء في مجال عملهم يتفوقــــون على الخريجين 

األكاديميين في مجال تخصصهم في معظم األحيان. 

تتولى األكاديمية العربـــية للبحــــوث والدراســــات إدارة الشــــؤون األكاديمية 
واإلشـراف األكاديمي على طلبــة األكاديمية الدولية األمريكية من خالل فريقــها 
األكاديمي ، كما تم تخصيص فريق من األكاديميين كمشـرفين عامين على كليات 

األكاديمية األمريكية وعلى المرشدين األكاديميين العاملين مع األكاديمية.

تخصص األكاديمية لكل طالب مرشــد أكاديمي يقــوم بــتوجيهه ومســـاعدته في 
دراسته ويستمر معه حتى التخرج ودون مطالبـة الطالب برسـوم إضافية. ويقـوم 
الطالب المنتسـب بدراســة عدد من المتطلبــات الموضوعة في خطته الدراســية 
والتي ستقـدمها له األكاديمية بـعد التسـجيل ، ويتم ذلك بـأن يقـوم الطالب بدراسـة 
كتاب المادة الذي يختاره بنفســـه بحـــيث يكون محـــتواه مطابقـــاً لوصف المادة 
المعطى له من قبل األكاديمية ، ومن ثم يقـوم بـإعداد تقـرير حـول أهم ما ورد فيه 
من معلومات . ولكن يجب على الطالب أن يحصل على موافقة مرشده األكاديمي 
على الكتاب أوالً قبـــل البـــدء بدراســـته من خالل نموذج معين يقـــوم بتعبـــئته 

بمواصفات الكتاب ومن ثم يقوم بإرساله إلى مرشده للتقييم والموافقة.
تحتسـب األكاديمية لكل مادة ٥ وحـدات دراســية ، أي خمســة ســاعات معتمدة . 
وتنقسـم هذه المواد في جميع بـرامج البـكالوريوس إلى قســمين: القســم األول في 
األدب الحر وتشمل: التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس ، العلوم السياسية ، الفلسفة ، 

اإلدارة ، اإلقـــتصاد والدراســـات الدينية.. وغيرها . أما القســـم الثاني فيشـــمل     
مواد التخصص.

تسـتلم هذه الوحـدة أوراق التسـجيل التي يقـوم الطالب بإرســالها إلى األكاديمية ، 
وبـعد أن تقـوم بـمراجعتها وتقـييمها تقـوم بـاعتمادها من إدارة األكاديمية . تقــوم 
الوحــدة بــعد ذلك بــإصدار شــهادة قبــول للطالب ترســل إليه بواســطة البــريد 
االلكتروني بشكل مستعجل ، ثم تقوم بإرسـال أوراق القبـول األصلية إليه بالبـريد 

الجوي السريع.

تقوم وحدة القبول والتسجيل بإرسـال نسـخة من ملف الطالب إلى وحـدة الشـؤون 
األكاديمية لتقـوم بــدورها بــوضع الخطة الدراســية للطالب وترســلها إليه أيضاً 
بالطريقة السابقة مع التعيينات المطلوبة . سيتمكن الطالب حينها من البـدء بـإعداد 
تعييناته وأبحاثه بالتنسـيق مع األسـتاذ المرشـد الذي تعينه له الشـؤون األكاديمية. 
تتم عملية المتابـعة الدراســية للطالب بواســطة البــريد االلكتروني ، لذا فإن على 
الطالب أن يرســل عنوانه االلكتروني لألكاديمية لهذا الغرض ، كما يتم إرســـال 

جميع التعيينات المنجزة إلى األكاديمية بواسطة البريد االلكتروني أيضًا.

تأخذ األكاديمية الدولية األمريكية بـعين اإلعتبـار البـرامج األكاديمية التي التحـق 
بها الطالب من قبـل سـواءً أتمها أم لم يتمها (الدبـلوم أو مواد دراسـية أتمها في أي 
معهد أو جامعة طالما وجد ما يثبـــت ذلك) . كما يؤخذ في االعتبــــار احتســــاب 
الدورات التدريبـية ذات العالقـة بـالتخصص وسـنوات الخبـرة العملية كسـاعات 

دراســـــــية معتمدة ، ويخضع ذلك لتقــــــــييم جهة االختصاص في األكاديمية .        
ويتم إدراج المواد التي تمت معادلتها في كشـــــــــــــــــف الدرجات عند التخرج       

.( Transferredكمواد منقولة (

“The aim of education 
should be to teach us 
HOW to think, rather 
than WHAT to think”.

AIA Academic Board
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كيف تبدأ ! 

AIA ! تحول العملية التعليمية إلى تجربة ممتعة 

هل قمت بإرسال طلب االلتحاق واألوراق المطلوبة ، وقمت بتسديد الرسوم الدراسية  
وحصلت على القبول ؟   إذن .. مــاذا بعــد؟

إسـتعد .. ستتلقـى رسـالة من مرشـدك األكاديمي يرحــب فيها بــك 
ويعرفك بنفســـــه ويضعك على أولى خطوات الطريق إلى درجتك  
العلمية . ويرسـل لك الخطة الدراسـية الخاصة بــك والتي ســيعتمد 
وضعها حسب خبراتك العلمية والعملية مرفقة بـالوصف األكاديمي 
الخاص بكل مادة . سيشرح لك طريقة الدراسة وسيبدأ معك بـالمادة 
األولى . ســــــــــيطلب منك اختيار كتاب من عندك يوافق الوصف 
المرســـل إليك وأن ترســــل مواصفاته من خالل نموذج خاص مع 

صورة عن فهرس محتوياته ألخذ الموافقة عليه . وبعدها ...

إبدأ بدراسة الكتاب بعد الحصول على الموافقة ، وقـم بتحـديد أهم ما 
يرد فيه من وجهة نظرك وسـجل مالحـظاتك على هامش الكتاب ثم 
انقـلها إلى دفتر خاص بــالمادة . وبــعد أن تفرغ من قــراءته ، إبــدأ 
بــإعداد تقــرير وحــاول دون االطالع على الكتاب ، يلخص المادة 
التي قرأتها معتمداً على مالحظاتك التي دونتها سابقاً وبحـيث تضع 
آرائك الخاصة في نهاية كل فصل أو بــــــــــاب من الكتاب.  راجع 

صفحة اإلرشادات لتتعرف على طريقة تنسيق وكتابة التقارير.

بعد االنتهاء من إعداد تقريرك .. أرسل التقرير بالبـريد االلكتروني 
إلى مرشــدك األكاديمي ليتم تقــييمه ورصد الدرجة المناسبــة له .. 
وبـهذا تكون قـد أنهيت المادة األولى .. وستبـدأ بـالمادة الثانية بـنفس 

الخطوات السابقة.

ولكن هل الدراسـة بأسـلوب إعداد التقـارير هو األسـلوب الوحــيد 
المعتمد للدراسة ؟ .. ال .. 

بـل يمكن أن للمرشـد األكاديمي أن يرتئي استبـدال التقـرير بكتابــة 
بحــث أو إجراء دراســة في المادة المطلوبــة يقــوم هو بـــتزويدك 
بـــالموضوع وعناصره . ويتم التعامل معه تماماً مثل التقـــرير من 

ناحية التقييم ورصد الدرجة.
خالل فترة قصيرة ، ستكون قد أنهيت كافة المواد المطلوبـة وستبـدأ 

بالعمل على إعداد بحث التخرج أو رسالة التخرج.

الدراســة وإعداد التقــارير:

إعداد األبحاث والدراسات:

التعليم ينبغي أن يتحول إلى عملية ممتعة ومفيدة . فالحياة ليست قاصرة على العمل فقط والدراسة . 
فمن المهم جداً االستمتاع بأوقات الفراغ بينما تستكمل برنامجك التعليمي حـتى ال تشـعر بـأن التعليم 

يستحوذ على حياتك. 
ال داع للعجلة .. فالوقــت الذي سيستغرقــه إتمامك للدراســة ســوف لن يؤثر على تقــييم األكاديمية 
لدراستك ، أدرس في جو مريح وبهيج ، فلن تجد مدرسون يطلبـون منك تسـليمهم فروضاً منزلية أو 

يطلبون منك اإلسراع في إنهاء دراستك. 



الدرجات والبرامج األكاديمية 

يزود هذا البـرنامج الدارس بـمعرفة عامة 
وإدراك واســع في حقــل محـــدد من العلم 

والتخصص. 

ويحــصل الدارس من خالل هذا البــرنامج 
على فهم كامل لكل المواد المرتبـطة بــذلك 

التخصص.

135 ساعة أكاديمية معتمدة
الفترة الزمنية: من سنة واحدة إلى ۳ 

سنوات
أسلوب الدراسة: كتب وإعداد تقارير 

وأبحاث + بحث التخرج

يزود الدارس بــتعليم متخصص في أحـــد 
حقول العلم والدراسة . يحصل الدارسـون 
على معرفة عملية ومهارات محـــــــددة . 
ســيكون التعليم المتخصص الذي تمنحــه 
األكاديمية الدولية األمريكية خالل برنامج 

الماجستير حاجة ملحة في ميدان العمل.

تعتمد الخطة الدراســـية لبــــرنامج درجة 
الماجستير على المواد الدراسية المطلوبة 
وعلى البحـــث النهائي (الرســــالة) الذي 
يتناسب مع الخطة الدراسية ومع األهداف 
الشــخصية للدارس ، والذي يعده الدارس 

٧٥من  إلى  صفحة. ٥٠

35 ساعة أكاديمية معتمدة
١۲الفترة الزمنية:  شهرًا أو أقل

% مواد دراسية  ٧٠أسلوب الدراسة: 
۳٠%+  رسالة الماجستير

يزود الدارس بـــــــأعلى مســـــــتوى من 
التخصص في أي فرع من فـروع العلـم أو 
المعرفة . سيحصل الدارسون على معرفة 
عالية التخصص وعلى سيطرة كاملة على 
مهارات مخصصة ســـــــــــــيعملون على 
تطويرها والدفاع عنها في أطروحــــــتهم 

(رسالة الدكتوراه).

يقـوم الدارس بـإعداد أطروحــة الدكتوراه 
١٠٠من  إلى  صفحــة وإرســالها إلى  ٧٥
األكاديمية للمراجعة والتقييم ، وفي بعض 
الحـــــــاالت يمكن لألكاديمية اعتماد مواد 
منشـورة سابقــاً للدارس كمصدر مســاند 

للحصول على درجة الدكتوراه.

45 ساعة أكاديمية معتمدة
١۲الفترة الزمنية:  شهرًا

% مواد دراسية  ٧٠أسلوب الدراسة: 
۳٠%+  أطروحة الدكتوراه

البرنامج المشترك (الماجستير والدكتوراه):
إذا رغب الدارس بالتسـجيل في هذا البـرنامج ، فإن عليه دراسة متطلبــات البــرنامجين ثم التقــدم 
برسالة واحدة تؤهله للحـصول على شـهادة الماجسـتير وشـهادة الدكتوراه .  إن متطلبـات الدرجة 
األولى المطلوبة تعادل درجة الماجستير بعد أن ينهيها الطالب بتقديم دراسة بحثية مستقـلة (تعتبـر 

هذه الدراسة المادة العاشرة من مجموع المواد المطلوبة). 

مدة البرنامج ۳ سنوات ويمكن إنهاؤه في أقل من ذلك 
COMBINED

البرنامج
المشترك

متطلبات التسجيل:

-  شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 
- عدد الســــــاعات الدراســـــــية المعتمدة في هذا 
البرنامج هي ١۳٥ ساعة في معظم التخصصات. 

- السن: فوق ١٨ سـنة لبـعض التخصصات وفوق 
۲١ سنة لتخصصات أخرى (العلمية).

- المدة ۳ سنوات ويمكن إنهاؤه في مدة أقل.
 % ٤٠- الحــــــد األدنى للمواد المحـــــــولة يكون 
للتخصصات العلمية من دراســة سابقــة في أحـــد 
المؤسسات العلمية أو خبرة عملية تمنح متطلبـات 

مكافئة لمتطلبات التعليم العام.

متطلبات التسجيل:

- الحــــــصول على الدرجة الجامعية األولى أو في 
مراحلها النهائية. 

۳٠- عدد السـاعات الدراسـية هي  سـاعة ، يتقـدم 
الطالب بعدها برسالة الماجستير. 

١۲- المدة  شهراً ويمكن إنهاؤه في مدة أقل.

متطلبات التسجيل:

- الحـصول على درجة الماجسـتير أو في مراحـلها 
النهائية.

٤٥- عدد السـاعات الدراسـية هي  سـاعة ، يتقـدم 
الطالب بعدها برسالة الدكتوراه. 

١۲- مدة البرنامج  شهرًا.

متطلبات التسجيل: (كما في متطلبات التسجيل لبرنامج البكالوريوس).
- مدة البرنامج ۳ سنوات ويمكن إنهاؤه في أقل من ذلك.
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ضوابط على دراسة التخصصات الهندسية والعلمية والتقنية:

مالحظــــــة:  

نظراً للحدود والقيود الموضوعة على تدريس الهندسة والتخصصات التقـنية والعلمية بواسـطة التعليم 
عن بعد ، فإن األكاديمية سوف تقبل في تلك التخصصات فقط الطلبة المؤهلين الذين يثبـتون حـصولهم 
على خبرات ومعرفة سابقـة نظرية وتقـنية في مجال الدراسـة التي يرغبـون في التقـدم إليها . وسـوف 
يكون هناك عدد محدود من الساعات الدراسية التي يمكن أن تسمح بدراستها األكاديمية للحصول على 
الدرجات العلمية خالل التعلم عن بـعد . أما السـاعات الدراسـية األخرى للمواد العلمية المطلوبــة فإنه 
يجب تحويلها من جامعات أو مؤسسات تعليمية أخرى تعمل بنظام التعليم التقليدي يكون الطالب قـد أتم 
دراستها فيها باإلضافة إلى الخبـرات العملية التي تعتمد كسـاعات دراسـية بـعد خضوعها لعملية تقـييم 

من قبل إدارة الشؤون األكاديمية.

كل البرامج والتخصصات التالية تقدم في جميع المسـتويات والدرجات العلمية التي تمنحـها 
األكاديمية الدولية األمريكية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . إضافة إلى ذلك ، فإن بـإمكان الطالب 
) في مجال التخصص الرئيســـي ، ويمكن أن تأخذ األكاديمية بـــعين  MINORدراســـة تخصص فرعي (

االعتبــار طلبــات مقــدمة من الطلبــة لدراســة تخصصات أو تخصصات فرعية غير مدرجة في قـــائمة 
التخصصات الرئيسية.

الكليات واإلدارات 

كلية الهندسةكلية القانونكلية اإلدارة 

محاسبة
اقتصاد

إدارة عامة
إدارة أعمال

إدارة أعمال دولية
إدارة موارد بشرية

التسويق واالتصاالت
إدارة المبيعات

إدارة الجودة الشاملة
إدارة مشاريع

إدارة المستشفيات
إدارة تمريض
إدارة الفنادق

إدارة بيئية
الدعاية واإلعالن

إدارة البنوك
إدارة المشاريع الهندسية
البروتوكول واإليتيكيت

إدارة مالية

القانون الجنائي
القانون المدني
حقوق اإلنسان
القانون الدولي

القانون التجاري

هندسة كمبيوتر 
هندسة اتصاالت

هندسة مدنية
هندسة معمارية
هندسة كهربائية
هندسة ميكانيكية
هندسة صناعية

هندسة الكترونية
هندسة كيميائية
هندسة إدارية

علوم طبية
صيدلة

تمريض
علوم الصحة العامة

فيزياء
كيمياء
زراعة

Plant Scienceعلم النباتات 

الجيولوجيا وعلم األرض
علوم كمبيوتر

رياضيات
عالقات دولية
عالقات عامة
علوم سياسية
سياحة وسفر

علم المكتبات والمعلومات
صحافة وإعالم   

كلية الثقافة والعلوم

كلية الدراسات العليا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم االجتماع
علم النفس

دراسات دينية
دراسات تاريخية

الجغرافيا
اللغة االنجليزية

اللغة العربية
طرق وأساليب تدريس

إدارة تربوية
تربية عامة

وهي الجهة التي تشــرف على الدراســات 
العليا في جميع الكليات السابقــــة وتقــــوم 
بــــعملية التقــــييم والتطوير والمتابـــــعة 
وباعتماد رسـائل الماجسـتير والدكتوراه . 
كما تقوم بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية 
األخرى فيما يتعلق بالبحـوث والدراسـات 
العليا . كما تقـوم باإلشـراف المباشـر على 

الرسائل التي ال تتبع األقسام السابقة.
AIAبوابة أمريكية لتعليم بال حدود 
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يوجد لدى العديد منا انطبـاعات شـخصية مسبقـة عن التعليم عن 
بعد يمكن أن تعوق فرص نجاحهم المستقبلي . ومن الشائع أيضاَ 
أن التعليم ال يكون صالحــاً إال إن كان من خالل حـــضور الفصول 
الدراسية لسنوات عدة في الحرم الجامعي . قـد يكون من الصعب 
التصديق أن درجة علمية محترمة يمكن الحـصول عليها رسـمياً 
بواسـطة التعليم عن بــعد . وفي الحقيقــة ، فإن كثيراً من إدارات 
الموارد البشرية تقدر عالياً موظفيها الذين يظهرون قـوة اإلرادة 
والمسـؤولية والحــافز والقــدرة على تطوير أنفســهم بأنفســهم 
بـالتعليم المسـتمر تلبـية لمتطلبـات واحــتياجات العمل... اليوم ، 

أصبح التعليم عن بعد مقدراً بشكل كبير في األوساط العملية.

من دون شك ، فإن أفضل تعليم يمكن للفرد الحصول عليه هو من 
خالل حـضور الفصول الدراسـية بشــكل منتظم . ففي هذا الوضع 
المثالي يتمكن الدارسـون من االلتقـاء بمدرسـيهم ومن اسـتخدام 
التسهيالت والمزايا التي توفرها المؤسسة التعليمية واالسـتفادة 
من البـيئة التعليمية المحـيطة. ومع ذلك ، فال يجد الجميع الوقـت 
أو المال الالزمين لاللتحاق بالتعليم التقـليدي . وفي هذه األوقـات 
المتغيرة ، أصبح من الضروري جداً اختبار بـدائل مقبـولة عندما 
نقــرر الحــصول على درجة علمية عليا .  وتلك بــعض األســس 
والمبــادئ التي قــامت عليها األكاديمية الدولية األمريكية والتي 

بنت عليها البنية التحتية لمنظومتها التعليمية الجريئة.

إن الدراسـة بـالتعليم عن بـعد بشـكل كامل ال ينصح بـها لحــديثي 
التخرج من المرحــــــــلة الثانوية ، فالتعليم عن بــــــــعد ال يزود     

الدارس بـــالمهارات الرياضية واإلبـــداعية واالجتماعية العامة 
التي يمكن اكتسابـها من وجوده في الحـرم الجامعي في الدراسـة 
التقـليدية ، وتعتبـر تلك المهارات ضرورية ومهمة جداً للشبــاب 

حديثي التخرج. 

أما بالنسبـة للشبـاب األكبــر عمراً وأكثر نضجاً والذين ال يمكنهم 
ترك وظائفهم وأعمالهم وعائالتهم والذين ال يطلبــون الخبــرات 
االجتماعية التي تمنحـها الدراسـة في الحـرم الجامعي ، أو أولئك 
الذين لم يتمكنوا من االلتحـاق بـالتعليم التقــليدي ، فإن الدراســة 
عن بعد هي تماماً ما يحتاجون إليه وهي البـديل األفضل للدراسـة 
التقـــــليدية ، وهي ببســـــاطة وجه آخر للتعليم . ومع ذلك ، فإن 
الدراســة عن بــعد تتطلب درجة عالية من المثابــرة الذاتية ومن 

التنظيم الذاتي أيضًا.

التعليم عن بعد .. 
هل هو االختيار األمثل دائمًا ؟ 
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طلب االنتساب
الشهادات الدراسية ( الثانوية العامة أو البكالوريوس أو الماجستير ) 

معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية
شهادات الدورات التدريبية

شهادات الخبرة العملية
السيرة الذاتية للطالب

صور شخصية حديثة وملونة عدد 1
صورة الهوية و جواز السفر

الرسوم الدراسية المطلوبة

األوراق والمستندات الالزمة للتسجيل 

(الرسوم المنشورة في هذه الصفحة قابلة للتغيير أو التعديل دون سابق إشعار)

الرسوم الدراسية 

أوًال : الرسوم الدراسية األساسية للبرامج األكاديمية

ثانيًا : نظام الدفعات الدراسية

مالحظـــات:

 
رسوم برنامج البكالوريوس للتخصصات األدبية واإلنسانية واإلدارية ۳٤٥٠ دوالر

رسوم برنامج البكالوريوس للتخصصات الهندسية والعلمية ۳٨٥٠ دوالر
رسوم برنامج الماجستير للتخصصات األدبية واإلنسانية واإلدارية ۳٥٥٠ دوالر

رسوم برنامج الماجستير للتخصصات الهندسية والعلمية ۳٩٥٠ دوالر 
رسوم برنامج الدكتوراه للتخصصات األدبية واإلنسانية واإلدارية ۳٦٥٠ دوالر

رسوم برنامج الدكتوراه للتخصصات الهندسية والعلمية ٤٠٥٠ دوالر
رسوم البرنامج المشترك (ماجستير + دكتوراه) للتخصصات األدبية واإلدارية ٥۲٥٠ دوالر
رسوم البرنامج المشترك (ماجستير + دكتوراه) للتخصصات الهندسية والعلمية ٥٨٥٠ دوالر

الدفعة األولى الالزمة إلتمام إجراءات التسجيل والقبول (تشمل رسوم التسجيل) ١٠٠٠ دوالر
دفعة شهرية ۳٥٠   دوالر

١/  تضاف فوارق قيمة الرسوم إلى الدفعة األخيرة ، ويمكن للدفعة األخيرة أن تكون أقل أو أكثر من  
۳٥٠ دوالر وحسب المبلغ المتبقي من قيمة الرسوم.

۲۲٠٠/  تضاف قيمة رسوم التسجيل البالغة  دوالر لكل الرسوم الدراسية األساسية أعاله.
۳/  يرجى االطالع على منحة صندوق رعاية الطالب العربي.

٤/  عموالت التحويل: 
نرجو مراعاة عموالت تحويل الرسوم عند إرسال الحواالت وإضافة قيمتها إلى مبلغ الحوالة ، وهي 

تقدر تقريبًا بخمسين دوالر.

إذا أردت التعرف أكثر على أي من برامجنا 
أو رسومها الدراسية ... إذا لم تجد هنا ما 

تبحث عنه ...

إســألنا !
info@aiacademy.us
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إرشادات للطلبة  
أوًال..  إعداد التقارير واألبحاث (التعيينات):

ثانيًا..  مواصفات كتابة الرسائل واألطروحات للماجستير والدكتوراه:

ثالثًا..  إجراءات تعليق البرامج الدراسية والفصل من األكاديمية:

رابعًا..  مالحظــــات:

خامسًا..  معادلة الشهادات الخارجية:

١/ ترسل تعيينات الطلبة من تقـارير وأبحـاث إلى المرشـد األكاديمي الذي يعينه قسـم الشـؤون األكاديمية للطالب ، حـيث 
يقوم القسم باعتماد األبحاث ورصد درجتها . ويمنح الطالب فترة شهر واحـد على األكثر لتسـليم تعيين واحـد . ويمكن 
للطالب االسـتعانة بالمكتبـات المتوفرة في بـلده للقـيام باألبحـاث ويمكنه أيضاً االســتعانة بالشبــكة العنكبــوتية كأحــد 

مصادره مع ضرورة توثيق كافة المصادر. 
۲١٤/ تكتب التقارير أو األبحاث بخط حجمه ١۲ للمتن و  للعناوين الرئيسية وباستخدام أحد الخطوط التالية: 

Times New Roman  أو  أو   Simplified Arabic   Arabic Transparent   
۳/ يجب طباعة التقارير واألبحاث وتسليمها كملف وورد مرفق برسالة الكترونية موجهة إلى المرشد األكاديمي.

٤/ يجب تخصيص صفحة للغالف تحتوي على البيانات التالية:

•   اسم األكاديمية
•   اسم الكلية والتخصص

•   الدرجة العلمية أو البرنامج المسجل فيه الطالب
•   اسم التعيين (المساق)

•   اسم الطالب ورقمه األكاديمي
•   اسم المرشد األكاديمي

•   تاريخ تقديم البحث.

٥/ كما يجب كتابة إسم الطالب + اسم التقـرير أو المادة أو البحـث + الرقـم األكاديمي في أعلى كل صفحـة من الصفحـات 
الداخلية ، كما يجب ترقيم جميع الصفحات الداخلية.

٦/ على الطالب أن يعد تعيينه بـــــــــــــالرجوع إلى أكثر من مصدر أو مرجع ، ويجب أن يوثق تلك المراجع في هوامش 
الصفحات وأن يسردها في صفحة فهرس للمراجع في نهاية بحثه.

٧/ التقارير واألبحاث المتميزة سيتم نشرها أو نشر ملخصاتها على الموقع االلكتروني لألكاديمية مع اسم الطالب.
٨/ تضع األكاديمية أسساً لتقييم التعيينات يتم بناءً عليها قبولها أو رفضها ورصد الدرجة المناسبة لها.

٩/ ينبغي على الطالب بعد تقديم تعيينه أن يكون قادراً على مناقشته مع مرشده األكاديمي ، وتتم المناقشة من خالل برنامج 
خاص يتم تشغيله على الشبكة العنكبوتية بين األكاديمية والطالب.

يتم تزويد الطالب عند مرحلة إعداد الرسالة أو األطروحة ، بكتيب يشتمل على كيفية كتابة وإعداد الرسائل واألبحاث.

يمكن لألكاديمية اتخاذ إجراءات فصل أو تعليق للبرنامج األكاديمي في الحـاالت التالية وقـد يترتب عليها حـرمان الطالب 
من جميع الرسوم التي دفعها من قبل:

١/ إذا تبين لألكاديمية أن التعيينات التي قدمها الطالب ليست من عمله أو مسروقة بـالكامل من أوراق أخرى أو من مواقـع 
الكترونية.

۲/ التأخير في دفع الرسـوم المستحقـة قـد يعرض الطالب إلى تعليق بـرنامجه األكاديمي ، وإذا اسـتمر امتناع الطالب عن 
الدفع فإن إدارة األكاديمية ستقوم بإلغاء قيده وسقط حقـه في منحـة صندوق رعاية الطالب العربـي . ويمكن للطالب أن 
يطالب بعدها بإعادة قيده ولكن سيترتب على ذلك دفعه لغرامة مالية باإلضافة إلى كامل ما تبقى عليه من دفعات مالية.

١/ ستقوم األكاديمية بعمل صفحة الكترونية لكل طالب يمكنه الولوج إليها بـكلمة مرور تحـددها له األكاديمية ، ويمكن أن 
يجد الطالب في صفحته هذه كشفاً بمواد خطته الدراسية ومدى تقدمه في إنجازها وكذلك كشف بالرسوم الدراسـية التي 

قام بسدادها والمبلغ المتبقي عليه.
۲/ يجب على الطالب تعبـئة نموذج (الموافقــة على بحــث) وإرســاله إلينا قبــل البــدء في إعداد بحــث التخرج لمرحــلة 

البكالوريوس أو رسالة الماجستير أو الدكتوراه ألخذ موافقة الشؤون األكاديمية على موضوع البحث.
۳/ يمكن للطالب االتصال بـاألكاديمية بإرسـال فاكس أو بـريد في أي وقـت لالستفســار أو طلب المعلومات ، ولكن يجب 

على الطالب قراءة التعليمات والمعلومات الواردة على هذا الموقع قبل ذلك تفادياً لتكرار األسئلة.

تقدم األكاديمية الدولية األمريكية هذه الخدمة للطلبة الجامعيين بـمختلف درجاتهم ، فإذا كنت حـاصالً على شـهادة جامعية 
من أحد الجامعات األجنبية أو العربية المعتمدة من أية جهة رسمية ، فإننا نقـوم بـمعادلتها لك وإصدار شـهادة جديدة بـنفس 
الدرجة العلمية ونفس التخصص من األكاديمية حسـب شـروط المعادلة التي وضعتها األكاديمية . وفي حـال عدم اسـتيفاء 
تلك الشروط فقد يطلب منك دراسة بـعض المساقـات التعويضية السـتكمال الشـروط وإتمام المعادلة. يمكن اإلطالع على 

شروط المعادلة والرسوم والمساقات التعويضية في صفحة الرسوم الدراسية على موقعنا االلكتروني.
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Associations for the Graduates of Arts & Humanities

Associations for the Graduates of Business & Media

Associations for the Graduates of Natural Health Science

Associations for the Graduates of Psychology

Associations for the Graduates of Engineering & Science

AIDA - International Association of Law and Art
EAIE - European Association for International Education
IASS - International Association for Semiotic Studies
IPA - International Psychohistorical Association
ISA - International Sociological Association
ISPA - International Society for the Performing Arts
MHRA - Modern Humanities Research Association
PSA - Philosophy of Science Association
RRA - Religious Research Association

BMA - Business Management Association
BMA - Business Marketing Association
FMAI - Financial Management Association International
HCIMA - Hotel & Catering International Management Association
IAA - International Advertising Association
IACMP - International Association of Career Management Professionals
ICA - International Communication Association
IHRIM - International Association for Human Resource Management
ITMA - IT Management Association
SABE - Society for the Advancement of Behavioral Economics
SPJ - Society of Professional Journalists

AADP - American Association of Drugless Practitioners
AAIM - American Association of Integrative Medicine
AAMA - American Alternative Medical Association
AANP - American Association of Naturopathic Physicians 
AAOM - American Association of Oriental Medicine
AHHA - American Holistic Health Association
AIM - Association for Integrative Medicine
AMEHB - Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia
ANMA - American Naturopathic Medical Association
APNT - Association of Physical and Natural Therapists
ASAT - American Society of Alternative Therapists
BCMA - The British Complementary Medicine Association
CAMA - Complementary Alternative Medical Association
IONC - International Organization of Nutritional Consultants
IPTI - Independent Professional Therapists International
ONMA- Organización Mundial de Medicinas Alternativas

AHP - Association for Humanistic Psychology
APS - American Psychological Society
ASSC - Association for the Scientific Study of Consciousness
ATP - Association for Transpersonal Psychology
CNS - Cognitive Neuroscience Society
EAP - European Association for Psychotherapy
ETPA - European Transpersonal Psychology Association
IACP - International Association for Cognitive Psychotherapy
ISHPR - International Society of Health Psychology Research
NACHP -Association of Consellors, Hypnoterapists and Psychotherapists
SIOP - Society for Industrial and Organizational Psychology
SPR - Society for Psychical Research
SPR - Society for Psychophysiological Research

AAAS - American Association for the Advancement of Science
AACTE - Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España
AEC - Asociación Española de Científicos 
AFOS - Association for the Foundations of Science, Language and Cognition
IACEE - International Association for Continuing Engineering Education
IACES - International Association of Civil Engineering Students
IASTED - International Association of Science and Technology Development
IAU - International Astronomical Union
ICSU - International Council for Science 

تنصـح األكاديميــة الدوليــة 
األمريكيــــــة خريجيهـــــــا 
بــــاالنضمام إلى اتحــــادات 
مناسبـــــــــــــــة تتالءم مع 
تخصصاتهم ، ألن ذلك يعتبر 
أفضل طريقـــة لهم للوصول 

إلى مرحلة االحتراف. 

هناك عدة اتحـــادات يمكنهم 
االنضمـام إليهـا ، وتختلــف 
متطلبات العضوية من اتحاد 
إلى آخر حســـــــــب الدرجة 
العلميــــــة والتخصـــــــص 

والسيرة الذاتية للخريج. 

ال يتوقــــــف التعلم عند يوم 
التخرج ، فهو عملية إثرائية 

تستمر مدى الحياة. 

الهدف الرئيسي وراء جميع 
المساقـات التي تم دراسـتها 
هـــــو تزويـــــد الـــــدارس 
بأساسـيات ونقـطة انطالقـة 
يســــــتمر في بــــــناء العلم 

والمعرفة عليها فيما بعد. 

وهنا نعرض قـائمة بأسـماء 
االتحـــادات مصنفة حســـب 

نوع التخصص.

Some Associations
for

AIA Graduates
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PageI

 

 
 

Month & Date of Application 

Please fill up all sections of this application

      

Full Name In English 

Full Name In Arabic   

Street Address City Country 

      

Mailing Address (if different from above) 

Phone's Fax Number E-Mail 

Application For Admission To The 
 

(check appropriate box) 

  BA Program   MA Program    PhD Program  

Major Subject    

Sub Major

Personal Information 

Date of Birth   Place of Birth  Nationality   

  Male    Female  (check appropriate box) 

  Married   Unmarried   

 

Experience 

Total Years of Work Experience 
        

Professional Qualifications & Work Experience (in descending order) 

Dates Employed: Name of Employer Main Responsibilities 
 From: To: 

                        

                        

                        

                        

            

            

            

                                    

Page I (American International Academy, Wyoming, USA) State of 

Application for Admission 
AIA Official 

Consists of 2 Pages

Attach  1 
Passport Size 

Picture
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PageII

PageII

(American International Academy, State of Wyoming, USA) 

Professional Qualifications & Work Experience (in descending order)  

Dates Employed: 
Name of Employer  Main Responsibilities  From: To: 

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

   

Academic Background & Qualifications (in descending order)  

Name of Institution  
Main Subject Area 

 
Degree/Award  

Year  
Marks/  
Grade 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
    

More information about your academic background you would like to add  

Declaration:

I  certify that the information contained herein is complete and accurate to the best of my knowledge. 
If admitted, I will observe the rules and regulations of the university. 
If for any reason I do not fulfill the criteria for a degree program at AIA, the Academy will not be held responsible. 

 I  am aware of the Academy's terms and conditions and aware of the recognition's situation of the Academy in Palestine. 
 I  understand that the deposit is not refundable under any circumstance after I have been accepted. 
 I confirm that I have read the disclaimers on the AIA websites and I agree to them. 

Signature:  …………………………… 
 

 
Official use only: 
 
Application is:          Approved
 
Evaluation: 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Student's No.  …………………………………………….,  Registration Date:  ……………………….…………….…..……….. 
 
Name & Signature:  ……………………………………………        ……… ………………………………......................................……. 

Not Approved
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