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مــــن نحـــن
األكاديمية العربية الدولية في تركيا – إسطنبول

هــي أول منصــة عربيــة تعليميــة تقــدم خدماتهــا التعليميــة عــن بعــد بنظــام التعليــم 

الذاتــي ، وُتعنــى بالتدريــب والتعليــم العالــي والجامعــي تأسســت عــام 2014 

تعمل األكاديمية العربية الدولية بنظام التعليم الذاتي ، عن ُبْعد ،

وتم تسجيل األكاديمية العربية الدولية رسميًا في جمهورية لبنان برقم “ 500705 “

ثم تم تسجيل األكاديمية  أيضًا في الواليات المتحدة األمريكية برقم “ 7775145 “    

وقد تم مؤخرًا تسجيل األكاديمية في بريطانيا برقم سجل “ 13967021 “  

المؤسس والرئيس التنفيذي :

الدكتور محمد عدنان الصانع 
فلسطيني الجنسية – لبناني النشأة
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رؤيتنــــــا
ــز ، ورائــدًة فــي استشــراف  تطمــح األكاديميــة العربيــة الدوليــة بــأن تكــون ، نموذجــًا للتميُّ

ــة الدوليــة »منصــة  ــة العربي المســتقبل  مــن خــال رؤيتهــا لعــام 2030م ، لتكــون األكاديمي

أعــد« المنصــة العالميــة ، التــي تلبــي طمــوح الشــباب العربــي فــي ظــل الثــورة العلميــة 

والتقنيــة العالميــة ، وأن تخــرج جيــًا قــادرًا علــى المواءمــة مــع المتغيــرات العالميــة.

رسالتنــــا
تتمتــع األكاديميــة العربيــة الدوليــة بالقيــم العلميــة واألخاقيــة ، من خــال التركيز على برامج 

نوعيــة تمكــن الطالــب مــن الدخــول بقــوة فــي عالــم الريــادة واألعمــال ، فقــد تمكنــت خــال 

الســنوات الســت الماضيــة مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي ســياق الجــودة فــي التعليــم ، واعــداد 

برامــج جامعيــة ذات محتــوى متقــدم ، وتأميــن معادلــة الشــهادات لطابهــا، وتمكينهــم مــن 

متابعــة دراســاتهم العليــا فــي مختلــف الجامعــات العريقــة حــول العالــم .
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بناء رحلة تعليمية 
متكاملة بمعايير عالية 

للبقاء في مضمار 
التنافسية العالمية.

تخريج جيل واعي 
ومثقف ، مصقل 

بالمعرفة .

توفير معارف نوعية 
في كافة التخصصات 

ضمن كليات 
األكاديمية .

تطوير الفكر اإلبداعي 
والمهاري لدى 

الطاب.

تطوير مهارات البحث 
العلمي لدى طاب 

األكاديمية .

تعزيز القيم والمهارات 
المجتمعية لدى 

الطاب.

إكساب الطلبة المهارات 
النوعية التي تؤهلهم 

لريادة األعمال.

األهداف
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الدرجــــات العلمية

الدرجات التدريبية 

الدرجات العلمية األكاديمية التي تقدمها األكاديمية العربية الدولية:

الدرجات التدريبية المهنية التي تقدمها األكاديمية العربية الدولية 

الثانوية العامة بفرعيها العلمي األدبي

الدورات التدريبية 

الماجستير 

الماجستير 

البكالوريوس 

الدبلوم 

الدكتوراه 

الدكتوراه

انظر الدرجات العلمية المتاحة
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الكليات المتاحة

التخصصات العلمية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية الفنون

كلية العلوم

كلية التربية كلية الصحة

كلية ريادة األعمال

كلية الدراسات اإلسامية

كلية العلوم السياسية

كلية الصحافة واإلعام

كلية الهندسة

كلية القانون

انظر الكليات المتاحة

انظر التخصصات العلمية المتاحة

التخصصات العلمية المتاحة في األكاديمية العربية الدولية
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 حقائق باألرقام

عدد الطاب المسجلين 
في برامج األكاديمية

عدد الدكاترة المشرفين 
على برامج األكاديمية 

عدد سنوات العمل 
لألكاديمية في التعليم 

عدد الطاب الخريجين من 
الدرجات الجامعية في األكاديمية 

عدد زوار الموقع الرسمي 
لألكاديمية 

عدد التخصصات المتوفرة 
في األكاديمية 

 55000

39

 8

750

 5396000

 60

طالـــــــــب

دكتـــــــــور

سنــــــــــوات

طالـــــــــب

زائــــــــــــر

تخصـــــــــــــــــص
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 مميزات الدراسة

الدراسة باللغة العربية 

الدراسة عن بعد بالكامل 

شهادة معتمدة من التعليم العالي 

التصديق والتوثيق 

توفر األكاديمية كافة المواد والمحاضرات باللغة العربية 

تعمل األكاديمية بنظام التعليم عن بعد بنمط التعليم الذاتي 

ــة مــن جامعــات شــريكة  ــة تخــرج إضافي ــة علــى حقيب ــة حصــول خريجــي األكاديمي إمكاني
ــي والبحــث العلمــي  ــم العال ومعتمــدة مــن التعلي

كافة حقائب التخرج تأتي مصدقة رسميًا
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اختصار الوقت والجهد

اإلستكمال الدراسي 

الدراسة تتناسب مع أوقات العمل 

صندوق دعم الطالب 

نظــام التعليــم مــرن يختصــر عليــك الكثيــر مــن الوقــت ، حيــث فــي األكاديميــة نعمــل 
بنظــام الســاعات المعتمــدة والمعمــول بــه فــي جامعــات أوروبــا ، ممــا يمكــن الطالــب 

مــن انهــاء دراســته الجامعيــة بوقــت أقصــر مــن النظــام التقليــدي .

إمكانيــة اســتكمال الدراســة فــي عــدد مــن الجامعــات المرموقــة الشــريكة لألكاديميــة 
حــول العالــم .

حيــث ال داعــي للتوقــف عــن العمــل، فأنــت بإمكانــك الدراســة ضمــن برنامــج اســتماع، 
وأن تــزاول مهنتــك ووظيفتــك دون توقــف.

هــو مشــروع أنشــأته األكاديميــة العربيــة الدوليــة وهــو برنامــج ممــول بالكامــل مــن 
األكاديميــة ، بهــدف المســاهمة فــي النهــوض بالمجتمعــات التــي حصلــت لهــا حــروب 

ونكبــات ، وهــو مشــروع يقــدم منــح دراســية تصــل حتــى 50% 

انظر الموقع الرسمي لصندوق الطالب
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ال حاجة للسفر

مقعد الجلوس الجامعي 

محاضرات صوتية ومرئية

األكاديميــة العربيــة الدوليــة توفــر الدراســة عــن بعــد بنظــام التعليــم الذاتــي ، وبالتالــي 
الدراســي  المحتــوى  فــكل  التقليديــة،  الصفــوف  الســفر وحضــور  عنــاء  الــى  حاجــة  ال 

والمقــررات تكــون متوفــرة فــي حســاب خــاص بــك فــي موقــع األكاديميــة.

كافــة الطــاب فــي األكاديميــة يحصلــون علــى مقعــد جلــوس يتضمــن كافــة المــواد 
الدراســية والمحاضــرات المســجلة ، وتحفــظ لــه كافــة بياناتــه ونتائــج اختباراتــه وحقيبــة 

تخرجــة وكشــوف الدرجــات ، مــدى الحيــاة .

توفــر األكاديميــة العربيــة الدوليــة مكتبــة الكترونيــة مفتوحــة المصــدر يتوفــر مــن خالهــا 
مقاطــع مرئيــة وصوتيــة ، لتســاعد الطالــب علــى فهــم المــادة والمقــررات بشــكل جيــد.  
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رئاسة
األكاديمية

المؤسس و الرئيس 
التنفيذي لألكاديمية

قسم العاقات 
العامة

قسم
التقانة  

قسم الشؤون 
المالية

قسم صندوق 
الطالب 

قسم  الشؤون 
اإلدارية

قسم التواصل  
والتسجيل
والمتابعة

قسم النشر 
والتسويق

قسم المناهج 
والمحتوى

قسم اإلشراف 
األكاديمي

قسم الجودة 
والتطوير

قسم التدريب 
والتأهيل المهني

انظر فريق عمل األكاديمية

11

 الهيكل اإلداري وفريق عمل األكاديمية
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فريق
اإلشراف 
األكاديمي

تتمتــع األكاديميــة العربيــة الدوليــة بكوكبــة مــن المشــرفين المتخصصيــن األكَفــاء ، مــن حملــة 

الدكتــوراه ، ويقومــوا بمتابعــة الكليــات بشــكل منهجــي وعلمــي ، كمــا يقومــوا بمناقشــة 

بحــوث التخــرج مــع الطــاب ويقدمــوا تقريــر بنتيجــة اإلشــراف األكاديمــي .

انظر فريق عمل األكاديمية
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انظـــر حقيبـــــة التخــــرج

 الحقيبة التي يحصل عليها الطالب

إفادة القبول

إفادة التخرج

كشف درجات باللغتين
العربية واالنجليزية

بطاقة طالب باستيكية

شهادة مصدقة ، رسمية 
باللغتين العربية واالنجليزية 

شهادة رسمية باللغتين العربية 
واالنجليزية _ نسخة إضافية 

إفادة بإمكانية المعادلة شهادة تقدير
واالستكمال في جامعات 

أخرى

تقرير االشراف األكاديمي
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 التصديقات المتاحة
تصديق الواليات المتحدة األمريكية ويتضَمن :

تصديق األبوستيل الدولي :

تصديق وزارة الخارجية

كاتب العدل األمريكي

تصديق والية دياوير

تصديق سفارة بلد الطالب

تصديــق األوبوســتيل الدولــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، وهــو يــوازي تصديــق 
الخارجيــة والســفارة وهــو نظــام تصديــق معتمــد فــي أكثــر مــن 140 دولــة حــول العالــم 

انظر التصديقات المتاحة

14
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 فرص االستكمال الدراسي وخيارات شهادات التخرج اإلضافية

جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية في دولة ليبيا

جامعة الوفاق الدولية في جمهورية النيجر

جامعة باشن العالمية المفتوحة في أمريكا

جامعة الشرق األدني في قبرص ) استكمال (

المعهد الملكي البريطاني ATHE ) استكمال(

يمكــن للطالــب الــذي درس فــي األكاديميــة العربيــة الدوليــة أن يســتكمل دراســته ، أو يحصــل 
علــى حقيبــة تخــرج إضافيــة مــن جامعــات معتمــدة مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
فــي عــدة دول ، وذلــك بموجــب برتوكــوالت التوأمــة التــي أبرمتهــا األكاديميــة مــع عــدد مــن 

الجامعــات ، نذكــر منهــا :

15
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مسيرة ومراحل تطور األكاديمية العربية الدولية »منصة أعد«

2014

2016

2017

2019

2018

والدبلومــات  البرامــج  إطــاق  وتــم  األكاديميــة  تأسســت 
المهنيــة  التدريبيــة 

تــم إطــاق موقــع األكاديميــة العربية الدولية رســميًا للدراســة 
عــن بعــد لدرجــة البكالوريــوس ، وتــم تســجيل األكاديميــة فــي 
دولــة لبنــان ، وتــم اعتمــاد برامــج األكاديميــة مــن مجموعــة 

الضيــاء الدوليــة CESTM فــي المملكــة العربيــة المغربيــة .

تــم فتــح بــاب التســجيل لدرجتــي الدبلــوم التخصصــي ودرجــة 
الماجســتير رســميًا.

المتحــدة األمريكيــة  الواليــات  تــم تســجيل األكاديميــة فــي 
رســميًا ، وتــم اعتمــاد نظــام المــووك للتعليــم عــن بعــد، %100 

فــي كافــة مجــاالت الحيــاة.

تم فتح باب التسجيل لدرجة الدكتوراه بنظام التعليم عن بعد.
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2021

 2022

2020

تم تسجيل األكاديمية في المملكة المتحدة رسميًا 

بالمنــح  الخــاص  الطالــب  صنــدوق  مشــروع  إطــاق  تــم 
التعليميــة ، وتــم عقــد شــراكات وتوأمــات أكاديميــة مــع عــدد 
مــن الجامعــات المعتمــدة مــن وزارات التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي فــي عــدد مــن دول العالــم .

ثمانية أعوام من اإلنجاز 

تــم فتــح تخصصــات جديــدة لتتعــدى ال150 تخصــص ضمــن 
الدرجــات المختلفــة، وتأميــن صفــوف افتراضيــة مــع إمكانيــة 
اســتيعابية تصــل إلــى مليــون طالــب مقســمين علــى مشــرفين 

عنــد تقديــم رســالة التخــرج. 
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األهداف االستراتيجية لألكاديمية العربية الدولية ورؤية 2030 

مليــون  الــى  للوصــول  االفتراضيــة  الصفــوف  لــدى  االســتيعابية  الطاقــة  زيــادة 
)1000000( متعلــم ومتعلمــة فــي الوطــن العربــي لكافــة الدرجــات الجامعيــة.

الوصول إلى 10 مليون مستفيد من الدورات المجانية المتاحة للجميع.

توفيــر أكثــر مــن 1000 منحــة جزئيــة للطلبــة الحامليــن لجنســية الــدول التاليــة: 
فلســطين - ســوريا - العــراق - ليبيــا - الســودان - مصــر - اليمــن .

رفع نسبة المسجلين من اإلناث في الدرجات الجامعية المتوفرة.

تجاوز عدد طابها الجامعيين 6000 طالب.

تطبيق المعايير العلمية وآليات تحقيق الجودة للبرامج الجامعية المنشورة.

تقديم أكثر من 200 برنامج دراسي .

نشر أكثر من 50 ألف مقال في مختلف المواقع والمنصات العربية.

تخصيــص ركــن خــاص بأبحــاث الطلبــة المتخرجيــن مــن األكاديميــة لكــي تكــون مرجــع 
يســتفاد منــه فــي الوطــن العربــي.

ــب  ــة إلكســاب الطال ــة والتدريبي ــي مــع المؤسســات الجامعي ــز التعــاون الدول تعزي
صاحيــة إكمــال الدراســة فــي أكثــر مــن جهــة ودولــة.

تأميــن اعتمــاد دولــي للشــهادة الجامعيــة الصــادرة مــن األكاديميــة، لتأميــن اعتــراف 
محلــي وعالمي.



19

األنشطة واالسهامات العلمية لألكاديمية العربية الدولية 

المشاركة في المؤتمر العلمي اإللكتروني الدولي – جامعة اإلسراء - فلسطين 

المشــاركة فــي مؤتمــر التعليــم الرقمــي بيــن الحاجــة والضــرورة – اتحــاد الجامعــات الدولي 

- كردستان

المشــاركة فــي مؤتمــر األفــرو عربــي للرقمنــة – معهــد فالكــون للدراســات االســتراتيجية 

– مصــر

المشــاركة فــي مؤتمــر أثــر المــرأة العربيــة فــي دفــع عجلــة التطــور فــي المجتمعــات 

- مصــر المتقدمــة 

المشــاركة فــي مؤتمــر جائحــة كوفيــد 19 بيــن التحديــات والتداعيــات - االتحــاد العالمــي 

لألكاديمييــن ورواد العلــم العربــي - األردن

المشــاركة فــي مؤتمــر اللغــة العربيــة وآدابهــا هويــة حضاريــة ثقافيــة علميــة معاصــرة - 

االتحــاد العالمــي لألكاديمييــن ورواد العلــم العربــي - األردن

المشــاركة فــي مؤتمــر التعليــم فــي الوطــن العربــي – تحديــات الحاضــر - واستشــراف 

المســتقبل - مركــز لنــدن للبحــوث واالستشــارات - لنــدن

المشاركة في الملتقى الثالث للتأطير والتعليم الرقمي - مؤسسة الدراسة - تركيا 

المشــاركة فــي ملتقــى التكامــل بيــن الجامعــات والشــركاء يخلــق اقتصــادًا رقميــًا – منصــة 

عمــران - تركيــا
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تقرير عن نشأة ومسيرة األكاديمية - قناة أورينت 

تقديم بحث علمي بعنوان التعليم الرقمي من خالل نظام MOOC – منصة عمران

تقديم بحث علمي بعنوان التعليم الرقمي من خالل نظام MOOC – منصة أريد

المشــاركة فــي لقــاء حــول أزمــة التعليــم اإللكترونــي وحلــول رياديــة – األكاديميــة العربيــة 

الدوليــة نموذجــًا – منصــة عمــران - تركيــا

تقرير عن األكاديمية العربية الدولية على صحيفة اليوم الجديد - فلسطين

لقاء تعريفي عن األكاديمية العربية الدولية - على وكالة وطن لألنباء - فلسطين

مؤتمر أطباء مترجمون ومترجمون أطباء ، مؤسسة ترجمان العرب – االمارات 

مؤتمر تحديات اللغة واالتصال في عصر الرقمنة “ قضايا وآفاق “ - فلسطين

مؤتمــر سياســات التعليــم العالــي فــي الوطــن العربــي – االتحــاد العالمــي لألكاديمييــن 

ورواد العلــم العربــي - لنــدن 

الملتقى الثقافي في بالد الشام – منصة أريد - ماليزيا  

نشر بحث التعليم الرقمي بين الحاجة والضرورة – في مجلة جامعة تكريت 
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المؤسسات الشريكة

وقــد أبرمــت األكاديميــة العديــد مــن الشــراكات العلميــة واتفاقيــات التوأمــة مــع جامعــات 

معتمــدة مــن وزارات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ، ومؤسســات تعليميــة وتدريبيبــة 

رائــدة ، تمنــح األكاديميــة بموجــب هــذه االتفاقيــات حقيبــة تخــرج إضافيــة للطالــب مــن تلــك 

الجامعــات ، كمــا توفــر لطابهــا فرصــة االســتكمال الجامعــي بأفضــل الجامعــات العربيــة 

والتركيــة والبريطانيــة واألوربيــة ..
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انظر شركاء األكاديمية
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نبذة عن األكاديمية
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