Arabic

هل الجامعة مناسبة البني/البنتي؟

االلتحاق بالجامعة مثير ويمكن أن يكون مفيداً
للغاية .وهو يعني عادة كسب مال أكثر على
مدى حياتك والعمل في المجال الذي يستهويك.
كما إن الجامعة تتيح الفرص للتعرف على العالم
واستكشافه!

كيف يمكن البني أو ابنتي أن يدخل
الجامعة؟
إن المدرسة التي يدرس فيها ابنك/ابنتك ستساعدهم
في طلب االنتساب إلى الجامعة عند بلوغهم السنة
الدراسية  .12إن نتائج ولدك في شهادة الثانوية
العامة ( )HSCهي التي تحدد الدرجة األسترالية
للقبول في التعليم العالي ( .)ATARإن خريجي
المدارس يحتاجون إلى هذه الدرجة ()ATAR
للدخول إلى الجامعة.

هل يمكننا تحمل المصاريف؟
هناك رسوم ،لكن يمكن للطالب دفع هذه الرسوم
بعد تخرجهم وعندما يبدأون العمل وكسب دخل
يفوق مبلغ معين .وهذا ما يسمى نظام الدفع
.HECS – HELP
معظم الطالب يعملون بدوام جزئي ،وغالباً ما
يكون ذلك خالل النهار حيث أن الجداول الزمنية
للتدريس الجامعي هي أكثر مرونة منها في
المدارس.
هناك غالباً منح دراسية وغيرها من أنواع

المساعدات المالية المتاحة للطالب المحتاجين وقد
ً
مؤهال للحصول على إحداها.
يكون ابنك أو ابنتك

لدى كل جامعة معلومات على موقعها على
اإلنترنت حول المساعدة المالية ،يستحسن
االسترشاد بها قبل وبعد االلتحاق بالجامعة.

هناك أيضاً مساعدة مالية متاحة من خالل مكتب
الرعاية االجتماعية .Centrelink
موقع www.centrelink.gov.au

هل سيتمكن ابني/ابنتي من االندماج
في جو الجامعة؟
لدى كل الجامعات طالب من خلفيات متعددة .إن
االختالفات الثقافية والدينية محترمة وتالقي الدعم.
حتى أن هناك أندية دينية وثقافية يمكن البنك أو
ابنتك االنضمام إليها.

ماذا لو كان ابني أو ابنتي يعانون من
صعوبات؟
هناك خدمات الدعم في جميع الجامعات .يمكن
للطالب الحصول على مشورة ومساعدة مجانية
لمساعدتهم في دروسهم وصحتهم وسعادتهم .هناك
أيضاً خدمات خاصة للطالب ذوي اإلعاقة.
قد يكون النجاح في الجامعة تح ٍد صعب ولكن
الخطوات األولى للطالب تكمن في اختيار المواضيع
الدراسية التي تناسبهم ،ومتابعة الدراسة بصورة
منتظمة وطلب المساعدة إذا كانوا بحاجة لها.

كيف يقضي الطالب الجامعيون
أوقاتهم؟
يتواجد الطالب في أكثر األحيان في الصفوف التي
تسمى الدروس أو المحاضرات .العديد من الطالب
يدرسون في المكتبة أو في مختبرات الكمبيوتر أو
مع طالب آخرين.
هناك أيضاً العديد من األنشطة والنوادي التي

ماذا لو أن عالمات ابني أو ابنتي
المدرسية ال تمكنهم من الدخول إلى
الجامعة؟
هناك الكثير من الطرق لدخول الجامعة .ال يكون
االعتماد فقط على نتائج الـ  .HSCإن لدى معظم
الجامعات معلومات على مواقعها حول مخططات
الدخول الخاصة أو مسارات الدخول المرنة أو
برامج الدخول.

كيف يمكنني الحصول على مزيد من
المعلومات؟
اسأل المستشار الخاص بالمهن في المدرسة
ألنه بإمكانه أن يعطيك المزيد من المعلومات
أو إرشادك إلى كيفية الحصول على المزيد من
التفاصيل.
تحدث إلى موظفي الجامعة عند زيارتهم لمدرسة ابنك
أو ابنتك واحضر أيام الجامعة المفتوحة المجانية.
لدى جميع الجامعات مواقعها الخاصة تحتوي على
معلومات لطالب المستقبل.
لدى مراكز القبول للجامعات معلومات عن جميع
االختصاصات في نيو ساوث ويلز وفي إقليم
العاصمة األسترالية.
www.uac.edu.au
يمكنك كذلك زيارة قسم أولياء األمور في موقع
 Make Your Markاإللكتروني للحصول على
إجابات بسيطة وأدوات مفيدة للمساعدة في اتخاذ
قرارات بشأن التعليم التكميلي.
www.makeyourmark.edu.au

يمكنهم االنتساب إليها والتي ستساعدهم على
التعرف على الطالب اآلخرين وتكوين صداقات.

EDUCATION FOR EVERYONE MAKEYOURMARK.EDU.AU

التعليم العالي – مصطلحات عامة
األكاديمي – شخص يدرس في إحدى الجامعات.
الطريق البديل – طريقة مختلفة للوصول إلى
الجامعة (وليس مباشرة من المدرسة) .تستخدم
الجامعات في بعض األحيان هذا المصطلح في
مواقعها .انظر المقطع “مخطط الحصول على
التعليم”.

درجة الشرف – فترة دراسة إضافية – سنة
واحدة عادة – يأخذ خاللها ابنك/ابنتك مواد
إضافية (وغالباً ما تستند إلى البحوث) .اختصار
“ً .”Hons
مثال بكالوريوس آداب مع درجة
شرف (.BA (Hons
مخطط الحصول على التعليم – مخطط بديل
لدخول الجامعة للطالب الذين عانوا من
صعوبات أثناء دراستهم .زيارة
 www.uac.edu.auلمزيد من التفاصيل.

( ATARالدرجة األسترالية للقبول في التعليم
العالي) – الدرجة المعطاة للتلميذ نتيجة الـ .HSC
لدى الجامعات حد أدنى لـ  .ATARيشترط للتسجيل
في كل اختصاص وهذا الحد األدنى يمكن أن يتغير المقررات التعليمية المساعدة – مقررات معدة
لمساعدة ابنك/بنتك لدخول الجامعة خصوصاً
من سنة إلى أخرى.
إذا لم يحصلوا على الـ  HSCأو يحتاجون
إلى تحسين لغتهم اإلنجليزية .يمكن للمستشار
البكالوريوس – اسم الدرجة األولى من الدراسة
الخاص بالمهن في المدرسة أو لموظفي الجامعة
الجامعية والتي تستغرق عادة مدة دراسية من 3
المساعدة بالمعلومات حول هذا الموضوع.
إلى  5سنوات .غالباً ما تختصر التسمية كاآلتي:
بكالوريوس آداب ( )BAبكالوريوس علوم ()BSc
طالب الدراسات العليا – الطالب الذي يتابع
بكالوريوس هندسة ( )BEngالخ.
دراسات جامعية من الدرجة الثانية مثل
الماجستير أو الدكتوراه أو أي مستوى دراسي
الشهادة المدمجة – شهادة في مضمارين قد
تستغرق دراستها  6-4سنوات .على سبيل المثال ،أعلى من درجة البكالوريوس.
االختصار.PG, post-grad :
قد يجمع ابنك/ابنتك بين علوم الرياضة وإدارة
األعمال إذا رغب في إدارة صالة رياضية ،أو
المادة أو المقرر – جزء من مجمل الشهادة
يجمع بين الفنون والقانون إذا كان مهتماً في أن
الجامعية .إذا كان ابنك/ابنتك يدرس بدوام كامل
يكون محامياً في الفنون المسرحية ،أو يجمع بين
الدراسات الدولية والتمريض إذا كان مهتماً بمجال فسوف يسجل عادة في  4مقررات في كل فصل
التمريض في البالد الغير ناطقة باللغة اإلنجليزية .دراسي .كل مقرر يستحقق عدد من النقاط التي
تحتسب لنيل الشهادة.
الكلية – قسم من الجامعةً .
مثال كلية الهندسة ،كلية
الطب ،كلية إدارة األعمال .بعض الجامعات تطلق التعليم الجامعي – أي دراسة بعد المرحلة
على هذه الكليات مسمى المدارس كمدرسة الطب أو الثانوية ،كما يُدعى أيضاً التعليم العالي.
مدرسة االقتصاد.
 – TAFEيتابع بعض التالميذ المرحلة الثانوية
دراستهم في  TAFEكجزء من  .HSCتقدم
المجاز – الطالب الذي أكمل شهادة جامعية.
كلية  TAFEأيضاً دورات تساعد ابنك على
الدخول في المسار الجامعي.
المساعدة الجامعية ( – )HECS-HELPخطة
الحكومة إلعطاء قرض بدون فائدة تمكن ابنك/ابنتك
( UACمركز القبول في الجامعات) – لدى
من تأجيل دفع كلفة الرسوم الجامعية لحين بدئهم
المركز معلومات عن جميع المواد لجميع
بكسب أجور تزيد على مبلغ معين.
الجامعات ويعالج كل طلبات خريجي المدارس
في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة األسترالية.
شهادة الثانوية العامة ( – )HSCمؤهل خاص
الموقعwww.uac.edu.au :
بوالية نيو ساوث ويلز تمنح للطالب الذين أتموا
بنجاح مرحلة التعليم الثانوي .تمنح على أساس
( VETالتعليم والتدريب المهني) – يتم تدريس
امتحانات تجرى داخل المدرسة وخارجها.
هذه المواد أحياناً في المدرسة الثانوية أو في
مؤسسات تدريب مرخصة أو في كلية .TAFE
وهي تشمل دورات للهندسة والضيافة والحرف
مثل النجارة والميكانيكا.

 Make Your Markهو مبادرة من برنامج جسور نحو
التعليم العالي (،)Bridges to Higher Education
بتمويل من مركز القبول للجامعات ( )UACوبرنامج
المشاركة والشراكات في التعليم العالي
(Higher Education Participation and
 )Partnershipsالتابع لحكومة الكومنولث.
www.makeyourmark.edu.au
تفاصيل االتصال
جامعة غرب سيدني
مركز معلومات الدورات الدراسية
هاتف1300 897 669 :
البريد اإللكترونيstudy@uws.edu.au :
فيسبوك:
www.facebook.com/
universityofwesternsydney
الموقع اإللكتروني:
www.uws.edu.au/future_students
جامعة سيدني
الطالب المرتقبون
هاتف1300 362 006 :
الموقع اإللكتروني:
www.sydney.edu.au/future-students
فيسبوكwww.facebook.com/sydneyuni :
جامعة التكنولوجيا ،سيدني
وحدة الطالب المرتقبين
هاتف :خدمة (1300ASK UTS )1300 275 887
البريد اإللكترونيfuture.students@uts.edu.au :
فيسبوك:
www.facebook.com/UTSFutureStudents
الموقع اإللكترونيwww.uts.edu.au :
الجامعة الكاثوليكية األسترالية
مركز استفسارات الطالب المرتقبين
هاتف :خدمة (1300ASK ACU )1300 275 228
البريد اإللكترونيfuturestudents@acu.edu.au :
فيسبوك:
www.facebook.com/
Australian.Catholic.University
الموقع اإللكترونيwww.acu.edu.au :
جامعة مكواري
مركز استفسارات الطالب
هاتف)02( 9850 6410 :
البريد اإللكترونيmqinfo@mq.edu.au :
الموقع اإللكتروني:
www.mq.edu.au/future_students.php
استمارة استفسارات عبر اإلنترنتask.mq.edu.au :
فيسبوك:
www.facebook.com/
macquariefuturestudents

