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بيئة جامعية توحي باإللهام

وولونغونغ
لمحة عن الجامعة والتصنيفات والمؤهالت

جامعة وولونغونغ هي جامعة دولية متميزة لها ستين عاما من الخبرة واالمتياز 
في التعليم واألبحاث، وقد تأسست جامعة وولونغونغ عام 1951 وتطورت بحيث 

أصبحت مؤسسة تقوم بأبحاث على مستوى عالمي، وتم تصنيفها في شنغهاي 
جياو تونغ األكاديمي للجامعات العالمية عام 2010 من ضمن 2 بالمائة من 

أفضل الجامعات في العالم من حيث األداء .
أكد دليل الجامعات الجيدة لعام 2011 مكانة جامعة وولونغونغ كأحدى مؤسسات 

البحوث العلمية الرائدة في أستراليا، إذ حصلت على وولونغونغ خمس نجوم في 
سبعة مجاالت رئيسية، مع العلم أن النجوم الخمس  في أي فئة تمنح لعشرين في 

المائة فقط من أفضل الجامعات في أستراليا.
وتأكيدا على مكانتها الدولية التي ال شك فيها، ال تقتصر جامعة وولونغونغ 

على تقديم دوراتها الدراسية في وولونغونغ ووسط مدينة سيدني فحسب، بل وفي 
حرمها الجامعي في دبي،  وكذلك من خالل شراكات مع كلية لوريت في ماليزيا 

.(SIM) و معهد سنغافورة لإلدارة (Laureate)

 لمحة عن مدينة وولونغونغ والحرم الجامعي
  في وولونغونغ

تتسم جامعة وولونغونغ ببيئة تعليمية في حرم جامعي يقع وسط مدينة تمتلك جماال 
طبيعيا خالبا، وتخرج منها أكثر من 89,000 طالب.

ومدينة وولونغونغ هي تاسع أكبر المدن في أستراليا وتبعد 90 دقيقة فقط عن 
ومدينة وولونغونغ هي تاسع أكبر المدن في أستراليا وتبعد 90 دقيقة فقط عن مدينة 

سدني بالسيارة أو بالقطار. يبلغ عدد سكان إقليم إيلورا ”Illawarra“، الذي يشمل 
مدينة وولونغونغ، قرابة 400,000 نسمة تتشارك مجتمعا متعدد الثقافات به أفراد 

من أكثر من 70  جنسية مختلفة. إن مزيج  نمط المعيشة والجمال الطبيعي والثقافة 
والترفيه الذي تمتاز به مدينة وولونغونغ  يجعل منها  مكانا رائعا للعيش والدراسة.

صمم الحرم الجامعي متناسقا مع البيئة الطبيعية المحيطة يه، مع الحرص الكبير 
على النباتات والحياة البرية األسترالية الفريدة من نوعها، وتبعد جامعة ولونغونغ 

مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من وسط مدينة وولونغونغ، بحيث يسهل 
الوصول إليها من ضواحي وولونغونغ ومن مدينة سدني بوسائل النقل العامة .

وتقع جميع المرافق في كل من جامعة وولونغونغ وكلية وولونغونغ أستراليا 
(WCA) المرتبطة بها ضمن مبنى وولونغونغ الجامعي الرئيسي، مقدمة بذلك 

للطالب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المساندة في موقع واحد.
وتقدم كلية سيدني لدراسات األعمال وهي كلية للدراسات العليا المتعلقة

باألعمال في الجامعة ، دورات تدريبية في موقعين، أحدهما الحرم المبتكر
”Innovation Campus“ في شمال وولونغونغ والثاني في قلب مدينة سيدني. 
وتعد جامعة وولونغونغ في دبي (UOWD) أحد أقدم وأعرق الجامعات األجنبية 
في دولة اإلمارات، وجميع الدورات التدريبية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي 
والبحوث العلمية في اإلمارات. للحصول على معلومات حول جامعة وولونغونغ 

www.uowdubai.ac.ae :دبي، يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني

لمحة سريعة عن جامعة وولونغونغ
26,008 عدد الطالب الملتحقين بالجامعة 
 16,762  على مستوي الدراسات الجامعية 
 8,454  على مستوى الدراسات العليا 

 872  دراسات ال تقود إلى تأهل/التحاق عبر مؤسسات تعليمية أخرى 

 10,459 إجمالي الطالب األجانب الملتحقين 
 6,013  الطالب األجانب الذين يدرسون في أستراليا 
4,446  الطالب األجانب الذين يدرسون خارج أستراليا 

كلية وولونغونغ أستراليا 
2,203 عدد الطالب الملتحقين بالجامعة  

جامعة وولونغونغ في دبي 
3,565 عدد الطالب الملتحقين 

صالت الجامعة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعد جامعة وولونغونغ في دبي (UOWD) أحد أقدم وأعرق الجامعات األجنبية 

في دولة اإلمارات، وجميع الدورات التدريبية بها معتمدة من قبل وزارة التعليم 
العالي والبحوث العلمية في اإلمارات. ونظرا لكون جامعة وولونغونغ - دبي 
مؤسسة تعليم عال مستقلة في اإلمارات العربية المتحدة فهي ال تقتصر في 

اجتذابها للطالب على اإلمارات وأستراليا فحسب بل على كافة أنحاء العالم، إذ 
بها حاليا قرابة 3500 طالب يمثلون ما يعادل مائة جنسية مختلفة يستفيدون من 

الخبرات األكاديمية عالية المستوى . 
وتقدم جامعة وولونغونغ – دبي عددا من الدورات المختصة والمتنوعة للمرحلة 

الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مجالي األعمال وتقنية المعلومات المرتبطين 
مباشرة باحتياجات الموارد البشرية في دولة اإلمارات.

وبالتالي ُتمكن مؤهالت الجامعة الدراسية المعترف بها دوليا خريجيها من
السعي وراء وظائف مرموقة وذات مردود جيد في سوق التوظيف المزدهر في 

دبي وعلى مستوى العالم. ويشمل اتحاد طلبة جامعة وولونغونغ – دبي خريجين 
ذوي مكانة مرموقة يعتلون مناصب عالية في كل من القطاع الخاص والحكومي 

في أنحاء اإلقليم. 
ويقدم مركز اللغة والثقافة في جامعة وولونغونغ – دبي دورات تدريبية على 

اللغتين اإلنجليزية والعربية. وتتراوح هذه الدورات ما بين دراسة اللغة اإلنجليزية 
للتحضير للمرحلة الجامعية ودروس في اللغة العربية بدوام جزئي وتدريب مدرسي 
اللغة اإلنجليزية. ويركز البرنامج العربي على الناحية اللغوية إضافة إلى التوعية 

الثقافية، مما يتيح للمشاركين اكتشاف التنوع في دبي واالستمتاع به.
للحصول على معلومات حول جامعة وولونغونغ - دبي، يرجى االطالع على 

http://www.uowdubai.ac.ae :الموقع اإللكتروني
ولدى جامعة وولونغونغ اتحاد نشط خاص بالطالب القادمين من الشرق األوسط 

 algarnita@hotmail.com :وشمال أفريقيا. البريد اإللكتروني
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الخدمات والمرافق المتوفرة لطالب الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدراسة في وولونغونغ
تقدم جامعة وولونغونغ عددا من الخدمات المصممة خصيصا لتفي باحتياجات الطالب 

األجانب. فباإلضافة إلى عدد كبير من المطاعم والمحالت التجارية (بما في ذلك البنوك، 
ووكالء السفر، ومكتب بريد وصالونات الشعر)، ومرافق الرياضة، والترفيه والتسلية،
تقدم الجامعة خدمات إيجاد العمل والوظائف، وخدمات رعاية األطفال، والخدمات

اإلرشادية والطبية. 
ويحصل الطالب األجانب على دعم شامل من مرشدي الطالب في كلية وولونغونغ

- أستراليا ومسؤولي خدمات الدعم الطالبي في كل كلية من كليات جامعة وولونغونغ 

الدعم األكاديمي
طالب برامج اللغة اإلنجليزية

وضعت التدابير التالية قيد التنفيذ في عام 2008 لمساعدة الطالب الملتحقين ”بالدورات 
:ELICOS “المكثفة في اللغة اإلنجليزية للطالب األجانب

 ورشات عمل لتطوير وسائل التعلم مع تقديم 3 ساعات تدريس إضافية في األسبوع – 
ساعة واحدة في األسبوع لكل من الكتابة واالستماع والنحو.  

 تمديد عناصر المهارات األكاديمية من 3 أيام إلى 5 أيام في األسبوع
كما تم تقديم دروس تقوية اللغة للطالب في عام 2009-2008 وستستمر في عام 2011 

حسب الطلب. 

دعم إضافي للطالب المبتدئين
 دروس تقوية في اللغة االنجليزية العامة - 3 ساعات في األسبوع 

دعم إضافي للطالب في المستوى المتوسط
 دروس التقوية – ساعتين في األسبوع

دعم إضافي للطالب في المستويات المتقدمة من مرحلة اللغة اإلنجليزية لألغراض 
األكاديمية

 ساعة استشارة – ساعتين في األسبوع – جلسة خاصة مع المدرس
 :ELICOS وفيما يلي برامج دعم إضافية مستمرة مقدمة للطالب لمساعدتهم في

دروس المحادثة اإلنجليزية - 7 ساعات في األسبوع  
 دروس التقوية في النحو – جلسة واحدة أو أكثر مدتها 30 دقيقة في األسبوع – جلسة 

خاصة مع المدرس
 ُينصح الطالب الذين يحتاجون إلى المزيد من التقوية والدعم باستخدام برامج التعلم الذاتي 

التي تستعمل معامل الوسائط المتعددة والحاسوب

الدراسات التمهيدية وبرامج الدبلوم
الدروس اإلضافية التالية متاحة لمساعدة الطالب السعوديين على تحسين أدائهم:

 ما يصل إلى 4 ساعات استشارة في األسبوع لكل مادة – جلسة خاصة مع المدرس
 جلسات جماعية دراسية (PASS) - مجموعة تتألف من 10 طالب مع قائد للمجموعة 

– ساعة واحدة في األسبوع لكل مادة (خاصة بأربع مواد رئيسية) في المحاسبة، 
واألساليب الكمية / إحصاء، و اقتصاد. دروس تقوية للرياضيات في مرحلة الدراسات 

التمهيدية – ساعة واحدة في األسبوع

خدمات الرعاية االجتماعية
الخدمات المقدمة لدعم الطالب: 

 موظف عالقات ناطق باللغة العربية – يركز على تقديم المساعدة والتوجيه، وهموم 
الطالب لدى وصولهم.

 معلومات تتعلق بمرحلة ما قبل الوصول إلى الجامعة مدرجة على الموقع اإللكتروني 
باللغة العربية

 دليل إرشادي للخدمات اإلسالمية في وولونغونغ خاصة بطالب جامعة وولونغونغ
يمكن للطالب الوصول إلى خدمات الدعم وبرامج االندماج مع المجتمع في جامعة 

وولونغونغ، بما في ذلك: 
 مستشارون ومقدمو الدعم للطالب في كافة الكليات – يساعدون بشكل فردي في األمور 

التي تقلق الطالب 

 جمعية الطلبة المسلمين
 برنامج الصداقة الدولية

 االندفاع - برنامج اإلشراف على الطالب
 خدمات طالب جامعة وولونغونغ ( تشمل اإلرشاد)

 تنمية المهارات الدراسية – للغة اإلنجليزية والدعم األكاديمي
رعاية األطفال – تتوفر مرافق لألطفال بين عمر 6 أسابيع وخمس سنوات في الحرم 

الجامعي، إضافة إلى تقديم الرعاية في فترة ما قبل المدرسة والفترة المسائية لألطفال في 
سن المدارس. إن قوائم االنتظار طويلة واألماكن محدودة، لذلك فإنه من المهم أن تخطط 
بشكل جيد مبكرا لضمان مكان لطفلك في مركر الرعاية بالطفل في الحرم الجامعي. قبل 
الوصول إلى وولونغونغ اتصل بمركز الرعاية باألطفال في الجامعة على العنوان التالي:  

kids_uni@uow.edu.au وهناك العديد من المراكز األخرى لرعاية األطفال في ولونغونغ 
وخدمات الطالب في الحرم الجامعي يمكن أن تساعدك في العثور على مكان مناسب 
لطفلك. ويجب أن تكون على علم أيضا بأن تكلفة رعاية األطفال في أستراليا قد تكون 

مرتفعة نسبيا.
المدارس- هناك العديد من المدارس العامة والخاصة في المناطق القريبة من الحرم 

الجامعي، بما في ذلك المدرسة التركية المشهورة (إيلورا سول) في ولونغونغ. وفي أستراليا، 
يتوجب على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عاما الذهاب إلى المدارس. 

والتسجيل في المدرسة مطلوب قبل أن ُتمنح تأشيرة اإلقامة المؤقتة. لمزيد من المعلومات 
حول متطلبات التسجيل والرسوم، يرجى زيارة الموقع:

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/intnl_students/

للحصول على خدمات محددة للطالب المسلمين، يرجى الرجوع إلى ”دليل الخدمات الطالبية 
اإلسالمية“

االستقبال في المطار والسكن 
الخدمة المجانية لالستقبال في المطار

يبعد مطار سيدني الدولي مسافة ساعة بالسيارة من وولونغونغ، وتنظم جامعة وولونغونغ 
خدمة مجانية للطالب الجامعة و كلية وولونغونغ - أستراليا الستقبالهم في المطار وتوصيلهم 

إلى وولونغونغ . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
 www.uow.edu.au/about/accommodation/airport

السكن
يمكن للطالب االختيار من بين الخيارات السكنية التالية: 

السكن  العائلي – أن يسكن الطالب مع عائلة محلية إما في غرفة منفردة أو شراكة في 
غرفة مزدوجة. خدمة الوصاية متوفرة أيضا للطالب دون سن 18.

وهناك 6 داخليات جامعية تقدم السكن مع وجبات الطعام أو بدونها. 
جميع مساكن الجامعة والشقق إما في الحرم الجامعي، أو متصلة بالحرم الجامعي من خالل 

 .(Gong Shuttle bus) خدمة حافالت غونغ المجانية
وللمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع االنترنت

www.uow.edu.au/about/accommodation
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الدراسة في وولونغونغ
 مجاالت التدريس واألبحاث في جامعة وولونغونغ

جامعة وولونغونغ جامعة شاملة للدراسات الجامعية والبحث العلمي وتقدم برامج للدورات 
التدريسية على مستوى البكالوريوس والماجستير.  وجامعة وولونغونغ مؤسسة بحثية معترف 
بها، وُتصنف باستمرار كأحدى أفضل الجامعات األسترالية من حيث كثافة األبحاث وتقدم 

برامج لبحوث الماجستير والدكتوراه.

مجال الدراسة  البرامج الرئيسية

المحاسبة، واإلبداع اإلداري، وقانون األعمال، واالقتصاد، والمالية، 
والتخطيط المالي، وٕادارة الضيافة/األنشطة/ والسياحة (مع كلية 

الدراسات التقنية واإلضافية TAFE)، وٕادارة الموارد البشرية، والتجارة 
الدولية، واإلدارة، والتسويق، العالقات العامة، واللوجستية (علم 

التسويق).

التجارة واألعمال

ماجستير في التجارة الدولية (MIB)، درجة الماجستير في إدارة 
األعمال (MBA)، اللوجستية (علم السوقيات)، واإلدارة، وٕادارة البيع 

بالتجزئة، وٕادارة المشاريع، ومهارات القيادة واإلدارة الصحية. 

كلية األعمال - سدني 
(حرم وولونغونغ 

الجامعي لالبتكار - 
وسط مدينة سدني)

تقنية المعلومات واالتصاالت (ICT)، علوم الحاسب اآللي، هندسة 
البرمجيات، والرياضيات واإلحصاء، نظم المعلومات.

الهندسة المدنية، والحاسب اآللي، والكهربائية والبيئية، والمواد، 
الميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، والتعدين، واالتصاالت السلكية 

والالسلكية.

المعلوماتية والهندسة

علم التمرين/الحركات الرياضية وٕاعادة التأهيل، والدراسات الصحية 
للسكان األصليين، الدراسات الطبية، الطب (MBBS) #، التمريض 

والتوليد، والتغذية والحمية، وعلم النفس، والصحة العامة

العلوم الصحية

األحياء، التقنية الحيوية، الجيولوجيا، الجغرافيا البشرية والطبيعية، 
علم المالحة البحرية، الكيمياء الطبية، التقنية الحيوية الطبية، تقنية 

النانو، الفيزياء، علم البيئة، والعلوم البيئية.

العلوم

دراسات إقليم آسيا والمحيط الهادئ، والدراسات المتعلقة باألستراليين 
والسكان األصليين، العالقات الدولية، اللغات الحديثة (اللغة 

الصينية، واليابانية واالندونيسية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية)، 
اللغة اإلنجليزية وعلم اللغويات، التاريخ، والفلسفة والسياسة.

 اآلداب (العلوم
 االجتماعية
(واإلنسانية

الصحافة، دراسات اإلعالم واالتصاالت، الكتابة اإلبداعية، األداء، 
التصميم الجرافيكي، الفنون البصرية، والوسائط الرقمية.

المجاالت اإلبداعية

مرحلة ما قبل المدرسة، تدريب المدرسين للمرحلتين االبتدائية 
التربية البدنية#، تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها 

#(TESOL)، تعليم المتميزين والموهوبين#. والثانوية

التربية

بكالوريوس في الحقوق (درجة مفردة ومزدوجة)، سياسة المالحة 
البحرية #، مكافحة الجريمة العابرة للحدود#.

القانون

# متوفر على مستوى التخرج الجامعي فقط.

دراسات البكالوريوس (الدرجة الجامعية)
تستغرق مرحلة البكالوريوس لدراسة األعمال، والمعلوماتية، والعلوم واالتصاالت بصورة عامة 
ثالث سنوات من الدراسة (تتطلب بعض البرامج األخرى أربع سنوات)، ولكن بإمكان الطالب 

الحاصلين على احتساب دراسي من كلية وولونغونغ – أستراليا
(wca.uow.edu.au/international/studyoptions راجع)
أو مؤسسات أخرى تابعة للشرق األوسط وشمال أفريقيا – راجع

 www.uow.edu.au/future/international/apply/credit/
- تقديم طلب احتساب دراسة سنة ونصف. 

بالنسبة للطالب الذين تقدموا بطلب االلتحاق بالجامعة بعد إكمالهم لمرحلة التوجيهي (الثانوية 
العامة)، بحسب نظام المدارس العربي، فُيطلب منهم إكمال دراسات تمهيدية لمدة عام قبل 

االلتحاق بدرجة البكالوريوس.
الطلبة ذوو اإلنجازات المتميزة في المرحلة الثانوية والقادمون من الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مؤهلون للحصول على أحد المنح الدراسية الخاصة بعميد جامعة وولونغونغ؛ أما 

أولئك الذين تقدموا بطلباتهم من خالل مركز قبول الجامعات (UAC) فقد ُينظر في احتمالية 
قبولهم المبكر في الجامعة.

الدراسات العليا
درجات الماجستير من خالل الدورات الدراسية (لمدة عام أو عامين) متاحة للحاصلين على 
درجة بكالوريوس معترف بها في نفس مجال درجة الماجستير أو في مجال ذي صلة. هناك 
بعض درجات الماجستير التي يمكن للطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس في أي من 

التخصصات الرئيسية االلتحاق بها، بما في ذلك ماجستير في إدارة األعمال MBA (مع 
خبرة مهنية أو عملية في اإلدارة)، وماجستير في التجارة، وماجستير في إدارة التجارة الدولية، 

ماجستير المحاسبة المهنية وماجستير في دراسات الحاسوب. وبالنسبة للطلبة الراغبين في 
دراسة مجال مختلف، فُيطلب منهم دراسة دبلوم تخريج (لمدة سنة واحدة) أو شهادة تخريج 

(لمدة 6 أشهر) قبل البدء في درجة الماجستير.

الدراسات البحثية
ُتجرى درجة الدكتوراه في الفلسفة (مدتها 3 سنوات) برسالة دكتوراه وال تتضمن دورات 

دراسية. بالنسبة لمقدمي الطلبات غير الحاصلين على الخبرة المطلوبة في البحوث، فقد يتم 
قبولهم بعد حصولهم على ماجستير عن طريق البحث (مدته سنة إلى سنة ونصف)، الذي 

يتكون من ستة أشهر من الدورات الدراسية تليها سنة واحدة من البحث.  
والمهنيون الراغبون في إجراء البحوث في مجاالت إدارة األعمال والفنون اإلبداعية، والصحة 

العامة والتعليم، فمن الممكن  قبولهم لدراسة الدكتوراه المهنية (تستغرق ثالث سنوات)، 
وتشمل سنة واحدة من الدورات الدراسية تليها أطروحة بحثية تستغرق سنتين. 

يتطلب عادة القبول في درجة البحث إكمال درجة بكالوريوس معترف بها مع مرتبة الشرف 
لمدة أربع سنوات في أحد التخصصات ذات الصلة بالمجال المقصود للدراسة البحثية أو 

إكمال درجة ماجستير من خالل دورات دراسية تحتوي على بحث أساسي أو منهجية بحثية. 
في بعض الحاالت قد ُيطلب تقديم طلبات لمرحلة الدكتوراه  االلتحاق بأحد برامج الدورات 

الدراسية المعتمدة والتي تشمل مواضيع خاصة بالمنهجية البحثية.

كيفية تقديم طلب االلتحاق ببرنامج بحثي 
إن القبول في برنامج بحثي أمر تنافسي للغاية، ويتوجب على مقدمي الطلبات إثبات قدرتهم 
على إجراء البحوث (يتضح ذلك من خالل خبراتهم السابقة في األبحاث)، فضال عن العثور 
على موضوع محدد يتناسب مع اهتمامات الجامعة البحثية. ولذلك فمن األهمية بمكان إتباع 

الخطوات التالية قبل التقدم بطلب للقبول.  

1. العثور على مشرف أكاديمي ووحدة أكاديمية
الخطوة األولى هي تحديد المجال الدراسي المفضل لديك والعثور على الكلية أو الوحدة 

األكاديمية التي من شأنها أن تلبي متطلباتك. راجع نشرة الدراسات العليا للطالب الدوليين 
لقراءة لمحة عامة عن مجاالت البحث (يمكنك الحصول على نشرة الطالب للدراسات العليا 

من: http://www.uow.edu.au/prospective/downloads/index.html)؛
وينصح باإلطالع على صفحات الويب الخاصة بهيئة التدريس في كل كلية لتحديد المشرف 

المحتمل والذي يتوافق تخصصه مع اهتماماتك البحثية.    
يمكنك أيضا تصفح جميع المجموعات البحثية الخاصة بجامعة وولونغونغ حسب مجال 
http://www.uow.edu.au/research/rsc/:االهتمام باإلطالع على الموقع التالي

prospective/UOW033664.html
لالطالع على المجاالت البحثية التي تركز عليها جامعة وولونغونغ يرجى مراجعة الموقع 

/http://www.uow.edu.au/research/strengths :التالي

2. تحديد موضوع البحث  
عليك االتصال بالمشرف المحتمل، أو رئيس قسم الدراسات العليا أوعميد الكلية لمناقشة 

مالمح المشروع البحث الخاص بك قبل التقدم بالطلب. ويمكن االطالع على قائمة رؤساء 
www.uow.edu.au/research/rsc/ :أقسام الدراسات العليا على الموقع التالي

supervisor/index.html
سوف تحتاج إلى كتابة مقترح بحثي واضح يلخص موضوع / مجال البحث الذي ترغب
في إجرائه، بما في ذلك المنهجية المقترحة ودوافع الرغبة في إجراء هذا البحث، وٕارفاقه

مع طلبك.
يجب أن ترفق مع طلبك ما يلي: 

 مقترحا بحثيا مكونا من صفحة واحدة بالصيغة المطلوبة؛  
 سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل خبراتك السابقة في مجال البحوث وأية جوائز/مؤهالت 

أكاديمية، وموجز عن تاريخك الوظيفي، وقائمة باألعمال الكتابية والمنشورات؛
 تقريرين من مرجعين (توصيات من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسك أو 

اإلشراف على دراستك). 
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كلية وولونغونغ – أستراليا
دورات دراسية أكاديمية تمهيدية ودورات في اللغة اإلنجليزية

قامت كلية وولونغونغ - أستراليا بتخريج ما يزي عن 20,000 خريج ولها أكثر من 19 
عاما من الخبرة، وتوفر بيئة تعليمية ممتازة داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية الوصول 

إلى جميع مرافق جامعة وولونغونغ.  تقع كلية وولونغونغ - أستراليا داخل الحرم الجامعي 
وولونغونغ وتقدم عددا من البرامج للغة اإلنجليزية وبرامج التمهيد لاللتحاق بالبكالوريوس. 

البرامج األكاديمية
تقدم كلية وولونغونغ - أستراليا أفضل مسار أكاديمي ممكن، ويتمتع خريجوها بمعدل نجاح 

في دراساتهم المستقبلية في جامعة وولونغونغ يصل إلى 86%.

يلتحق الطالب الذين أكملوا بنجاح الدراسات األكاديمية في كلية وولونغونغ - أستراليا مباشرة 
بالسنة األولى أو الثانية من برامج البكالوريوس في جامعة وولونغونغ، ويضمن لهم مقاعد في 

البرنامج الدراسي بشرط حصولهم على الدرجة المتوسطة المطلوبة. 

ُيمّكن نظام الفصول الدراسية الثالثة الطالب من البدء بالدراسة في شهر فبراير/شباط أو 
يونيو/حزيران أو أكتوبر/تشرين أول من كل سنة.

يؤدي إلى...الدرجة...مسارات البرنامجالمدةالبرنامج

 sessions 2الدراسات التمهيدية 
(Approx 3.5 months per session)

3 sessions 
(Approx 3.5 months per session)

الفنون، والتجارة، والرياضيات/تقنية 
المعلومات، والعلوم والصحة والعلوم 

السلوكية/الهندسة

كافة درجات البكالوريوس في جامعة 
وولونغونغ؛ المسارات المطلوبة لدراسات 

البكالوريوس في اآلداب/العلوم اإلنسانية، 
والصحة والتعليم والعلوم والهندسة

االلتحاق بالسنة األولى من برامج 
البكالوريوس في الفنون، والعلوم، والهندسة، 
والصحة واالتصاالت في جامعة وولونغونغ

دبلوم في تقنية 
المعلومات / دبلوم في 

األعمال

2 sessions 
(Approx 3.5 months per session)

3 sessions 
(Approx 3.5 months per session)

المسار الموصى به لهذه البرامج: التجارة وتقنية المعلومات
 بكالوريوس تجارة

 بكالوريوس في علم الحاسوب
 بكالوريوس في تقنية المعلومات

 بكالوريوس في نظم معلومات األعمال

االلتحاق بالسنة الثانية من برامج 
البكالوريوس في األعمال والحاسوب في 

جامعة وولونغونغ

برامج اللغة اإلنجليزية
كلية وولونغونغ - أستراليا مختصة في دورات تدريس اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية. 

وتمنح الكلية لمقدمي الطلبات فرصة االلتحاق المباشر في برامج اللغة اإلنجليزية، دون 
.TOEFL أو IELTS الحاجة إلى إعادة امتحان

وبالنسبة للطلبة الراغبين في الحصول على مؤهل IELTS، تقدم الكلية دورات تحضيرية له، 
وهي تعد أيضا مركزا معتمدا المتحانات IELTS (نظام امتحانات اللغة اإلنجليزية الدولي). 

تبدأ دورات اللغة اإلنجليزية كل ستة أسابيع. راجع الرابط اإللكتروني التالي لمعرفة تواريخ بدء 
wca.uow.edu.au/international/dates :الدورات

إختبار التعيين الخاص بالكلية والذي ُيجرى على اإلنترنت هو اختبار مجاني، ويسمح 
بتقدير عدد األسابيع المطلوبة للوصول إلى المستوى المطلوب لاللتحاق بالدورات األكاديمية 
لجامعة وولونغونغ أو كلية وولونغونغ- أستراليا.  وكدليل إرشادي، بالنسبة للطلبة الذين سبق 

لهم الجلوس المتحان IELTS، فعليهم التخطيط لفترة تصل إلى 12 أسبوعا لدراسة اللغة 
  IELTS اإلنجليزية في كلية وولونغونغ - أستراليا لتحسين درجتهم اإلجمالية في إمتحان

إلضافة نصف ما حصلوا عليه سابقا من درجات.
لمعرفة متطلبات اللغة اإلنجليزية للقبول في دورات جامعة وولونغونغ، يرجى اإلطالع على 

الموقع اإللكتروني التالي: 
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/english/index.html

هناك أيضا دورات دراسية أخرى تستمر لفصل أو لعام دراسي واحد

المواصفاتالعرضالدخول بدرجةالدورات الدراسية

الدراسة في الخارج
 IELTS 6.0/

 TOEFL iBT
*79

من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران، من يوليو/تموز إلى
نوفمبر/تشرين الثاني 

خيار من 3 أو 4 مواد جامعية (عادة ما تكون على المستوى التمهيدي)، مع نسخة 
رسمية من كشف الدرجات صادرة عن جامعة وولونغونغ، عادة ما تحتسب تجاه 

الدراسة بالمؤسسة التعليمية األم.

دورات دراسية تمنح 
بعدها شهادة تخرج في 
إدارة األعمال الدولية، 

وإدارة المشاريع، 
وإدارة البيع بالتجزئة 

واللوجستية

 IELTS 6.5/
 TOEFL iBT

*88

وولونغونغ: من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران،
من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني

سيدني: من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران؛ من أبريل/
نيسان إلى سبتمبر/أيلول؛ من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين 

الثاني؛ من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان

برامج متوفرة لمدة فصل دراسى واحد أو فصلين في كلية الدراسات العليا 
لألعمال، في وولونغونغ أو في سدني

اللغة اإلنجليزية إضافة 
إلى الجامعة

 IELTS 5.5/
 TOEFL iBT

*70

من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران 

من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني، من نوفمبر/تشرين 
الثاني إلى فبراير/شباط – أضف 12 أسبوعا من دراسة اللغة 

اإلنجليزية المكثفة لكل نصف درجة  في IELTS تقل عن 
الدرجة المطلوبة

دورة مراجعة جامعية؛ اختيار واحد أو اثنان من مواضيع المراجعة

14 ساعة متزامنة في األسبوع في دراسة اللغة اإلنجليزية خالل الفصل الدراسي 
الجامعي؛ 20 ساعة في األسبوع في الفترة الفاصلة بين الفصول الدراسية

اللغة اإلنجليزية العامة
ال يوجد أي

متطلب للغة 
اإلنجليزية

كل 6 أسابيع

5 مستويات من الدراسة – دورات اللغة اإلنجليزية ل2 و3 للمحادثة والقراءة 
والكتابة باللغة اإلنجليزية؛ دورات اللغة اإلنجليزية 4 و5 لدراسة التواصل، 
واإلنجليزية ألغراض األعمال التجارية، والمهارات األكاديمية أو التحضير 

المتحان

 www.uow.edu.au/future/international/apply/english :لمزيد من المعلومات حول متطلبات اللغة اإلنجليزية يرجى اإلطالع على الموقع اإللكتروني
ُيسمح لمواطني الدول المعتمدة على تأشيرة زيارة أو تأشيرة العمل أثناء العطلة بدراسة الدورات الدراسية التي تقل مدتها عن أربعة أشهر شمسية. الحاصلين – لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

http://www.immi.gov.au/immigration



  الرسوم - كلية وولونغونغ- أستراليا
wca.uow.edu.au/international/fees

متطلبات اللغة اإلنجليزية
www.uow.edu.au/future/international/apply/english

 الدراسة في الخارج وبرنامج اللغة اإلنجليزية اإلضافي
(English PLUS) في الجامعة  

www.uow.edu.au/future/studyabroad 

تنزيل المنشورات الخاصة بجامعة وولونغونغ
www.uow.edu.au/future/international/brochures

 تنزيل المنشورات الخاصة  بكلية وولونغونغ- أستراليا
www.wca.uow.edu.au/brochures 

  جامعة وولونغونغ (online) تقديم الطلب عبر اإلنترنت
apply.uow.edu.au 

تقديم الطلب عبر اإلنترنت - كلية وولونغونغ- أستراليا
wca.uow.edu.au/international/apply

 كلية وولونغونغ- أستراليا
wca.uow.edu.au

جامعة وولونغونغ دبي
www.uowdubai.ac.ae/

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تعبئة الطلب يمكننا إرشادك إلى ممثلنا 
المعتمد في دولتك. يرجى إرسال رسالة إلى العنوان البريدي التالي:

ua.ude.wou@ecivdainu لطلب معلومات حول ممثلنا في دولتك. 

لمزيد من المعلومات
بيئة جامعية توحي باإللهام

تحاول كلية وولونغونغ - أستراليا وجامعة وولونغونغ ضمان صحة المعلومات الواردة في هذا الكتيب في وقت الطباعة (اكتوبر/تشرين أول 2010)، 
ولكن قد ُتجرى تعديالت على بعض المقاطع دون سابق إنذار من قبل الكلية، استجابة للظروف المتغيرة أو ألي سبب آخر.  وينبغي على مقدمي الطلبات 
مراجعة الكلية أو الجامعة في وقت تقديم الطلب/التسجيل والتحقق فيما إذا كانت أي من المعلومات الالحقة متوفرة. رمز السجل الحكومي لمقدمي الخدمات

02723D :الخاص بكلية وولونغونغ - أستراليا هو (CRICOS)
00102E :الخاص بجامعة وولونغونغ (CRICOS) رمز السجل الحكومي لمقدمي الخدمات

 ،(ABN 14 105 312 32) (ITC Education Limited) كلية وولونغونغ – أستراليا هي قسم تجاري من المركز التجاري الدولي للتعليم – شركة محدودة
المملوكة بالكامل لشركة  ITC Ltd (ABN 77 002 882 064) – وهي مؤسسة تابعة لجامعة وولونغونغ.

موظفونا الناطقون بلغات متعددة قادرون على تزويدكم بالمزيد من 
المعلومات، أو إرشادكم إلى ممثل الجامعة المعتمد في دولتك أو في 

أستراليا.

اتصل بنا على البريد اإللكتروني التالي:
uniadvice@uow.edu.au أو على الرقم الدولي: 3218 4221 2 61+ 

أو 869 367 1300 (داخل أستراليا)
اطلع على المزيد عن مدينتنا وحرمنا الجامعي في الموقع اإللكتروني 

التالي: 
http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.html

www.uow.edu.au/future/international :وتفضل بزيارة موقعنا

لمزيد من المعلومات تصفح مباشرة المواقع التالية:
كتيب البرامج الجامعية والدراسات العليا

www.uow.edu.au/handbook 

أوجه القوة في المجال البحثي
www.uow.edu.au/research/strengths

 تواريخ بدء الدراسة - جامعة وولونغونغ
www.uow.edu.au/future/international/apply/dates/

تواريخ بدء الدراسة - كلية وولونغونغ-أستراليا
wca.uow.edu.au/international/dates/

الرسوم - جامعة وولونغونغ
www.uow.edu.au/future/international/apply/fees


