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لماذا االلتحاق بالجامعة؟

يقدم التعليم الجامعي لطفلك التالي:
آفاق عمل أفضل مدى الحياة في ظل قوة عاملة تنافسية بشكل مطرد  n

مؤهالت معترف بها ومقبولة في كافة أنحاء العالم  n
توسيع نطاق فرص العمل  n

فرصة إحداث تغيير. 	n

لماذا الدراسة في جامعة موناش؟
جامعة موناش تـُعد جامعة ذات طراز عالمي تمنح الطالب تجربة تعلم تباري في تميزها أفضل الجامعات في العالم. وتعتبر موناش:

(Times Higher Education World University Rankings 2012–2013) ضمن أفضل 100 من جامعة عالمية وفق  n

ضمن مجموعة الثماني، عبارة عن تحالف ألرقى الجامعات األسترالية ذات البحث الكثيف  n

حاصلة على أعلى تقييم )5 نجوم( من (The Good Universities Guide 2013) في الفئات المهمة للغاية فيما يتعلق بنسب   n
الموظفين إلى الطالب ومؤهالت الموظفين والتنوع الثقافي والكثافة البحثية.

نظرًا لكوننا أكبر جامعة في أستراليا، بإمكاننا تقديم مجموعة كبيرة منتقاة من الدورات في 
أماكن مختلفة. بمعنى أنه تتوافر لدينا دورات تعليمية تناسب أغلب االهتمامات تقريبًا.

اتخاذ خيارات مستنيرة
يحظى األفراد الذين لم يكملوا تعليمهم 

الجامعي اليوم بالكثير من الخيارات 
المتوفرة عن ذي قبل. فمع ضغط نتائج 

الكلية والمواعيد النهائية والحرية 
المستحدثة، لم يحظوا بمزيد من الوقت 
للنظر في مستقبلهم. لذا يمكنك مساعدة 

هؤالء بإطالعهم على أحدث 
المستجدات باستمرارلكي يتخذوا القرار 

بشأن مسيرتهم المهنية المستقبلية 
والدورات التعليمية.

ما الذي تحب القيام به؟ 1   
ما الذي تجيده؟  

ابدأ بالنظر إلى الرغبات ونقاط القوة 
واألهداف. كما يمكن للمعلمين 

واألخصائيين المهنيين أن يكونوا 
مصدرًا عظيمًا للمعلومات – فهم 

على دراية بطفلك ويمكنهم مساعدته 
على التفكير بموضوعية حول ما 
يرغب في القيام به والمكان الذي 

يرغب في الذهاب إليه

كيف تستخدم مهاراتك2   
في المستقبل؟  

ساعده في مضاهاة مهاراتهم 
واهتماماتهم بمجاالت الدراسة 

والفرص الوظيفية.

ضع في اعتبارك أن طفلك قد يغير 
مساراته المهنية عدة مرات طيلة 

حياته العملية.

تعمل الدرجة العلمية من موناش على 
إعداد الخريجين ليتصدروا قاطرة 

التقدم الخاصة بالتغييرات في أماكن 
العمل العالمية.

عالَم يحتوي3   
العرض؟  

لقد طرأت الكثير من التغييرات على 
الجامعات في العشرين عامًا األخيرة. 

فقد تغيرت الدورات التقليدية 
والمجاالت وتوسعت مجموعة 

الدورات التعليمية والفرص.

يستطيع الطالب اليوم الحصول على 
المنح الدراسية وفرص السفر خالل 

الدراسة وبرامج القيادة والتوجيه 
وفرصة تحقيق رغباتهم إلى درجة 
كبيرة بعد الخبرة في المجال كجزء 

من تعلمهم - السيما في موناش.

يمكنهم اختيار ما يدرسونه في المكان 
والزمان وبالكيفية التي يرغبون بها. 
ويكمن التحدي في االختيار من بين 

مجموعة كبيرة من الخيارات.

هل قمت بزيارة جامعة4   
ما وتحدثت مع الناس؟  

يحظى الكثير من موظفي موناش 
بخبرة كبيرة في مساعدة الطالب على 

اختيار الدورة الدراسية الصحيحة. 
كما يعتبر الطالب الحاليين من 

المصادر الرائعة للحصول على 
المعلومات الخاصة باالختيارات 

والحياة الجامعية بشكل عام.

يعتبر اليوم المفتوح من الفرص 
الرائعة للتعرف على الدورات 

الدراسية المتنوعة المتاحة والحصول 
على مشورة قيمة من الموظفين 

والطالب.

هل تعلم متطلبات االلتحاق 5   
بالدورة الدراسية؟  

تشتمل العديد من الدورات الدراسية 
على شروط مسبقة، مثل المواد 

المحددة التي يلزم مباشرتها في السنة 
11 والسنة 12 حتى تكون مؤهاًل 

للقبول في إحدى الدورات الدراسية 
بالجامعة.

وتشير هذه المواد إلى مجاالت قد 
تشكل جزًءا من محتوى الدورة 

الدراسية للسنة األولى. وهذا يعني أن 
طفلك بحاجة إلى النظر بحرص في 

اختياراته للمواد في السنة العاشرة أو 
ربما قبل ذلك.

معلومات ألولياء األمور

إليك بعض األسئلة المفيدة للحديث عنها مع طفلك:
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كيف تتقدم لاللتحاق بجامعة؟
ينبغي أن تتم طلبات االلتحاق للدورات الدراسية لغير الخريجين 

من خالل مركز القبول في دراسات ما بعد المرحلة الثانوية 
بفكتوريا (VTAC). كما أن تتاح طلبات التقديم للحصول على 

الدورات الدراسية من مركز القبول في دراسات ما بعد المرحلة 
الثانوية بفكتوريا (VTAC) للطالب المتقدمين من السنة 12 من 

أول أغسطس/آب حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وتتوافر فرصة رائعة 
للتقديم خارج هذه األوقات.

يعتبر مركز القبول في دراسات ما بعد المرحلة الثانوية بفكتوريا 
(VTAC) هو المكان الذي يستطيع فيه طفلك التقديم في برنامج 
االلتحاق الخاص (SEAS). وُيولي هذا البرنامج اعتبارًا خاصًا 

استنادًا إلى الفئات التالية:

من تلقوا تعليمهم الثانوي في منطقة إقليمية ونائية  n

من تلقوا تعليمهم الثانوي وحصلوا على تعليمهم العالي   n
بشكل غير كافي

المنحدرين من خلفيات غير ناطقة باللغة اإلنجليزية  n

من يعانون من ظروف شخصية صعبة  n

من يواجهون عوائق مالية  n

من يعانون من اإلعاقة أو مصابون بحاالت مَرضية   n

الطالب الناضجون  n

يستطيع الطالب االلتحاق التقدم للحصول على المنح من خالل 
مركز القبول في دراسات ما بعد المرحلة الثانوية بفكتوريا 

(VTAC). ويتم تقديم بعض المنح للجدارة العلمية )استنادًا إلى 
نتائج السنة 12(، بينما تقوم بعضها على المساواة.

تعتبر الدورات التعليمية المقدمة من مركز القبول في دراسات ما 
بعد المرحلة الثانوية بفكتوريا (VTAC) وبرنامج االلتحاق 

الخاص (SEAS) وطلبات الحصول على المنح مشتركة مع 
جميع الجامعات بفكتوريا التي يرشح لها طفلك. وليس من 
الضروري التقدم لاللتحاق بكل جامعة/دورة دراسية بشكل 

منفرد.

 تتوافر معلومات إضافية على الموقع اإللكتروني 
 www.vtac.edu.au

كم تبلغ التكلفة؟
يحصل أغلب الطالب األستراليين في المرحلة الجامعية على 
رسوم دوراتهم التعليمية في شكل إعانة مالية تقدمها حكومة 

الكمنويلث. وهم مسجلون فيما يعرف باسم المكان المدعوم من 
الكمنويلث (CSP)، مما يعني أن الطالب يدفع جزًءا من التكلفة 

)مبلغ مساهمة الطالب أو (SCA) وتقوم الحكومة بتمويل ما 
يتبقى.

سيعتمد المبلغ الذي يجب دفعه على الوحدات الفردية أو المواد 
التي يدرسها طفلك وستختلف من سنة ألخرى، لكن التكاليف 
ستكون بين 5000 دوالر 9000و دوالر سنويا. ويستطيع 

الطالب اختيار دفع هذا المبلغ مقدمًا، أو إذا كان مؤهال، فيمكنه 
 .(HECS-HELP) االلتحاق ببرنامج المساهمة في التعليم العالي

ويتيح هذا البرنامج للطالب تأجيل سداد المبالغ المالية حتى 
يصبح لديهم دخل.

فضاًل عن التكاليف الخاصة بالسكن والسفر والكتب والمواد، 
توجد تكاليف أخرى مرتبطة بالدراسة الجامعية. وقد يكون طفلك 

قادرًا على الحصول على دعم الدخل من مكاتب سنترلينك 
(www.centrelink.gov.au). وتوجد مزايا وأسعار مختلفة 

للدفع والمتطلبات وفقًا  لظروف الطالب.

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:
www.monash.edu/fees تحدث مع األخصائي المهني 

.1800 MONASH البنك أو ابنتك أو اتصل على

جميع المعلومات الواردة في هذا المستند سارية حتى تاريخ النشر. تحتفظ جامعة موناش بحقها في تغيير هذه المعلومات في أي وقت – يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني لجامعة موناش 
لالطالع على التحديثات (www.monash.edu). تم النشر في إبريل/نيسان 2013.

     

كيف يمكنك المساعدة؟
شجع طفلك على تقديم طلب االلتحاق 
 (SEAS) ببرنامج االلتحاق الخاص

والمنحة عبر مركز القبول في دراسات 
ما بعد المرحلة الثانوية (VTAC)، عند 
إكمال طلب االلتحاق بالدورة التعليمية 

الخاصة بهم.

أين يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات
تتوافر الكثير من الفرص لك ولطفلك الكتشاف المزيد:

األحداث وجلسات المعلومات
ندوات “في موناش”  n

أمسيات المعلومات الخاصة بالوالدين من موناش  n
اليوم المفتوح – أول عطلة نهاية أسبوع في أغسطس/آب  n

معارض الدورات الدراسية والمعارض المهنية )مثل معرض شهادة التعليم بفكتوريا   n
))VCE(

المشورة الشخصية
)MONASH 1800( اتصل بموظف موناش عبر خدمة  n

احجز موعدًا مع األخصائي المهني بالكلية  n

الموقع اإللكتروني
www.monash.edu :لمزيد من المعلومات  n

استخدام أداتنا للبحث عن الدورات الدراسية على اإلنترنت:   n	
www.monash.edu.au/coursefinder


