
تتطلع جامعة ديكين ألن تكون أكثر جامعات استراليا تقدما. فشهاداتنا معترف بها لدى 
معظم الجامعات في كافة أنحاء العالم، وكذلك الجمعيات المهنية االسترالية المختصة.

بمراعاتنا لقيم التميُّز التقليدية في مجالي التدريس والبحث، اكتسبت جامعة ديكين سمعة 
ممتازة من خالل إيجاد نوع من التكامل الناجح بين هذه القيم وسلوكيتحدى الممارسات 

التقليدية، ما جعلها تتوصل إلى طرق جديدة لتطوير وتقديم المناهج الدراسية. نالت جامعة 
ديكين بفضل أسلوبها التعليمي العديد من الجوائز في السنوات األخيرة، بما في ذلك جائزة 

وطنية للتميُّز في مجال التدريس، باإلضافة إلى فوزها بجائزة أفضل جامعة في استراليا 
لعامين متتاليين. جامعة ديكين جامعة استرالية حكومية وهي عضو في منظومة 

Universities Australia واتحاد جامعات الكومنويلث.

فكتوريا، استراليا
تحتضن فكتوريا مقدمة الساحل الشرقي الستراليا، وربما تكون ثاني أصغر 

والية في استراليا، ولكنها تتميز بوجود ثروة من المناطق اإلقليمية والمناطق 
الجذابة المتنوعة. ومن الخطوط الساحلية المتعرجة إلى المتنزهات الوطنية 
والغابات التي تعج بأعداد كبيرة من الحيوانات البرية والمخامر والبحيرات 

والجبال، هناك على الدوام شيء يمكنك أن تراه أو تفعله هنا في فكتوريا.
وباإلضافة إلى جمال بيئتها وطبيعتها، تتمتع فكتوريا بمكانة رائدة على 

المستوى العالمي في قطاعات عدة خاصة بالتعليم والتدريب، وقد اكتسبت 
أيضا سمعة في إتاحة الفرص التعليمية ذات الجودة العالية. ويقدر االستراليون 

الثروة المتمثلة في التنوع الثقافي والثراء االجتماعي الذي يجلبه الطالب 
األجانب إلى جامعاتنا ومجتمعنا.

أماكن الجامعة
للجامعة أربعة أماكن في والية فكتوريا — واحد في ملبورن وإثنان في 

جيلونغ وواحد في وارنامبول.
ويتميز كل مقر بسمة تميزه عن غيره وكلها تحتل مواقع مريحة ويسهل 

الوصول إليها بالمواصالت العامة أو بالسيارة، مع وجود مكان لركن 
السيارات.

الدورات التعليمية
تلتزم كافة الدورات والمناهج الدراسية التي تقدم في جامعة ديكين بمعايير 

عالية موحدة، بغض النظر عن مكان تدريسها. ُيحظى بكالوريوس العلوم الذي 
س في مقر بيروود بنفس سمعة بكالوريوس العلوم في وارنامبول  ُيدرَّ

وارنامبوألو جيلونغ. ويكمن االختالف الوحيد في حجم الفصل ومجموعة 
المواد االختيارية المتاحة.

نبذة عن جامعة ديكين
بعيدا عن مجموعة الدورات والبرامج المبتكرة والخدمات المتميزة، يتمتع الحرم الجامعي 

لجامعة ديكين ببيئة مفعمة بالحياة يستطيع فيها الطالب أن يقيم عالقات شخصية مع 
زمالئه تساعده على االسترخاء. ويتميز الحرم الجامعي لجامعة ديكين بوجود شعور قوي 

يتسم بالراحة وروح المشاركة، كما أنه يساهم في خلق بيئة داعمة للدراسة.
وستكتشف مجموعة من خدمات الدعم التي تلبي حاجات الطالب االستراليين واألجانب 

على حد سواء. وتخلق مجموعة كبيرة من النوادي والجمعيات فرصا كثيرة لتكوين 
أصدقاء واالشتراك في أنشطة الجامعة. 

هل تريد أن تسترخي؟ توجه إلى أحد المقاهي العديدة التي تنتشر داخل الحرم الجامعي 
لجامعة ديكين أو إلى البارات أو الحانات لتتناول وجبة أو لمجرد االلتقاء بأصدقائك.

حرم جامعة ديكين في بيروود
يعتبر حرم جامعة ديكين في بيروود – ملبورن أكبر أماكن جامعة ديكين، كما 

أنه يضم مساحات مفتوحة وجذابة إلقامة العالقات االجتماعية مع الزمالء 
والدراسة، في ظل أسلوب معماري مبتكر ومبان جديدة رحبة والكثير من 

المواقع الالسلكية.

حرم جامعة ديكين في وورنبوندز - جيلونغ
يضم حرم جامعة ديكين في وورنبوندز - جيلونغ مناطق طبيعية كبيرة 

ومنشآت رياضية واسعة. ويعتبر ثاني أكبر أماكن جامعة ديكين، كما أنه يضم 
كلية الطب بجامعة ديكين.

حرم جامعة ديكين في جيلونغ المطل على واجهة مائية
يتكون حرم جامعة ديكين المطل على واجهة مائية في جيلونغ من مبنى 
تاريخي تم تطويره بشكل موسع، ويقع في منطقة األعمال المركزية في 

جيلونغ. ويطل على خليج كوريو الخالب.

حرم جامعة ديكين في وارنامبول
يتكون حرم جامعة ديكين في وارنامبول على ضفاف نهر هوبكينز قريبا من 

شواطئ التزلج العالمية، ويعتبر مجتمعنا يستم بالود والتقارب حيث يساعد 
على إقامة عالقات شخصية وغير رسمية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
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• درجات علمية ذات جودة
• حرم جامعي مفعم بالحياة

• دورات تعليمية تحظى بالتقدير عالي في 
مجال كل تخصص



المنح الدراسية
يحق للطالب األجانب الدارسين في جامعة ديكين أن يتقدموا لعدد من المنح 

الدراسية التي تساعدهم في دراساتهم. ُتمَنح المنح الدراسية على أساس الكفاءة 
األكاديمية، وتقوم على معايير اختبار متعددة تحددها كل كلية مثل الدورة 
التعليمية ومكان الجامعة ودولة األصل ومجال التخصص ومحور البحث. 

تشتمل المنح الدراسية للطالب األجانب في جامعة ديكين على منح مقدمة من 
خالل برنامج المنح الدراسية الدولية في جامعة دبكين )DUISP(، ومنح مقدمة 

بالتعاون مع الجهات االقتصادية البارزة، ومنح دراسية بحثية دولية لطالب 
الدرجات البحثية.

معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة ديكين
يقوم معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة ديكين بإعداد الطالب الذين قد يحتاجون 
دعماً إضافياً في اللغة اإلنجليزية ليتمكنوا من االلتحاق بالدورات الدراسية 
العلمية بجامعة ديكين وغيرها من المؤسسات التعليمية العليا في أستراليا.
وفي ظل توفر مجموعة كبيرة من البرامج لالختيار فيما بينها، سيتمكن 

الطالب من العثور على البرنامج األفضل الذي يناسب احتياجاتهم للتطور 
األكاديمي والمهني وحتى على المستوى الشخصي. ومن خالل الحرم الجامعي 

لجامعة ديكين الذي يحتل مواقع مريحة يسهل الوصول إليها سواء في مقر 
بيروود–ملبورن أو مقر وورنبوندز – جيلونغ، سيتمكن الطالب من الدراسة 

والتمتع بكافة المزايا والمرافق الخاصة بالبيئة الجامعية.

الخدمات والمرافق الترفيهية الخاصة بالطالب
 تقدم جامعة ديكين برامجاً لدعم الطالب مصممة خصيصاً للطالب 

 األجانب – ابتداءاً من التوصيل من المطار وخدمات السكن واإلرشاد، 
الى االسشارة األكاديمية واألنشطة االجتماعية. تشتمل الخدمات والمرافق 

 الترفيهية على 
ما يلي:

• االستقبال بالمطار
• برنامج اإلرشاد للطالب األجانب

)ISAs( مستشارين للطالب األجانب •

• برنامج دعم النظائر
• الدراسة والدعم

• المشورة والدعم الشخصي
• الدعم المالي في حالة الطوارئ

• المركز الطبي
• الخدمات الدينية وغرف الصالة

• األطعمة والمشروبات

كلية اآلداب والتربية
تعتبر البرامج التي تتضمنها هذه الكلية سواء في اإلنسانيات أو الفنون 

التمثيلية أو الفنون اإلبداعية أو العلوم االجتماعية والتربية في شتى فروع 
العلم شيئاً حيوياً لجعل أستراليا مجتمعاً يتسم بروح المساواة واإلنسانية 

واالبتكار.

بكالوريوس الفنون اإلبداعية )الفنون المرئية(
سيتعرف الطالب على مجموعة من أساليب الفنون المرئية ويكّونون معرفة 
راسخة عن نظرية الفن المعاصرة من خالل الجمع ما بين أحدث النظريات 
والتدريب على االستديوهات المتخصصة التي تضم التكنولوجيات الرقمية. 

فالجمع ما بين سلسلة كبيرة من الفنون المرئية والدراسات التربوية من شأنه 
أن يؤهل الطالب لتدريس الفنون المرئية في المدارس وغيرها من األماكن 

التعليمية.

بكالوريوس آداب )إعالم واتصال(
تم تصميم هذا البرنامج لتخريج الطالب بمؤهالت متعددة المهارات تناسب 

مجال اإلعالم واالتصال التي تتسم بسرعة التقدم والتغّير. وسوف يتم تزويد 
الطالب بمهارات متنوعة ومتكاملة من خالل توليفة من الدراسة النظرية 

والعملية يتم تدريسها في استديوهات حديثة مصممة لهذا الغرض.

بكالوريوس تربية )تعليم أساسي(
يعتبر برنامج التعليم األساسي برنامجاً احترافياً متخصصاً يشارك من خالله 

الطالب في برنامج يمنح المشاركين في خبرة مهنية على أعلى مستوى.

ماجستير التربية
تتمتع برامج التربية بجامعة ديكين بسمعة دولية في تقديم برامج تحقق تطوراً 
مهنياً عالي الجودة للمدرسين، مع التزام قوي بالتعليم عن بعد والتعليم المرن.

كلية الصحة والطب والتمريض والعلوم السلوكية
تضم جامعتنا خمس كليات فرعية تشمل علوم التربية الرياضية والتغذية، والصحة 

والتنمية االجتماعية، والطب، والتمريض، وعلم النفس.

 بكالوريوس الطب 
وبكالوريوس الجراحة

يتمثل ذلك في برنامج من أربع سنوات في المرحلة الجامعية للطالب الراغبين 
في التأهيل للعمل كأطباء ممارسين. وسيكون خريجو كلية الطب معدين إعداداً 
جيداً للعمل كطبيب معاود )في مرحلة التدريب( في المستشفيات الحضرية أو 

الريفية. وسيكون هؤالء الخريجون مؤهلين للدخول في برامج تدريب 
لمجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، بما فيها العمل كطبيب عام أو في 

الجراحة أو علم األمراض أو طب الطوارئ أو التوليد وأمراض النساء أو 
طب األطفال أو التخدير أو طب الشيخوخة أو العالج اإلشعاعي أو الطب 

المهني أو التأهيلي وغيرها من التخصصات الطبية العديدة.

بكالوريوس التمريض
يعتبر بكالوريوس التمريض في ديكين أحد أفضل درجات بكالوريوس 

التمريض في أستراليا ككل، حيث تحظى المتخرجات منه بقدر كبير من 
االحترام بفضل مستواهن االحترافي وقدرتهن على تقديم العناية الطبية 
للمرضى. وفي السنوات األخيرة وجد 100 بالمائة من متخرجات كلية 

التمريض في ديكين الراغبان في العمل وظائف في غضون ثالثة أشهر من 
التخرج.

بكالوريوس العلوم الصحية
يعتبر بكالوريوس العلوم الصحية مثالياً للطالب الراغبين في دراسة مجموعة 

من القضايا الصحية. يسمح الهيكل المرن للطالب أن يتناولوا مجموعة متنوعة 
من المجاالت الخاصة بالعلوم الصحية، أو التركيز على مجال أو اثنين 

محددين من مجاالت التخصص.

ماجستير الصحة العامة
يعطي ماجستير الصحة العامة بجامعة ديكين الذي يشتمل على تخصصات 

متعددة الخريجين فهماً واسعاً فيما يختص بالصحة السكانية. ويحصل الطالب 
أيضاً على فرصة للدراسة المتعمقة والبحث في تخصص الصحة العامة.

)DUSA( اتحاد طالب جامعة ديكين •
• األندية والجمعيات

• دعم المعاقين

• محالت بيع الكتب

• المكتبات

المسارات المؤدية لجامعة ديكين
إذا لم تستطع استيفاء متطلبات القبول بجامعة ديكين لاللتحاق بدورة تعليمية 

معينة، قد نجد لك بعض المسارات التي تمكنك من االلتحاق. ويمكن أن 
تساعدك هذه المسارات أيضاً على قبول جامعة ديكين للنتائج الدراسية السابقة 

)نقل الرصيد الدراسي(* حيث سيقل الوقت الذي تحتاج إليه إلنهاء دورتك 
التعليمية في جامعة ديكين. وتضم هذه المسارات معهد ملبورن لألعمال 
والتكنولوجيا ^)MIBT( أو مؤسسات التعليم الفني والتكميلي ^)TAFE( أو 

غيرها من المؤسسات التعليمية فوق المرحلة الثانوية. 
وقد صادقت جامعة ديكين أيضاً على قبول العديد من النتائج الدراسية السابقة 

التي اكتسبت في جامعات خارج أستراليا. وربما يفضل المتقدمون لجامعة 
ديكين أن يتم تقييم دراساتهم السابقة بهدف تقليل سنوات الدراسة المطلوبة 

إلنهاء دورتهم التعليمية.
*  للحصول على مزيد من المعلومات حول قبول النتائج الدراسية السابقة، 

www.deakin.edu.au/courses/ يرجى الدخول في الموقع االلكتروني
www.deakin.edu.au/future-students/international/ و credit/search

.apply-entry/advanced-stand

^  للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المسارات، يرجى الدخول في 
www.deakin.edu.au/ و www.mibt.vic.edu.au الموقع اإللكتروني

.future-students/international/pathways

الدراسة بالخارج
يقدم برنامج الدراسة بالخارج وتبادل الطالب لدى جامعة ديكين فرصة فريدة 

للطالب األجانب الكتساب ثقافة وخبرة جديدة من أستراليا، باالضافة الى كسب 
نقاط قيما يتعلق بدرجاتهم العلمية عند العودة لبالدهم.

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الدخول في الموقع اإللكتروني
www.deakin.edu.au/future-students/international/study-abroad/

sa-at-deakin

االتصال بنا
deakin-international@deakin.edu.au راسلنا على البريد االلكتروني 

 اإلستفسار عبر االنترنت على موقعنا االلكتروني
www.deakin.internationalstudent.info 
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كلية إدارة األعمال والقانون
تقدم كلية إدارة األعمال والقانون برامجاً لمرحلة الدراسة الجامعية والدراسات العليا 

وبرامج التطوير التنفيذي تم تصميمها لتطوير المهارات اإلبداعية والتحليلية والتي تتعلق 
بالعالقات فيما بين األشخاص والمهارات الفنية التي تدعم الحياة العملية والنجاح المهني.

بكالوريوس القانون
تم تصميم برنامج بكالوريوس القانون في جامعة ديكين بهدف تخريج محامين 
تجاريين من الطراز األول. ويقدم البرنامج دراسات متعمقة في كل المجاالت 

الرئيسية للممارسة القانونية، مع تركيز خاص على التدريب على اكتساب 
المهارات القانونية العملية. وهو أيضاً أحد البرامج القليلة في أستراليا اليت 

تولي تركيزاً خاصاً وحصرياً على القانون التجاري.

بكالوريوس االدارة
تم تصميم بكالوريوس اإلدارة لألشخاص الذين يطمحون الى العمل في مجال 

اإلدارة. وسيمكن البرنامج الطالب من اكتساب وإجادة فهم راسخ لألسس 
الفكرية لدراسة اإلدارة وعناصرها الرئيسية.

بكالوريوس التجارة
يسمح الهيكل المرن لهذا البرنامج للطالب أن يتخصصوا في مجال مختلفة مع 
تقدمهم في الدورة الدراسية، ما يؤدي الى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل 

أمامهم. وتتاح للطالب أيضاً فرصة قيمة للتدريب على األعمال الكتساب 
الخبرة العملية في مجال التخصص.

ماجستير إدارة األعمال )دولي(
تم تصميم هذا البرنامج بشكل خاص إلعطاء الطالب الذين يتمتعون بقدرة 
 عالية على األداء فرصة الكتساب الخبرة في المجال كجزء من ماجستير 

إدارة األعمال على مستوى عالمي. ويضم خيارات فيما يتعلق بمشروع البحث 
تسمح ببحث قضايا تنظيمية محددة. وقد تسمح للطالب للدخول في درجات 
علمية أكبر من خالل البحث. ويتم التركيز فيها على القضايا المتعلقة بإدارة 

األعمال الدولية.

كلية العلوم والتكنولوجيا
تضم هذه الكلية أربع كليات فرعية، وهي كلية العمارة والبناء، والهندسة، وتقنية 

المعلومات، وعلوم الحياة والبيئة.

بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية
يعتبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية برنامجاً نابضاً بالحياة وهاماً 

وموضوعياً، حيث تنتهج مساراً متعدد التخصصات يمكن الطالب من التعرف 
على مجاالت الدراسة التي اختاروها من منظور علمي وصحي.

ماجستير الهندسة
تم تصميم هذا البرنامج لتلبية احتياجات العمل لعمال مؤهلين قادرين على البدء 
في العمل في مشروعات معّقدة فور تخّرجهم. ويركز هذا البرنامج على الخبرة 
العملية ومشروعاً بحثياً أو مشروعاً متخصصاً تحت االشراف، ويقدم البرنامج 

للطالب مهارات إدارة المشروعات المتقدمة.

بكالوريوس التصميم )عمارة(
يشتمل بكالوريوس التصميم على أحدث المحتويات الدراسية باإلضافة الى 
أحدث األبحاث، وقد تم تصميمه من منظور عالمي. ويركز البرنامج على 
التطبيق الواقعي. ويقوم الطالب فيه باستكشاف األفكار والتاريخ والفلسفة 

والتصميم والتواصل المعماري باإلضافة الى علوم وتكنولوجيا البناء.

ماجستير تقنية المعلومات
يقوم ماجستير تقنية المعلومات بجامعة ديكين بصقل مهارات تقنية المعلومات 

المتخصصة من خالل تقديم المعرفة الحديثة عن آخر التطورات في تكنولوجيا 
الحوسبة، باإلضافة الى تغطية األسس الفنية والنظرية لهذه الموضوعات.

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الدخول في الموقع اإللكتروني:
.deakin.edu.au 

دورات تعليمية مبتكرة، ومواقع فريدة، ودعم رائع. كل ذلك ما هو إال بعض األسباب التي تجعل من جامعة ديكين هي االختيار األنسب لك، فالكليات األربع التي تضمها جامعة ديكين تقدم عملياً مئات من االختيارات التي تتعلق نماذج للدورات التعليميةنبذة عن جامعة ديكين
.www.deakin.edu.au بالدرجات العلمية في عدد كبير من المجاالت العلمية. وفيما يلي مجرد نموذج لذلك. للحصول على قائمة كاملة محدثة، راجع موقعنا اإللكتروني


