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Budgeting for Tertiary Study  

 للدراسة الجامعية وضُع ميزانّية

 ؟ ةلى الجامعإللذهاب يخطط ولدكم هل 

 ؟كم ستكلف الدراسة الجامعية

 همقاتع نفيجم على تغطية همقدرتللتأكد من  بالتخطيط المسبقاستثمار مهم، ولكن من المهم أيضا أن يقوم الطالب  ةلى الجامعإالذهاب 

ة في مراحل ف مختلفمصاري نظرا لوجودالمال يوفرون و ألنفسهمميزانية يضعون  كيف واتعلميأن  همعلي. معا   الدراسيةو ةيالمعيش

 .الجامعيةمراحل الحياة من  مختلفة

خيارات القروض المتوفرة من هم غير متأكدين لكن  و، دراستهم الجامعية نفقاتدفع نه يتوجب عليهم أ الطالب يدركون معظم  ن  إ 

لها عليهم  التي  خرىألتكاليف االو   .وغيرها وأدوات الدراسة الكتب تكلفةرسوم الخدمات، ومثل  ةالجامعي تهمدراسأثناء تحم 

 .مصاريف المتعلقة بالذهاب إلى الجامعةللالتخطيط  لمساعدة ابنكم فيالمنسدلة أدناه في القائمة تجدها  مفيدة عامة معلومات هناك 

 

Commonwealth Supported Place (CSP) Explained 

   (Commonwealth Supported Place) الكومنولثحكومة من المقاعد الدراسية المدعومة 

. الدراسةسوم رلدفع من حكومة الكومنولث  جزئيا امالي استراليا يتلقون دعمأالذين يدرسون في وستراليين ألأغلبية الطالب الجامعيين ان  إ

لون  أما   .Commonwealth Supported Place(CSP) المدعوم من الكومنولث المقعد الدراسي بنظام فيما ُيعرفلذلك فهم مسج 

 . مساهمة الطالب باسموهذا ما يعرف توجب على الطالب دفعه يالمتبقي من الرسوم فالمبلغ 

ل فيها الدراسية الموادلى ع  المبلغ الذي يتوجب على الطالب دفعهيعتمد  ن الطالب كوولكي يخرى. أل ن سنةوتختلف هذه القيمة م ،المسج 

 الطالب: يجب أن يكون  مقعد دراسي مدعوم من الكومنولث للحصول على مؤهال  

   وأ ، نيوزيلنداأو لديه إقامة دائمة في أستراليا أو  أستراليا  مواطنا 

 ألسباب إنسانيةئمة االد هالتأشيرة األسترالي من حاملي.  

حين ل يمكنهم  تأجيل دفع الرسوم الجامعية، أو مساهمتهم مقدما   دفع المقعد الدراسي المدعوم من الكومنولث‘بـ  المسجلينيمكن للطلبة 

 ونبدأيسوف فالعمل الجامعة واالنخراط  في عند التخرج من و .إذا كانوا مؤهلين لذلك ،HECS-HELPمن خالل الـ وذلك  التخرج،

 معين. حد  حين يصل دخلهم إلى من خالل النظام الضريبي  تسديد هذا القرضب
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 1024 الطالب لعام ةفئات ونطاقات مساهم

للرسوم  نى واألقصىدألالحد امعينة وتحدد فئات  بتصنيف  الدراسات أو التخصصات الجامعية المختلفة في  األستراليةالحكومة تقوم 

هد حيث الجامعات والمعاينطبق على  جميع  الوطني  النظامهذا وفي السنة(. امل )عادة  ثماني مواد  ك المفروضة على الدراسة بدوام

 .ةنظام تحديد التكاليف الدراسينفس و تستخدم جميعها نفس المعادالت الحسابية

 ختلفة.تخصصات مالدارسة ل يحدد تكاليف أدناهالجدول 

لكل ) 1024 لعامالب طالمساهمة  اقنط البمساهمة الط فئة

 *دوام كامل(طالب مسجل ب

م السلوك، لونسانية، عالعلوم اإل – 1لفئة ا

 ، اللغاتعلم النفسالدراسات اإلجتماعية، 

 .ثيلتموال ، الفنون االستعراضية األجنبية

 دوالرا 4066$ – 0

، علم ءحصااإلالرياضيات،  – 2الفئة 

ى، خرألة، الصحة االحاسوب، البيئة المبني  

ة المتحالفة، العلوم، الهندسة، مسح حالص

 اعة. األراضي، الزر

 دوالرا 8416 – 0

الطب، الطب  ،سنانألطب ا – 6الفئة 

ا )بم الدارةالحقوق، المحاسبة، ا البيطري،

 فيها العالقات العامة(، علم االقتصاد

 التجارة.   و

 دوالرا10081 -0

 

 .عتمدة أو أكثر في فصل دراسي واحدبدوام كامل إذا كان مسجال في ثالث نقاط مُ يعتبر الطالب مسجال . دوام كاملمسجل بالالطالب  *

ة عتمدة واحدةمعظم المواد الدراسية تعادل نقطة مُ   .دراسية  لكل ماد 

Higher Education Contribution Scheme – Higher Education Loan Program (HECS-HELP) 

Explained 

  (HECS-HELP)لجامعية الـقرض المدفوع للدراسات ا - م الجامعي في التعليالمساهمة  نظامشرح 

 دفعة  المبلغ هذا بدفع  ينلزممُ  غيرهو قرض تقدمه حكومة الكومنولث. الطالب  HELP)-(HECSالقرض المدفوع للدراسات الجامعية 

 .  تهم الطالبيةمساهمقيمة فاتورة تتضمن  في بداية كل فترة دراسيةللطالب سيرسل  .واحدة

 بامكانك:ألسباب إنسانية فالدائمة  ألستراليها ل التأشيرةأو تحمُ  ا  استرالي ا  مواطن ذا كنتإ

 ل على قرض الـوحصلا loan HELP-HECS  بالكاملطالب ساهمة الملتغطية (الـ دفع  تأجيلبسابقا   اليها أشيرHECS)، 

 أو

  مقدما   بالكاملبية المساهمة الطالدفع  مبلغ .  
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 ة  لى جامعة ديكن نيابإمباشرة   تقوم بدفع المبلغ  حكومة الكومنولثفإن ، HECS-HELPعلى قرض الـ   البالط حصلذا إ

مكتب ل من خالقرض ـتسديد السيتم كذلك األسترالي.  مكتب الضريبة من خالل مهالمترتبة علي لديون يتم تسجيل اسو مهعن

 . لوا يدرسونزلو ماو، حتى حدا  معينا   الطالب دخلحين يتجاوز الضريبة األسترالي 

 

 اإلقامة الدائمةتأشيرات  وحاملونيوزيلندة  مواطنو

-HECSقرض الـ يحق لهم الحصول على )فئة اللجوء غير االنساني( ال الدائمة اإلقامة تأشيرات  وحاملونيوزيلندة  مواطنو

HELP .ويجب عليهم دفع مساهمتهم الطالبية مقدما وبالكامل 

 

 االلزاميحّد التسديد 

يتم حيث  $11605لزامي هو إلالتسديد ا حد  فإن ، 2016-2016فبالنسبة لمدخول . من سنة ألخرىلزامي إلاالتسديد  يتغير حد  

  الدخل. زيادةمع   نسبة المئويةهذه الوترتفع  هذا القرضتسديد ل خلدمن ال 6من %رب قامايدفع 

 

وقروض الدراسة  CSPs بمقاعد الدراسة المدعومة من حكومة الكومنولثالمزيد من المعلومات المتعلقة تقدم جامعة ديكن 

HELP-HECS   الحصول عليها من أيضا كجزء من عملية التسجيل بالجامعة ويمكنfee payment assistance 

webpage. 
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Student Services Fee 

 الخدمات الطالبيةرسوم 

 فرص العمل والتوظيفخدمات للطالب داخل الحرم الجامعي مثل   الخدمات المتوفرة لتغطية  تفرض معظم المؤسسات الجامعية رسوما  

  .وغيرها ةوالمواقع الرياضي   األنديةو ميةيالمهارات األكادو

 (Student Services and Amenities Fee) رسوم الخدمات والخدمات الترفيهيه للطالبـبجامعة ديكن في عرف هذه الرسوم تُ 

لطبيعة الدراسة  وفقاتختلف التكاليف  .HECS-HELPشبه الـ ي حصول على قرضو الأالرسوم مقدما  هذه دفع الطالب  ستطيعيو

ما  2016الرسوم لسنة تتراوح نسبة . عن بعد(الدراسة ) أو خارجه حرم الجامعة داخلس وإذا كان الطالب يدر )بدوام كامل أو جزئي(

  للفصل الواحد. دوالرا 51 إلى 66بين 

 

Deakin University Student Association (DUSA) Membership 

 (DUSA) جامعة ديكن اتحاد طلبةضوية عُ 

 . عن حقوقهم وتوفير الخدماتالدفاع و دعم الطالب لطلبة ديكن من خالل اصوت طلبة جامعة ديكن ويوف راتحاد  هو(DUSA) دوسا

يز زالمختلفة من أجل تع ديكن لجان جامعةفي مجالس و، كذلك يشارك ممثلوا الطالب الطالب لخدمةواالتحاد بإدارة  أنفسهم الطالبيقوم 

 ا  فرصالب للط المتواجدة في حرم الجامعة  األنديهجمعيات ووالاإلتحاد يوفر كما . تهمخذة لمصلحالمت   على القرارات تجربة الطالب والتأثير

ال في الحياة الجامعيةبشكل واالشتراك  ،للمشاركة مع من لهم ميول مشتركة هامة   .فع 

 الجامعية لحياةاالفعاليات االجتماعية وفي ركة المشاإن  قوم بدعم أندية الجامعة أيضا. يفعاليات اجتماعية على مدار العام و  نظيمبت دوساقوم ي

 .المستقبلفي بتجربة رائعة وذكريات ال تنسى  أيضا   مهوإنما تزوددراسة الجامعية الالل خ للطالبالدعم  قطفوفر تال 

 . سنويا   دوالرا   10إلى  11ن ما بيها فيتراك شاال ةوتتراوح قيملعضوية لمختلفة  مستويات هناك 
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Accommodation  

  كنالسّ 

 . يتحملونهاأكبر كلفة مالية يمكن أن تكون السكن  كلفةفإن لاللتحاق بالجامعة تهم وإذا انتقل الطالب بعيدا عن بي

لتابع االعيش في السكن الطالبي ختار ين أ لطالب لويمكن في السعر والنوع.  كن المختلفةالس  خيارات  من يوجد في جامعة ديكن مجموعة

 Off-Campus Housingبـخدمات السكن خارج الحرم الجامعي ) معروفةدمات وهناك خ .الحرم الجامعيو خارج أ يحرم الجامعلل

Service ) الحرم الجامعيقريب من و سكن مناسبفي ايجاد الطالب عد تسا. 

On-campus student residences 

 يّ حرم الجامعال داخل كن الطالبيالسّ 

 ،من خالل البرامج التوجيهيةوذلك الدراسية  بيئه داعمة لتعزيز تجربة الطالب وللسكن  مساكن جامعة ديكن للطالب مكانا  مالئما تقدم

 .نشطة االجتماعية والرياضيةألوا ،المناصب القياديةو ،التوجيهو ،خرينآلا الدعم من الطالبو

 يتوفر السكن داخل الحرم الجامعي في :

 ملبورن 

 جيلونغ 

 رنمبولو 

 Melbourne Burwood 

 (بيروود ) ملبورنالحرم الجامعي في 

 .رائعين للمعيشة في حرمها الجامعي في  ملبورن، بيروود نموذجينجامعة ديكن  تقدم

)بما في ذلك أدوات المطبخ  مطبخمشتركة وفي جميع الوحدات السكنية مزودة بغرفة جلوس  ا منفردةغرف القرية الطالبيةتقدم  

 سيل المالبس.لغحمام ومرافق والضرورية( 

 م مع حما  تتألف من غرفة واحدة( Studio)صغيرة شقق يمكن للطالب اختيار شقة مؤل فة من هناك ايضا  بناية جديدة و 

 مطبخ وغرفة طعامو غرف مع غرفة جلوس مشتركة كبيرة م خمس أو ستومطبخ صغير مجهزا  تجهيزا  كامال ، أو سكن مشترك يض

 .مرافق لغسيل المالبسو

ما  2016سنة في  المساكنفي هذه  السكن ةكلفتبلغ نفسهم. أعداد طعامهم بإلذلك يجب على الطالب  ،طعام في بيروودالوجبات تقدم  ال 

 دوالرا. وتشمل هذه التكلفة:11761إلى  5456 بين

  (لمدة فصلين دراسيين)السكن 
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 من كهرباء وغاز وماء( فواتير الخدمات( 

 رسوم األنشطة 

 رسوم صيانة األبنية 

 التأمين عل محتويات الغرفة 

  بما في ذلك االنترنت( كلفة االتصاالتWi-Fi) 

  

Geelong Waurn Ponds 

 جيلونغ حرم الجامعي في ال

تقدم و .لغسيل المالبسحمام ومرافق و مطبخو مشتركةمع غرفة طعام  منفردة من غرف كن الطالب في حرم الجامعة في جيلونغس   يتألف

  لى الخميس.إثنين إلالمساء في قاعة الطعام من يوم افي طعام الوجبات 

 :تشمل دوالرا و 10151حوالي  2016في هذه المساكن في سنة  ةعيشمالكلفة تبلغ 

 )السكن )لمدة فصلين دراسيين 

 )خدمة تغذية )أربع وجبات في األسبوع 

 من كهرباء وغاز وماء( فواتير الخدمات( 

 رسوم األنشطة 

 رسوم صيانة األبنية 

 التأمين عل محتويات الغرفة 

  بما في ذلك االنترنت( كلفة االتصاالتWi-Fi) 

 

قدم معيشة على عدة وحدات سكنية تكل جناح ويحتوي  .جنحةأ 10 هفيوجد الطب. ي طالب منطالبا  ثالثينل هناك سكن منفصلكذلك 

 .ةللدراستجهيزات و رائعة

غرف منفردة ومجهزة تحتوي على سرير ومكان للجلوس ومطبخ صغير وحمام. سكن جديد يتألف من  2016كذلك سيتم افتتاح في عام 

 دراسيين.دوالرا لفصلين  10080إلى  5640تبلغ تكلفة هذه الغرف ما بين 
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Warrnambool 

    نمبولروحرم ديكن في 

 كةغرفة جلوس مشتر تحتوي علىكن الس  وجميع بنايات  ،غرفة نوم مفروشة طالبلكل  نمبولروسكن الطالب في حرم الجامعة في  في

 .ياسبوعفي المساء أات وجب كن ثالثمطعم الس   لغسيل المالبس. يقدمحمام ومرافق و مطبخو

 . 2016حرم الجامعة في سنة  فيوالحديثة  كنية الجديدةالمزيد من أماكن اإلقامة الس  افتتاح سيتم   

 كلفةوتشمل دوالرا للسكن الجديد.  10080إلى  5640دوالرا للسكن القديم وما بين  8617 2016سنة في  ورنمبولفي  إلقامةا ةكلفتبلغ 

 :كنالس  

 )السكن )لمدة فصلين دراسيين 

 ت في األسبوع(خدمة تغذية )ثالث وجبا 

 من كهرباء وغاز وماء( فواتير الخدمات( 

 رسوم األنشطة 

 رسوم صيانة األبنية 

 التأمين عل محتويات الغرفة 

  بما في ذلك االنترنت( كلفة االتصاالتWi-Fi) 

 

Off-campus housing 

 رم الجامعيكن خارج الحالسّ 

 .واألكثر شيوعا    للطالببسهولة كن المتوفرة رخص خيارات الس  أمن كن المشترك الس  يعتبر 

زل في المنفي خرين آلمع المقيمين ا ان يتشاركوأتوقع كن من المولبهم  خاصةيسكن كل طالب في غرفة مشترك في بيت  عند االقامة 

من كهرباء ) الفواتيربعض يتضمن اإليجار األسبوعي في البيت المشترك عادة  رف الجلوس.الحمام وغُ و جميع المرافق بما فيها المطبخ

بهذا  قراري أمن مالك البيت أو الوكيل العقاري قبل اتخاذ التأكد من المهم ولكن  .تكون الغرف مفروشةعادة ما تكون و ( وماء وغاز

 . الشأن

 لكل طالب سبوعيا  ألبيوت المشتركة الكلفة التقريبي ة ل

 دوالرا 170 – 110 ملبورن

 دوالرا 170 – 110 جيلونغ

 دوالرا 160 - 120 ورنمبول 

 جميع  التكاليف أعاله هي تقريبية فقط وتختلف حسب الموقع ونوع السكن وعدد الطالب المشتركين في السكن. 
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Deakin Housing Service 

 كن في جامعة ديكنخدمات السّ 

مع  كالبيوت باالشترا إستئجار الشقق أوتقدمها جامعة ديكن تساعد الطالب على التي و خارج الحرم الجامعيالمتوفرة كن خدمات الس  

 .الجماعية المساكنفي  األسر المضيفة أو االقامةمع خرين أو آطالب 

ن كس  القاعدة بيانات االطالع على يمكن لهؤالء الموظفين  ة.مساعدلتقديم ال على استعدادوهم جامعي  حرمفي كل سكان و إموظفهناك  

لى إ افةيجار، باالضإلات واستمارات افهم وإتمام الطلبو ،تنظيم مواعيد لالطالع عليهاو ،وتحديد سكن مناسب في الجامعة المتوفرة

 .ينكمستأجر مساعدة الطالب على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم

 :السكن وفقا لعدة عوامل منهاتختلف تكاليف  

  نمبولرو وألى من جيلونغ أغ في ملبورن جاريإلكون ايغالبا  ما - الطالب  درس فيهيموقع الحرم الجامعي الذي 

  بالسكن عادة أرخصشتراك الا -بشكل منفرد  أو باالشتراك مع آخرين العيش 

  البناية حسب حجم وعمر وجودة –نوع السكن 

 ...الخ.الكهرباء والغاز والماءاألثاث و مصاريفو النقلتكلفة بعين االعتبار  الطالب أخذين أيجب كذلك  

 Living Costs                                                                                                        تكاليف المعيشة 

 هم. ل ةالدخل المتوفركمية و األموال،بصرف التوكيفية  ،وهذا يعتمد على وضعهم المادي ادي والمعيشي لكل طالبيختلف الوضع الم

 الماءو لهاتفمثل ا المختلفة فواتيرالمصاريف ميزانية ال يحتاج الطالب لألخذ بعين االعتبار عند وضع كنالس  لى تكاليف إافه ضباإلف

 الطعام والحياة االجتماعية. و الكهرباءو

جهزة ألالمناشف واو الفراشالمنزلية واألواني و مثل شراء االثاثإلقامة جديد لتجهيز مكان مرتبطة ب مصاريفهناك ايضا  كذلك 

في عيشون انوا ياذا كف .من البيتيحضرونها معهم األشياء التي يعتمد على موقع السكن و البيحتاجه الطالمبلغ الذي ف. وغيرهالصغيرة ا

 صفقة اإلقامة.  من الحرم الجامعي سيتم تغطية بعض هذه النفقات كجزء 
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Travel 

Public Transport 

 السفر

 المواصالت العامة

 . ضتخفيالبطاقة  الحصول علىلطالب الدوام الكامل يمكن جميع مواقع جامعة ديكن وفي بشكل جيد الموصالت العامة توفر ت

 تذكرةهم شراء يمكن وسائل النقل العام بانتظامالطالب الذين يستخدمون  . لموقعالمسافة وا تختلف تكاليف السفر بالمواصالت العامة حسب

 . دوالرا 100لى إ 210 مقابل  الطالب السنوية 

مزيد من المعلومات أرخص من السفر داخل ملبورن وضواحيها.  نمبولرمثل جيلونغ وو المناطق اإلقليمية أو الريفيةالسفر داخل 

 . العامة في فيكتوريا متوفرة من المواصالتالمفصلة 

Driving to campus 

 قيادة السيارة الى الحرم الجامعي 

الوقود و بعين االعتبار التكاليف المرتبطة بالسيارة مثل تسجيل السيارةعليهم األخذ لى الحرم الجامعي إيقودون سياراتهم الطالب الذين 

 $210حوالي  2016. تبلغ تكلفة الوقوف في الحرم الجامعي في عام تصريح وقوف السيارة داخل الحرم الجامعي إلى ضافة، إوالصيانة

 سنويا  .

ك نظام للسفر المشتر هناكخاص جدد. أشلتوفير المال والتعرف على  ئعةخرين هو طريقة راآباالشتراك مع طالب في السيارة  السفر

 خرين.آ طالبمع  السفرباالشتراك في تكاليف لطالب ل يسمح ، بيروودالسيارة في حرم الجامعة في ملبورنب

وذلك  المواصالت العامة اماستخدبأو إلى الجامعة بالسيارة أو على الدراجة أو مشيا على األقدام  سفريمكن للطالب أن يقارن بين تكلفة ال

 .(Deakin Transport Spendometer ( ديكن للمواصالتدوميتر نسبيباستخدام 

Academic Costs 

 ميةيالتكاليف األكاد

وفقا ف . وتختلف هذه التكالييتهميزان عند وضعخذها بعين االعتبار أليحتاج الطالب والتي  الدراسةالمتعلقة بهناك مجموعة من التكاليف 

 والسنة الدراسية.  لتخصصل
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Computing and technology 

 والتكنولوجياالحاسوب 

 الجامعية. م دراستهالتي تواجه العديد من الطالب في بداية  الكبيرة النفقاتمن  هي المتعلقة بهتجهيزات الو (أو كمبيوتر)إن  شراء حاسوب 

وخط  حاسوبن يحصل الطالب على جهاز فمن الضروري جدا أ لذلك عملهافي على البيئة االلكترونية بشكل كبير جامعة ديكن تمد تع

 وبالحاسبامكان الطالب استعارة أجهزة افلى ذلك إ. باالضافة الجامعةفي جميع مواقع  الحاسوب. هناك العديد من مختبرات جي دإنترنت 

من مكتبة الحرم الجامعي   Kindle e-bookكذلك يمكن للطالب استعارة قارئ  بيروود لمدة ساعتين. ( من مكتبةالبتوب المحمولة )

 يوما(. 16لمدة أسبوعين )الذي يدرسون به 

ؤسسات معن طريق تجديدها إما عن طريق الجامعة أو تم  جهزة أ، هناك مجموعة من الخيارات لشراء شراء حاسوب إذا اختار الطالب

مايكروسوفت ( باالضافة الى برامج Apple) لوأب( Lenovo) لينوفولمنتجات   يحق لطالب ديكن الحصول على تخفيضاتخارجية. 

 .(Telstra broadband access)تلسترا من برودباند اكسس ( والـ Microsoft Office)اوفس 

 . 

Books, stationery, printing and photocopying 

 الطباعة وتصوير المستنداتو القرطاسيةو الكتب

مها، ينصح باستخدا كتب أو مقررةالدراسية لها كتب دراسية  المواد  دفاتر وغيرها. معظم القالم وكاأل القرطاسية لشراء الطالب حتاجيس

ة قررة فقط للكتب الدراسية المبشراء اينصح الطالب عن طريق اإلنترنت.  ةوفرالكثير من المواد  الدراسية متن لوازم ألرغم من با لماد 

 مع طالب آخرين. فيها االشتراكحيث أن الكتب األخرى يمكن استعارتها من المكتبة أو ، الدراسية

سنويا. كذلك عليهم تخصيص بعض النقود ساسية الدراسية األللكتب والمواد في ميزانيتهم  دوالر 700 مبلغ الطالب لتخصيصحتاج ي 

 . أو تصوير المستنداتطبع أسبوعيا من أجل 

Examples of specific costs for individual courses 

 دراسّية التخصصات بعض الأمثلة عن تكاليف 

Courses in the Faculty of Arts and Education 

 ية اآلداب والتربيةكلّ تخصصات في 

  والفلم ووسائل اإلعالم الرقمية( قد تتطلب أن بعض التخصصات )مثل وسائل اإلعالم واالتصاالت والتصوير الفوتوغرافي

 من المكتبة أو مكتب الكلية. تها يمكن استعاروالتي  كاميرا )آلة التصوير(ى الطالب يكون لد
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 مالبس الرقص و/أو األحذية الخاصة  فمن الضروري جدا  أن يكون لديهمطالب بكالوريوس الفنون اإلبداعية )الدراما( بالنسبة ل

 بهذا التخصص. 

  الطالب  الذين يتخصصون في في بكالوريوس الفنون اإلبداعية )الفنون النظرية( يحتاجون لشراء مواد وتجهيزات فنية من

 أجل إتمام التقييم الخاص بمواد  دراستهم. 

 

Courses in the Faculty of Business and Law 

 والتجارة لحقوقا التخصصات الدراسية في كلية

 وجد أي ة تكاليف متعلقة بدراسة المواد  الدراسية  في هذه الكلية  ماعدا الكتب والقرطاسية المذكورة أعاله. يال 

Courses in the Faculty of Health  

 الصحة التخصصات الدراسية في كلّية

  وشارة االسم العيادي على الزي  الخاص في التوظيف  دوالرا 180إنفاق حوالي والتوليد يتوجب على طالب قسم التمريض

الجامعية. باالضافة إلى ذلك،  يجب أن  الدراسةعند بداية دراستهم الجامعية. من المتوقع أن تستخدم هذه المالبس طيلة فترة 

أيضا طيلة فترة الدراسة الجامعية وفي ها ماستخديمكن اوالتي  دوالرا، 155يشتري الطالب مجموعة أدوات عيادية تكلف 

 . الحياة المهنية

 شراء قميص  كما يتوجب على طالب بكالوريوس العالج المهني(polo shirt)   عند بداية دراستهم دوالرا  61بحوالي

 للصفوف التطبيقية في السنة الثالثة والرابعة. دوالرا  40 الجامعية، باالضافة إلى أدوات اخرى تكلف حوالي 

   ( وربما التطعيم دوالرا 66إلى إجراء فحص الشرطة السنوي )حوالي الذين يدرسون في الكلية يحتاجون  أيضا الطالب بعض

 .إذا كانوا يعملون في بيئة عيادية

  بعض التخصصات تتطلب أن يلتحق الطالب في وظيفة للحصول على الخبرة حيث يحتاج الطالب إلى األخذ بعين االعتبار في

كن والمواصالت ومواقف السيارات والمال  بس المناسبة.ميزانيتهم مصاريف الس 

Courses in the Faculty of Science, Engineering and Built Environment  

 ة الهندسة والبيئة المبنيّ التخصصات الدراسية في كلية العلوم و

  دراستهم الجامعية  عند بدايةدوالرا  40تكلف حوالي زي  المختبرات والنظارات الواقية وهذه لشراء العلوم طالب يحتاج

 استخدامها طيلة فترة الدراسة الجامعية.  نويمك

 200لمعدات المختبر في بداية السنة الدراسية األولى وحوالي  دوالرا 70يكما سيحتاج طالب الهندسة لدفع تأمين مقداره حوال 

 لمشروع السنة الدراسية األخيرة.  دوالر
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  في السنة االولى من  دوالر 600حوالي يحتاجون لالمبني ة فأما الطالب الذين يدرسون في قسم  الهندسة المعمارية والبيئة

في كل سنة ألدوات يستخدمونها طيلة فترة دراستهم  دوالر 200 مبلغضافة إلى إالدراسة للوحة الرسم وأدوات الرسم، 

 الجامعية.

Deakin Card 

 الجامعية ديكن  بطاقة

حيان ألوفي بعض اوالمطبعة.  الطالبية وبطاقة المكتبة   هذه البطاقة بمثابة بطاقتهم ، وتعتبرجامعية  بطاقةعلى يحصل جميع الطالب 

 . واألدوات التعليم أو المختبرات أو الستعارة المعداتبعض أماكن دخول ل أيضاً  يمكن استخدامها 

 القرطاسيةو الكتبو  الطباعةو المستندات تصويركثيرة كالستخدامها في الحرم الجامعي لدفع ثمن أشياء  بالمال شحنهايمكن للطالب أيضأ 

 لبطاقةا  شحنوباستطاعة اآلباء وأولياء األمور  الميزانيةدارة إفي لمساعدة البيع. هذه وسيلة رائعة ل تالطعام أو آالو المنشآت الرياضيةو

 .الجامعيةبالتكاليف المتعلقة بالدراسة  نقود للمساهمةبال

Avenues for Financial Support 

 وسائل الدعم المالي

 .في جامعة ديكنالدراسة فترة لتأمين بعض الدخل والدعم المالي قبل وأثناء المتاحة للطالب هناك الكثير من الوسائل 

للعمل وتقلل من تكاليف النقل و/أو المواصالت.  اكثر لتكريسه وقتا   للطالب خارج الحرم الجامعيالدراسة توفر الدراسة الجزئية أو  

 يل الدراسةبتأجيشار لذلك في هذا المجال. و إستراتيجية جيدةقد يكون بعض الوقت بعيدا  عن الدراسة للعمل وتوفير المال ن  أخذ كذلك فإ

يما ف استراحة أخذ فترة قرروا الجامعية و وا دراستهماذا بدأالمؤقت  االنقطاع دراسة الجامعية أو الهذا الوقت قبل البدء ب البذا أخذ الطإ

 .بعد

Working and Studying 

 العمل والدراسة

عمل للماكن عمل تتعلق بدراستهم. هناك العديد من الفوائد أمعات يعملون خالل دراساتهم في عمل غير نظامي أو في اغالبية طالب الج

قة بالنفس  وتعزيز الثن آفاق المستقبل العملي يتحسو البقع على الطتي تال ةالمادياألعباء تخفيف لرائعة فهي وسيلة ثناء الدراسة، أ

 .توصيات مفيدةو عملية خبرةفي الحصول على  ومساعدة الطالب 

من المفيد خالل مرحلة الدراسة الثانوية.  به ظيفة من خالل االتصاالت الخاصة بهم أو البقاء في عملهم الذي عملواو الطالب جديقد  

لمعرفة المزيد عن الوظائف  ،وحدة الوظائف والعملجزء من والذي هو  ،JobShop جامعةالتابع لل التوظيفا مكتبزيارة أيضا 

 .أوقريبا  منه داخل حرم الجامعة المختلفة  المتوفرة
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Scholarships 

 المنح الدراسية

م  خارجية. هيئات و  المقدمة من جامعة ديكن المنح الدراسيةهناك مجموعة من  وتغطي  الدراسة الجامعيةفي بداية بعض هذه المنح تقد 

 الجامعية.  من مراحل الرحلةبل للحصول على الدعم المالي في مراحل مختلفة العديد من السُ  كذلك هناك، بالكامل الدراسةفترة 

Financial assistance 

 المالية المساعدات

( النصائح  AdministrationDeakin’s Division of Student) طالب في جامعة ديكنالشؤون اإلدارية للقسم يقدم 

الضرائب ومعظم المسائل المالية المتعلقة ة وتخطيط الميزانيوالمساعدات الحكومية و والمعلومات حول القروض المتوفرة للطالب

  .وناجحون في دراستهماو ضائقة مالية  في حاجة هم للطالب الذين بدون فائدة للمصاريف الدراسية ا بالطلبة. تقدم الجامعة قروض

 

يسمح للمستخدمين متابعة جميع جوانب الدخل والمصاريف  مخطط ميزانية متكامل MoneySmartيوجد في الموقع الخاص بـ 

 م صرف نقودهم.تومعرفة أين 

 

Sample Budgets for Deakin Student 

 جامعة ديكنالب لط ميزانّية ذج انم

لغرض منها اللجامعة  وظروف معيشي ة مختلفة.  ةمختلفة وفروع مختلف عتمد على تخصصاتتفيما يلي بعض النماذج لميزانية الطالب،  

 الخاصة بهم. خطة ميزانتهمكمرشد أو دليل لمساعدة الطالب في تقدير مصاريفهم الجامعية وإعداد أن تستخدم  هو فقط 

االعتبار االحتياجات أو المتطلبات أو  األمثلة أدناه ال تشمل جميع المصاريف التي قد يحتاج إليها الطالب، كذلك فإنها ال تأخذ بعين

 الظروف الخاصة للطالب.

ذكورة ن المبالغ الفعلية قد تختلف عن المبالغ المكذلك فإ (ما لم يتم ذكر عكس ذلك)  واحدة فقطولسنة جميع المصاريف هي تقريبية فقط   

 األمثلة.هذه في 
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 ويستخدم وسائل النقل العام. (رووديب)ملبورن في يعيش في شقة مشتركة في الحرم الجامعي  ،في السنة االولىتمريض  طالب 

 الدراسية نفقاتال

 دوالر 182 )لفصلين( رسوم الخدمات الدراسية

  تكاليف اإلنترنت

 دوالر 700 الكتب المقررة/ الكتب/  الدراسةلوازم 

 دوالر 600  الزي  الخاص/ وأجهزة تتعلق بالدراسة معدات

 مؤجل HECS-HELPالـ 

  السكن نفقات

  0 اإليجار

 دوالرا 11761 )لفصلين( كن الجامعيرسوم الس  

 دوالر 1200 المساهمة المنزلية/ الغذاء/ التموين

 0 الكهرباء

 0 الغاز

 0 الماء

 دوالرا 860 الهاتف/ الجوال

 0 فقط( األثاث )هذه السنة

 0 التكاليف األساسية العامة

  النفقات الخاصة

 دوالرا 2111 وجبات الطعام الجاهزة 

 دوالر 100 التكاليف الطبية، تكاليف طب االسنان والطب البصري  

 دوالر 1200 تكاليف خاصة )المالبس/ األحذية(

 دوالرا 1060 التسلية / الرياضة/ العضوية

  نفقات المواصالت

 0 البنزين / موقف السيارات 

 دوالر 100 (ضالعام )األجرة / بطاقات التخفيوسائل النقل 

 0 التأمين(والتصليح/ كسيارة )اإلضافية للتكاليف ال

  

 دوالرا 26842 لسنويةاإلجمالي للنفقات ا مجموعال

 دوالرا 2071 معدل النفقات الشهرية
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 .ويستخدم سيارةملبورن مع واليه في في السنة االولى، يعيش علوم طالب 

 الدراسيةنفقات ال

 دوالر 182 )لفصلين( رسوم الخدمات الدراسية

  تكاليف اإلنترنت

 دوالر 700 الكتب المقررة/ الكتب/  الدراسةلوازم 

 دوالرا 40  الزي  الخاص/ وأجهزة تتعلق بالدراسة معدات

 مؤجل HECS-HELPالـ 

  نفقات السكن

  0 اإليجار

 0  كن الجامعيرسوم الس  

 0 المنزلية/ الغذاء/ التموينالمساهمة 

 0 الكهرباء

 0 الغاز

 0 الماء

 دوالرا 860 الهاتف/ الجوال

 0 فقط( األثاث )هذه السنة

 0 التكاليف األساسية العامة

  النفقات الخاصة

 دوالرا 2111 وجبات الطعام الجاهزة 

 دوالر 100 التكاليف الطبية، تكاليف طب االسنان والطب البصري  

 دوالر 1200 تكاليف خاصة )المالبس/ األحذية(

 دوالرا 1060 التسلية / الرياضة/ العضوية

  نفقات المواصالت

 دوالر 2400 البنزين / موقف السيارات 

 0 (ضوسائل النقل العام )األجرة / بطاقات التخفي

 دوالر 1700 التأمين(والتصليح/ كسيارة )اإلضافية للتكاليف ال

  

 دوالرا 11677 اإلجمالي للنفقات السنويةالمجموع 

 دوالرا 568 معدل النفقات الشهرية
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 .ويستخدم سيارة في بيت مشترك في ورنمبولفي السنة االولى، يعيش اقتصاد وتجارة  طالب 

 الدراسية نفقاتال

 دوالر 182 )لفصلين( رسوم الخدمات الدراسية

 دوالرا 210 تكاليف اإلنترنت

 دوالر 700 الكتب المقررة/ الكتب/  الدراسةلوازم 

 0  الزي  الخاص/ وأجهزة تتعلق بالدراسة معدات

 مؤجل HECS-HELPالـ 

  نفقات السكن

 دوالرا  7280 اإليجار

 0  كن الجامعيرسوم الس  

 دوالر 1200 المساهمة المنزلية/ الغذاء/ التموين

 دوالر 100 الكهرباء

 دوالر 100 الغاز

 دوالرا 210 الماء

 دوالرا 860 الهاتف/ الجوال

 دوالر 100 فقط( األثاث )هذه السنة

 دوالرا 610 التكاليف األساسية العامة

  النفقات الخاصة

 دوالرا 2111 وجبات الطعام الجاهزة 

 دوالر 100 التكاليف الطبية، تكاليف طب االسنان والطب البصري  

 دوالر 1200 تكاليف خاصة )المالبس/ األحذية(

 دوالرا 1060 التسلية / الرياضة/ العضوية

  نفقات المواصالت

 دوالر 2400 البنزين / موقف السيارات 

 0 (ضوسائل النقل العام )األجرة / بطاقات التخفي

 دوالر 1700 التأمين(والتصليح/ كسيارة )اإلضافية للتكاليف ال

  

 دوالرات 21707 المجموع اإلجمالي للنفقات السنوية

 دوالرا 2162 معدل النفقات الشهرية
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 جيلونغ ويستخدم وسائل النقل العام.  في سكن الجامعي اليعيش في ، وفي السنة االولى فنون طالب

 الدراسية نفقاتال

 دوالر 182 )لفصلين( رسوم الخدمات الدراسية

  تكاليف اإلنترنت

 دوالر 700 الكتب المقررة/ الكتب/  الدراسةلوازم 

يفضل  نقد تختلف ولك  الزي  الخاص/ وأجهزة تتعلق بالدراسة معدات

 دوالر 100تخصيص مبلغ 

 مؤجل HECS-HELPالـ 

  نفقات السكن

  0 اإليجار

 دوالرا 10151 )لفصلين( كن الجامعيرسوم الس  

 دوالرا 1681 المساهمة المنزلية/ الغذاء/ التموين

 0 الكهرباء

 0 الغاز

 0 الماء

 دوالرا 860 الهاتف/ الجوال

 0 فقط( األثاث )هذه السنة

 0 التكاليف األساسية العامة

  النفقات الخاصة

 دوالرا 2111 وجبات الطعام الجاهزة 

 دوالر 100 التكاليف الطبية، تكاليف طب االسنان والطب البصري  

 دوالر 1200 تكاليف خاصة )المالبس/ األحذية(

 دوالرا 1060 العضوية التسلية / الرياضة/

  نفقات المواصالت

 0 البنزين / موقف السيارات 

 دوالرا 681 (ضوسائل النقل العام )األجرة / بطاقات التخفي

 0 التأمين(والتصليح/ كسيارة )اإلضافية للتكاليف ال

  

 دوالرا 15178 المجموع اإلجمالي للنفقات السنوية

 دوالرا 1461 معدل النفقات الشهرية

 


