
املهني  املسار  برامج حديثة ومركّزة عىل  تقّدم ديكن 
للدراسة، ومواقع ممتازة، واختيارات مرنة  

التي  تلك من بني األسباب  ُمتمّيزة. ولعّل  ومساعدات 
األنسب إلبنك. االختيار  ديكن  تجعل 
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 كيف تختلف الجامعة عن املدارس الثانوية؟

الجامعات املعاهد  املهنية املدارس

25 - 8 35 - 25 30 ساعات الدراسة 

من 3 إىل 6 سنوات حسب اِختيارك املنهح 

الدرايس 

من ستّة أشهر إىل سنتني  سّت سنوات عادة

 )VCE 2 سنتان)

املّدة

ُمحارضات: لغاية 700 طالبا أستاذ  طالبا.   20 12إىل  من  عمل،  وورشــات  دروس 

واحد لكّل ماّدة

واحد   ــدرّس  ُم طالب،   25

لكّل ماّدة

بنية الصّف

من 15 إىل 30 طالبا، أستاذ (ُمعيد( لكّل ماّدة 

تكميال للُمحارضات

حسب الربنامج الدروس التطبيقية والخربة 

املهنية

الليسانس (البكالوريوس(  (ميكن أن تؤّدَي إىل 

دراسة الباكالوريوس الّشفيّة والدكتوراة( 

IV ،III ، II ، I شهادة

دبلوم ، دبلوم ُمتقّدم

)VCE) الثانوية العامة

   )VCAL)الثانوية املهنية

)IB) الباكالوريا الدولية

املؤهالت

أكادمييون، باحثون، ُخرباء أساتذة التعليم الثانوي مهنيون مؤهلون، ُخرباء، أساتذة املـدرّسون

من 4300$ إىل9100$ للسنة الدراسية غري 

أنّه بإمكان الطلبة الذين تتوفر فيهم الشوط 

الحصول عىل قرض .  

تحّدُد الرسوم السنوية اِستنادا إىل الدراسة السابقة

(هناك تخفيضات لحاميل بطاقات العناية الصحيّة(. 

رسم محدد لكل مدرسة التكاليف

مزايا الشهادة الجامعّية 
ممّيزات حاميل الشهادة الجامعّية

تُشّجع جميع برامج ديكن الطلبة عىل اكتساب وتطوير مهارات يسهل تطبيقها يف الحياة العمليّة وتتضّمُن مهارة :

التحليل النقدي وحّل املشاكل والتفكري اإلبداعّي.  •

التواصل الفّعال واملاُلئم يف سياقات ُمختلفة.  •

التطوير والتخطيط والعمل املستقّل .  •

العمل الفّعال كعنرص من عنارص الفريق الواحد.  •

التوظيف
إّن  أرباب العمل  يُقّدُرون  املعرفة واملهارات املتطّورة يف الجامعة لذلك فإّن الشهادة الجامعيّة قد تفتح أبوابا كثرية. تُقّدُم جامعة ديكن بّوابة " دراستي عميل" وهي مليئة 

باملعلومات املُتعلّقة بالدراسة والعمل، فعندما يُخطّط الطلبة  لعملهم املستقبيل يحتاجون ملعرفة  ما يجري يف مجال اختصاصهم لذلك تهدف هذه البوابة إىل  إعطاء الطلبة 

أفكارا حول املسار الذي قد تؤدي إليه مهنتهم .

ملزيد من املعلومات زورو املوقع االلكرتوين   

deakin.edu.au/current-students/services/careers/mycoursemycareer

معلومات عن الحياة الجامعيّة خاّصة باألولياء

deakin.edu.au/current-students/services/careers/mycoursemycareer
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السبل إىل جامعة ديكن 
هناك العديد من السبُل ملُساعدة الطلبة للُحصول عىل شهادة من جامعة ديكن. فعندما يبدأون دراستهم، هناك العديد من املسالك التي مُيكنهم اِتّباُعها، كام توجد العديد 

من املسالك التي مُيكن اِعتبارُها بعد الُحصول عىل شهادة البكالوريوس، مثل االنضامم إىل سوق العمل أو ُمواصلة الدراسة للحُصول عىل البكالوريوس الّشَفية أو املاجستري. 

 •deakin.edu.au/future-students/year12/index.php   الثانوية العامة

 •  deakin.edu.au/future-students/tafe   )TAFE) شهادة املعاهد املهنيّة

 •deakin.edu.au/future-students/mature-age/index.php   القوى العاملة

 •   deakin.edu.au/future-students/mibt.students/php  )MIBT)شهادة معهد ملبورن لألعامل و التكنولوجيا

 •deakin.edu.au/doorstep   الشهادة املُساعدة

دراسة مادة واحدة دليل ديكن الخاّص باملسالك الجامعيّة• 

deakin.edu.au/future-students/international/pathways.php  ملزيد من املعلومات الرجاء تحميل دليل جامعة ديكن الخاّص باملسالك الجامعيّة

فروع  ديكن
املواقع

لجامعة ديكن أربعة فروع: ويقع املركز  األّول يف الضواحي الشقية ملدينة ملبورن وإثنان يف مدينة جيلونغ جنوب ملبورن والرابع يف وَرمنبول  عىل الساحل الجنويّب الغريّب 

لوالية فيكتوريا. ولكّل مركز خاصيّاته املُميّزة وحضور قوّي يف املُجتمع املحيّل .

deakin.edu.au/visitors/getting-to-campus.php  ملزيد املعلومات عن كيفية الذهاب إىل فروع ديكن املختلفة الرجاء زيارة

خدمات الدعم والتسهيالت بديكن
هناك مجموعة  من خدمات الدعم والتسهيالت املُتاحة لطلبة ديكن إذ يستطيع الطلبة الجدد الحصول عىل املعلومات الخاّصة مبا ييل :  

الدعم األكادميّي • 

السكن • 

الخدمات والتسهيالت الخاّصة بكّل فرع • 

الُنصح والخدمات الشخصيّة • 

السرية املهنيّة وخدمات التشغيل • 

مراكز ديكن الطبيّة • 

خدمات املُعاقني • 

املُساعدة املاليّة • 

االتقنية املعلوماتية بديكن • 

املكتبات • 

الُنصح واإلرشاد • 

الدراسة خارج حرم الجامعة (عن بعد( • 

أسبوع التوجيه • 

املُساعدة الشخصيّة • 

الرياضة والتسلية • 

جمعيات الطلبة • 

مهارات الدراسة • 

برنامج "السفرالذيكّ"• 

إدارة الخدمات الخاّصة بطلبة ديكن • 

ُمرشدو الطلبة الُدوليون • 

ملزيد من التفاصيل الرجاء زيارة : 
deakin.edu.au/campus-life/services-and-facilities

التنقل 
العامة باملواصالت  والتنقل  الدّراجات  الجامعة وعن امليش وركوب  للتنقل بني فروع  التشارُك  يف سيارة واحدة  بجامعة ديكن معلومات حول  السفرالذيكّ"   " برنامج   يُوفّر 

ُمزّودا الطلبة بعدد من الخيارات املُتعلّقة بالتنقل.

deakin.edu.au/travelsmart/index.php  :ملزيد من املعلومات عن السبل املُتعّددة للذهاب إىل مراكز ديكن الرجاء زيارة

ملزيد من املعلومات الشاملة الرجاء زيارة صفحة جامعة ديكن الخاّصة باألولياء مبا يف ذلك دليل 

األولياء إىل جامعة ديكن (2012( و غريها من مصادر لالولياء.
deakin.edu.au/parents

للحصول عىل معلومات إضافّية 
الرجاء االتّصال ب 
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