
الدليل السريع 2022أستراليا جامعة جنوب طريقك إلى الدراسة في  
كلیتك.

مستقبلك.



 كلية اينسبري 
طريقك إلى النجاح

تقدم كلية اينسبري طرق استثنائية إلعداد الطالب للجامعة منذ عام 1989، فتقدم برامج الدراسات التأسيسية والدبلومات 
وبرامج اللغة اإلنجليزية.

تقع في ثالث أكثر المدن مالءمة للعيش في 
العالم* 

تقع كلية اينسبري في وسط مدينة أدياليد، عاصمة 
جنوب أستراليا. المدينة آمنة ومواتية وسهلة التنقل، 
وبها وسائل رائعة لالحتفال بالطعام والمهرجانات 

والثقافة. يوجد بأدياليد الكثير من أماكن اإلقامة 
وفرص العمل، كما أنها منخفضة التكلفة بنسبة تصل 
إلى 14% مقارنة بالمدن الكبرى األسترالية األخرى 
)مسح تكلفة المعيشة لعام 2019 الصادر عن وحدة 

االستخبارات االقتصادية(.

* وحدة المعلومات االقتصادية لعام 2021

طرق دراسة مرنة ومرافق حديثة 
تقدم كلية اينسبري هيكاًل تعليميًا مرنًا حيث يتم تقديم 

البرامج من خالل مجموعة متنوعة من الطرق، 
بما في ذلك الدراسات عبر اإلنترنت. يوجد بالحرم 

الجامعي الكثير من المرافق واألجهزة والموارد 
التعليمية الحديثة للطالب، بما في ذلك غرف الكمبيوتر 

ومرافق المطبخ ومكتبة ومختبرات جافة ورطبة 
ومناطق استراحة والكثير من وسائل دعم الطالب التي 
يمكن الوصول إليها من خالل فريق الخدمات الطالبية 

واألكاديمية لدينا. تتمتع الكلية أيًضا بوسائل وصول 
للخدمات لذوي االحتياجات الخاصة.

خيارات المسار السريع ومواعيد القبول 
المتعددة

تسمح مواعيد القبول المتعددة خالل العام للطالب 
ببدء دراستهم في الوقت الذي يناسبهم، ومن الممكن 
إكمال دبلومة في أقل من 8 أشهر واالنتقال السريع 
إلى السنة الدراسية الثانية في جامعة جنوب أستراليا 
لمعظم البرامج، وفقًا لمتطلبات البرنامج والمتطلبات 

األكاديمية.

فصول صغيرة الحجم والدعم األكاديمي 
تقدم كلية اينسبري فصواًل صغيرة الحجم ومعلمين 
ذوي خبرة وتوجيًها أكاديميًا وثيقًا لدعم الطالب في 

التحضير للجامعة. يقدم فريق متخصص من موظفي 
دعم الطالب مجموعة من الخدمات والمعلومات ودعم 
التعلم والمشورة للطالب طوال فترة دراستهم، بدًءا من 

مرحلة التوجيه وحتى التخرج.

يمكن للطالب االختيار من بين مجموعة من خيارات 
اإلقامة عند الدراسة في كلية اينسبري. للحصول على 

مزيد من المعلومات حول خيارات اإلقامة، يُرجى زيارة: 
eynesbury.navitas.com/accommodation

متوسط تكاليف المعيشة األسبوعية في 
أدياليد )تستخدم كدليل إرشادي فقط(:

 - اإلقامة )المشتركة أو الفردية(:  
  150 دوالًرا - 450 دوالًرا 

- الطعام: 60 دوالًرا - 100 دوالر 
- النقل: 15 دوالًرا

- الهاتف / اإلنترنت: 25 دوالًرا
- الفواتير )كهرباء / غاز(: 30 دوالًرا - 50 دوالًرا

- وسائل الترفيه: 50 دوالًرا أو أكثر

اإلقامة وتكلفة المعيشة

أدياليد



مسارات للحصول    
جامعة جنوب أسترالیا*

السنة 12 
(أو ما یعادلھا)

السنة 11 
(أو ما یعادلھا)

دبلومة 
(المرحلة 1)

دبلومة 
(المرحلة 2)

السنة 1 
(الدرجة)

السنة 2 
(الدرجة)

السنة 3 
(الدرجة)

كلیة اینسبري

المدرسة 
الثانویة

* یتقوف االلتحاق بجامعة جنوب أسترالیا على إكمال دبلومة كلیة اینسبري بنجاح، أو الحصول على درجة محددة من إجمالي 500 لطالب برنامج الدراسات التأسیسیة. وقد تختلف خطة الدراسة الجامعیة لكل طالب 
یتقدم إلى جامعة جنوب أسترالیا.

برنامج الدراسات التأسیسیة

مسارات للحصول    
جامعة جنوب أسترالیا*

السنة 12 
(أو ما یعادلھا)

السنة 11 
(أو ما یعادلھا)

دبلومة 
(المرحلة 1)

دبلومة 
(المرحلة 2)

السنة 1 
(الدرجة)

السنة 2 
(الدرجة)

السنة 3 
(الدرجة)

كلیة اینسبري

المدرسة 
الثانویة

* یتقوف االلتحاق بجامعة جنوب أسترالیا على إكمال دبلومة كلیة اینسبري بنجاح، أو الحصول على درجة محددة من إجمالي 500 لطالب برنامج الدراسات التأسیسیة. وقد تختلف خطة الدراسة الجامعیة لكل طالب 
یتقدم إلى جامعة جنوب أسترالیا.

برنامج الدراسات التأسیسیة

 طريقك إلى 
 جامعة جنوب أستراليا

 تقدم كلية اينسبري مجموعة مختارة من المسارات المعتمدة بالكامل لجامعة جنوب أستراليا منذ عام 1994. 
نلتزم بمساعدتك في العثور على البرنامج المثالي، وندعمك في رحلتك لتحقيق حلمك األكاديمي.

 برنامج الدراسات التأسيسية 
برنامج الدراسات التأسيسية )FSP( هو برنامج تتراوح مدته من 8 إلى 	 

12 شهًرا، ويمكن مقارنته بالسنة الدراسية األسترالية 12، والذي يُعد 
الطالب لاللتحاق بالسنة األولى بالجامعة أو لدبلومة كلية اينسبري

إمكانية اإلدماج مع معظم برامج البكالوريوس في جامعة جنوب أستراليا	 

برنامج الدراسات التأسيسية في كلية اينسبري معترف به من قبل 	 
الجامعات األسترالية األخرى، بما في ذلك مجموعة الثمانية

تسمح لك المجموعة الكبيرة من الدورات بتلبية المتطلبات 	 
المسبقة للحصول على الدرجة العلمية

 يحقق الطالب في برنامج الدراسات التأسيسية نتائج ممتازة دائًما	 

للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج الدراسات 
eynesbury.navitas.com/ التأسيسية، يُرجى زيارة موقع

programs/foundation-studies-program

برامج الدبلومة 
تتخصص برامج الدبلومة في كلية إينسبري في مجاالت 	 

األعمال والهندسة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات

تقدم كلية اينسبري نوعين مختلفين من برامج الدبلومة: مسار 	 
دبلومة لمدة عام واحد ومسار دبلومة على مرحلتين

يسمح قبول االلتحاق المتعدد للطالب بإكمال الدبلومة في أقل من 	 
8 أشهر، مع االلتحاق بالسنة الثانية مباشرة في جامعة جنوب 

أستراليا لمعظم البرامج، وفقًا لمتطلبات البرنامج واألكاديمية

يدرس الطالب محتوى في الدورة يعادل ما يتم تدريسه 	 
في السنة األولى من المرحلة الجامعية

 للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج الدبلومة، يرجى زيارة  
eynesbury.navitas.com/programs/diploma-programs

1994



صورة: قاعة بريدهام، جامعة جنوب أستراليا

مصنفة ضمن أفضل 50 
جامعة في العالم في أقل 

من 50 عاًما
في المرتبة 29، في تصنيف كيو سي لعام 2021، ومصنفة ضمن أفضل 50 جامعة 
في أقل من 50 عاًما، في المرتبة 45، وفق تصنيفات الجامعات الحديثة لعام 2021

 QS 2020 - التقييم اإلجمالي: خمس نجوم بلس للتميز
STARS RATINGS

التمتع بعالقات صناعية 
قوية 

حيث تتعاون مع أكثر من 2500 شركة في جميع أنحاء العالم

استبيان )مؤشرات الجودة في التعلم والتعليم( نتائج التخرج المقارنة 
2020-2018 - مؤشر التوظيف بدوام كامل )مرحلة ما قبل التخرج(. 

PUBLIC SA - الجامعات المؤسسة فقط.

رقم 1 في جنوب أستراليا 
بالنسبة لوظائف الخريجين

 ابدأ حياتك المهنية في 
جامعة جنوب أستراليا

جامعة جنوب أستراليا هي جامعة متميزة على الصعيد العالمي حيث تشترك في التدريس والبحث المستنير بالصناعة 
والذي يتميز باالبتكار والمغامرة.

تم تصنيف جامعة جنوب أستراليا ضمن أفضل 50 
جامعة من حيث تقديم البحوث في العالم في أقل من 
50 عاًما^ حيث يتم تصنيف 100% من األبحاث 
على مستوى عالمي أو أعلى*، فهي جامعة حديثة 
ومبتكرة وتوفر للطالب فرص الكتساب خبرة في 

العالم الواقعي.

تركز الجامعة على الحياة خارج الفصول الدراسية، 
وتقدم نهًجا عمليًا للتدريس والتعلم. تم وضع 

الدرجات العلمية بتركيز مهني قوي وبالشراكة مع 

المؤسسات العاملة في القطاع، مما يمنح الطالب 
فرًصا الكتساب المهارات العملية واالستعداد للعمل 

عند التخرج.

تتعاون الجامعة مع أكثر من 2,500 شركة في 
جميع أنحاء العالم لكي توفر للطالب فرص التواصل 
والعمل القيمة بما في ذلك التوظيف والتدريب الداخلي 

والمشاريع. يتخرج من الجامعة مهنيون ومواطنون 
عالميون لديهم القدرة على تلبية المتطلبات العالمية 

ومستعدون لإلبداع واالستجابة للتغيير.

رقم مقدم الخدمات في سجل الكومنولث للمؤسسات والدورات للطالب 
 00121B :األجانب

^المرتبة رقم 29، في تصنيف كيو سي ألفضل 50 جامعة في أقل من 50 
لعام 2021 والمرتبة رقم 45، وفق تصنيفات الجامعات الحديثة 2021
 * التميز البحثي في أستراليا )ERA( لعام 2018، مجاالت البحث 

المكونة من 4 أرقام

في أستراليا للتعليم 
النوعي

2021 تصنيفات إمباكت للجامعات

رقم 2 



مسارات للحصول على درجات البكالوريوس

برنامج الدراسات 
التأسيسية

كود سجل 
الكومنولث 
للمؤسسات 
والدورات 
للطالب 
األجانب

 المدة
الدرجات العلمية في جامعة جنوب أستراليا

مواعيد 
القبول

رسوم البرنامج 
2022

برنامج الدراسات 
التأسيسية

مركبة 
74931M

8 أو 12 
شهًرا

الدخول المباشر إلى السنة األولى من درجة البكالوريوس المختارة في جنوب أستراليا أو االلتحاق 
بدبلومة كلية أينسبري. يتم تصنيف الطالب بناًء على درجة من 500 والتي تستخدم لطلب االلتحاق 

بالجامعة. يتم ذكر الدرجة المطلوبة لاللتحاق بالدرجة العملية المختارة في خطاب العرض.

فبراير
يونيو

أكتوبر

28,000 دوالر 
أسترالي

 دبلومة
)المرحلة 2(

كود سجل 
الكومنولث 
للمؤسسات 
والدورات 
للطالب 
الدرجات العلمية في جامعة جنوب أسترالياالمدةاألجانب

االلتحاق 
بالسنة 
الدراسية

اعتماد 
الدورات

مواعيد 
القبول

رسوم البرنامج 
2022

8 أو 072820A 12األعمال
شهًرا

 فبراير28بكالوريوس أعمال
يونيو

أكتوبر

32,700 دوالر 
أسترالي  بكالوريوس في إدارة األعمال

)االقتصاد والتمويل والتجارة(
28

28بكالوريوس في إدارة األعمال )المالية(

28بكالوريوس األعمال )التخطيط المالي(

 بكالوريوس األعمال
)إدارة الموارد البشرية(

28

 بكالوريوس األعمال
)استراتيجية المعلومات وإدارتها(

28

 بكالوريوس األعمال
)االبتكار وريادة األعمال(

28

28بكالوريوس األعمال )األعمال الدولية(

28بكالوريوس األعمال )دراسات قانونية(

 بكالوريوس األعمال
)اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد(

28

28بكالوريوس األعمال )اإلدارة(
28بكالوريوس األعمال )التسويق(
28بكالوريوس األعمال )العقارات(

28بكالوريوس األعمال )الممارسة العقارية(
 بكالوريوس األعمال

)إدارة الرياضة والترفيه(
28

 بكالوريوس األعمال
)السياحة وإدارة الفعاليات(

28

28بكالوريوس التجارة )المحاسبة(

17بكالوريوس األعمال )التصميم والتسويق(

 بكالوريوس التجارة
)محاسبة( / بكالوريوس األعمال )التمويل(

18

13بكالوريوس التسويق واالتصاالت
14ليسانس حقوق

14ليسانس حقوق )مع مرتبة الشرف(

12بكالوريوس طيران )الطيران(

14بكالوريوس طيران )اإلدارة(

الحوسبة وتكنولوجيا 
المعلومات

مركبة 
072821M

8 أو 12 
شهًرا

 فبراير28بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
يونيو

أكتوبر

33,900 دوالر 
أسترالي  بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات

)تصميم األلعاب والترفيه(
28

 بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
)تطوير تطبيقات الهاتف المتحرك(

28

 بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
)الشبكات واألمن السيبراني(

28

 بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
)تطوير البرمجيات(

28

28بكالوريوس هندسة البرمجيات )مع مرتبة الشرف(



مركبة الهندسة
076172G

8 أو 12 
شهًرا

فبراير28بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف( )مدني(
يونيو

أكتوبر

35,700 دوالر 
أسترالي

 بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف(
)مدني وإدارة اإلنشاء(

28

 بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف(
)مدني وإنشائي(

28

28بكالوريوس هندسة )كهرباء وإلكترونيات(

28بكالوريوس هندسة )كهرباء وميكاترونيك(

28بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف( )ميكانيكي(

 بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف(
)التصنيع الميكانيكي والمتقدم(

28

 بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الشرف(
)ميكانيكا وميكاترونيك(

28

12بكالوريوس طيران )الطيران(

12بكالوريوس طيران )اإلدارة(

* قد يلزم لبعض الدرجات العلمية متطلبات مسبقة لما يعادل السنة 12 من الطرق الرياضية والرياضيات المتخصصة وسنة دراسة في الكيمياء أو األحياء أو الفيزياء.

eynesbury.navitas.com :للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج والرسوم، يرجى زيارة

الدراسات التأسيسية وبرامج الدبلومةمؤهل اللغة اإلنجليزية

إجمالي 5.5، وال يقل أي نطاق عن 5.0اآليلتس )األكاديمي(:
IBT( 50(التويفل

GCE O / IGCSE جـمستوى
GCE A جـمستوىات

SPMجـ
English 1119جـ

HKDSE Level 3هونج كونج
 KCSE  الدرجة C في اللغة اإلنجليزية لبرنامج FSPكينيا

KCSE الدرجة C في اللغة اإلنجليزية لبرامج الدبلومة
Pearson’s )PTE Academic( 36 اختبار

برنامج EAP 2 )باإلضافة إلى الحد األدنى من متطلبات الحضور(*دورات ELICOS لكلية اينسبري
CELUSAAE3 )اللغة اإلنجليزية األكاديمية(

EIKEN المستوى 1اختبار
PVT 50اختبار

* أو النجاح بدرجة مقبولة أو توصية )من المدير األكاديمي لدورات اللغة اإلنجليزية المكثفة للطالب األجانب( في برنامج اللغة التحضيري في كلية اينسبري

eynesbury.navitas.com/entry-requirements :للحصول على مزيد من المعلومات عن متطلبات االلتحاق حسب الدولة، يرجى زيارة

يتوقف البرنامجتنتهي البرامجتبدأ البرامجالتوجيه*مواعيد القبول لعام 2022

من 28 مايو إلى 19 يونيو27 مايو21 فبراير16 فبرايرفبراير

من 24 سبتمبر إلى 9 أكتوبر23 سبتمبر20 يونيو15 يونيويونيو

من 17 ديسمبر إلى 2 يناير 32023 فبراير 102023 أكتوبر5 أكتوبرأكتوبر

* حضور الجلسة التوجيهية إلزامي. سيتم توضيح مزيد من المعلومات في خطاب العرض الخاص بك.

التقويم األكاديمي

يُرجى االتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
eynesbury.navitas.com | يُرجى زيارة  eynesbury@navitas.com | البريد اإللكتروني
 الهاتف: 9142 8216 8 61+ 
الهاتف: 9000 8216 8 61+

 16–20 Coglin Street
 Adelaide SA 5000 Australia

شركة Educational Enterprises Australia Pty Ltd )كود مقدم الخدمات 00561M( تعمل باسم كلية اينسبري. رقم مقدم الخدمات في سجل الكومنولث للمؤسسات والدورات للطالب األجانب لجامعة جنوب أستراليا 
EYNE210823-1533 1021_AW .00123. تشمل كلية اينسبري جميع البرامج التي تقدمها كلية اينسبريB

متطلبات اللغة اإلنجليزية


