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الدراسة في الجامعات االسترالية
 تتميز الجامعات االسترالية بسمعة أكاديمية مرموقة ونظام تعليمي متميز عالمياً.

 نظام الدراسة واساليب التقويم تعتمد على حث الطالب على جمع البيانات من مصادر مختلفة ومتنوعة وتحليها
وربط النظرية بالتطبيق والعمل ضمن فريق عمل مع ضرورة االلتزام بتقديم المطلوب للمحاضر في الوقت الذي

يحدده دونما تاخير .ولعل التحدي االول الذي يواجه الطالب هو تطوير مستوى اللغة االنجليزية واكتساب المهارات
االكاديمية.

 لإل لتحاق بالدراسة في الجامعات اسأسترالية فنن الطالب يحتا للى اعإعداد الجيد لذل

من خلال التخطيط السليم

للدراسة ومعرفة متطلبات القبول .
 يشترط ان يحضر الطالب ما ال يقل عن  %80عن المحاضرات الدراسية ،وفي حال تدني نسبة حضور الطالب
للمحاضرات عن  %80تقوم الجامعات ب ابلاغ و ازرة الهجرة االسترالية اللغاء التأشيرة الدراسية للطالب ويمنع من
دخول أستراليا لثلاثة سنوات.

 يشترط على الطالب االلتزام بالخطة الدراسية الموضحة بالقبوالت الصادرة من الجامعة والضمان المالي الصادر من
القنصلية ،وفي حال عدم التزام الطالب بالخطة الدراسية او توقفه عن الدراسة او العودة للسلطنة دون الحصول

على موافقة الجامعة والقنصلية فقد يعرض نفسه للى الغاء البعثة.

 تقدم الجامعات االسترالية خدمات الدعم االكاديمي للطالب ويتوجب على الطالب االستفادة من هذه الخدمات.

 يجب على الطالب التعرف على شروط القبول الخاص به ومتطلبات االنتقال من برنامج دراسي الى آخر وفي حال
الحاجة الي مساعدة يمكن التواصل مع المختصين في الجامعة او المشرفيين االكاديمين في القنصلية.
الحصول على القبول
 ستتولى القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا الحصول على القبول للطلبة المبتعثين ،حيث يتم توزيع الطلاب على
عدد من الجامعات االسترالية التي تتميز بسمعة أكاديمية مرموقة في مختلف الواليات االسترالية.


يتم وضع العديد من االعتبارات عند توزيع الطلبة على الجامعات من أهمها (المستوى االكاديمي للطالب ،متطلبات

القبول للبرنامج الدراسي ،التوزيع الجغرافي للطلبة العمانيين)

 يتوجب على الطلبة ارفاق المستندات التالية على نظام الو ازرة (أساس):
 oصورة من شهادة دبلوم التعليم العام باللغة اعإنجليزية.

 oفي حال حصول الطالب على لحدى الشه ادات الدولية ،يتطلب نسخة من كشف الدرجات اسأصلي وليس
نسخة مطبوعة من اعإنترنت  ،لضافة الى نسخة من شهادة لكمال البرنامج الدراسي ،ونسخة من شهادة
التخر .
 oشهادة اختبار اللغة االنجليزية االيلتس .IELTS
 oنسخة جواز السفر موقعه من قبل الطالب.
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 oتوقيع الطالب على خطاب التخويل للقنصلية..
 oبيانات االتصال بالطالب ( رقم الموبايل ،البريد اعإلكتروني ،العنوان في السلطنة).
 oالطلبة الذين تبلغ أعمارهم أقل من  18عاماً سيتم البدء في لجراءات تسجيلهم في الجامعات بعد أكمالهم
 18عاماً.

 تستغرق لجراءات القبول في الجامعات اسأسترالية فترة من الزمن ،وتختلف مواعيد بداية الدراسة من جامعة الى
اخرى ومن برنامج دراسي الى آخر ،وسيقوم المختصين في القنصلية بارسال القبول للطلبة فور استلامه من

الجامعة.
اإلعداد للسفر
بعض الترتيبات المهمة والتي يجب القيام بها قبل السفر ،والموضحة أدناه-:

هنا

 االطلاع على المعلومات المتوفرة على االنترنت والخاصة بالمدينة التي سيدرس بها الطالب والبرنامج الدراسي
والحياة في استراليا.
 التقديم للتاشيرة قبل فترة كافية من بداية البرنامج الدراسي.

 طلب تذكرة السفر والمخصصات المالية من و ازرة التعليم العالي بعد استلام التاشيرة.
 ترتيب حجز السكن واالستقبال بالمطار في أستراليا قبل أسبوعين من مغادرة السلطنة.

 التواصل مع الطلاب العمانيين الدارسين في أستراليا ،واالحتفاظ بأرقام هواتفهم وعناوينهم.
 يجب ان يحضر الطالب معه دوالرات استرالية الستخدامها فور الوصول.
 زيارة الطبيب المعالج في السلطنة ،والحصول منه على نسخة من كل الفحوصات والتقارير الطبية ،وذل في حال
معاناة الطالب من مرض معين يستوجب المتابعة الطبية في أستراليا.
 االلتزام بالوزن المحدد للحقائب والذي عادة ال يتعدى الـ  30كيلوجراماً في الطائرة ،ومن  7للى  9كيلو داخل
مقصورة الركاب.

 عدم حمل لي مواد سائلة تزيد في كميتها عن  100ملليلتر داخل حقيبة اليد ويجب وضع المواد التي تزيد عن
 100مل داخل حقيبة الشحن ،وليس داخل حقيبة اليد.

 يجب على الطالب ترتيب حقيبة السفر بنفسه حتى يتسنى له معرفة محتويات الحقيبة النه سيكون مسؤول عن
محتوياتها عند تفتيشها بالمطار وعليه التصريح بايه مواد احضرها تحتا الى التصريح بها في البطاقة المخصصة

لذل .

التاشيرة الطالبية


يتوجب على الطالب التواصل مع دائرة البعثات الخارجية بو ازرة التعليم العالي فور استلام القبول النهائي من

القنصلية بشأن التقديم للتاشيرة والذين سيقومون بتوجيهه ومساعدته في التقديم للحصول على التأشيرة.
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كما يمكن للطالب التقدم بطلب التاشيرة مباشرة ( ، (Onlineوللمزيد من المعلومات بشان متطلبات التاشيرة
الطلابية يمكن االطلاع على موقع القنصلية العمانية في أستراليا

http://oman.org.au/education

 ،أو مركز

التاشيرات االسترالية في مسقط على الوصلة التالية-:
http://www.vfs-au-gcc.com/contactus_KBOQ.html

االستقبال في المطار


تتوفر في كل المطارات االسترالية سيارات االجرة خار صالة الوصول والتي يمكن للطالب استغلالها للذهاب

الى السكن الخاص به.

يمكن للطالب ارسال طلب للاستقبال في المطار للشركة المذكور أدناه والمختصة باستقبال الطلبة في كل
الواليات والمدن االسترالية على ان يرسل طلب االستقبال مرفق به نسخة من تذكرة السفر ،ويتوجب ان يدفع
الطالب رسوم االستقبال في المطار على موقع الشركة-:

أسم الشركة Executive Limosines :
الموقعwww.executivelimousines.com.au :
البريد االلكترونيexeclimomelbourne@gmail.com :
bookings@executivelimousines.com.au
رقم هاتف الشركة+61411112113 & +61393263401 :
 ستقوم الشركة بترتيب االستقبال وموافاة الطالب برقم هاتف السائق الذي سيكون في استقبال والمكان الذي
سيتواجد فيه.

 ينصح الطلبة باالحتفاظ برقم السائق واالتصال به فور الوصول الى المطار لتأكيد الوصول ،ويفضل ان يكون
مع الطالب شريحة تلفون عمانية بها رصيد للتواصل مع السائق فور الوصول.
 في حال رغبة الطالب في مساعدته من قبل القنصلية فيما يتعلق بموضوع االستقبال في المطار فيرجى
التواصل مع القسم االكاديمي في القنصلية عن طريق البريد االلكتروني قبل اسبوعين من مغادرة السلطنة.

السكن
يمكن للسائق ان يحجز للسكن في أحدى الفنادق في المدينة المبتعث للدراسة بها لمدة أسبوع على االكثر على ان
يقوم خلال هذه الفترة بالبحث واختيار السكن المناسب ،كما يمكن النظر في البدائل التي سنوردها فيما يلي-:
السكن مع عائلة
 يعتبر السكن مع عائلة من أنسب أنواع السكن في بداية الدراسة في أستراليا ويساعد الطالب على تحسين لغته
االنجليزية والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع اسأسترالي.
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 تقوم العديد من الوكاالت بترتيب السكن للطلبة مع العوائل في مختلف الواليات االسترالية (أنظر صفحة رقم
 ،)15وتتراوح الرسوم الخاصة بالوكالة لترتيب السكن ما بين ( – 150الى  250دوالر أسترالي) وهذا مبلغ
غير مسترد.
 يتوجب على الطالب التواصل المباشر مع هذه الوكاالت لطلب توفير السكن مع عائلة وتوضيح المتطلبات
الخاصة به مثل ( االكل الحلال ،عدم وجود حيوانات في المنزل) ،علماً بانه يصعب أحياناً توفير بعض

المتطلبات من قبل اسأسرة المستضيفة.

 استراليا بلد متعددة الثقافات وغالبية سكان استراليا من المهاجرين من الدول االخرى ،وفي معظم االحيان يكون
السكن مع عوائل استرالية لكنها من أصول اسيوية أو أوروبية أو عربية ويتحدثون اللغة االنجليزية.

 تتكون غرفة الطالب من أثاث بسيط ،وال يتوفر مكيفات هواء في غالبية المنازل ،كما انه ال يتوفر في معظم
المنازل دورات مياة منفصلة.
 تتراوح المسافة ما بين سكن االسرة والجامعة ما بين ( 30الى  60دقيقة بالمواصلات) ومن الصعب ايجاد
سكن قريب من الجامعة.

 تقوم االسرة بتوفير  3وجبات للطالب خلال عطلة نهاية االسبوع ووجبتين خلال أيام االسبوع.

 تبلغ تكاليف ايجار السكن مع عائلة ما بين ( 350 – 270دوالر) في االسبوع ،وتدفع قيمة االيجار الى االسرة
أو الوكالة كل اسبوعين أو شهرياً ،ويتم االتفاق المباشر ما بين الطالب والوكاله بهذا الخصوص.

 تدفع قيمة ايجار الشهر االول مقدماً بواسطة الطالب عن طريق تحويل قيمة االيجار الى حساب الوكالة قبل

الوصول الى استراليا او فور وصوله لمنزل االسرة ،وفي حال عدم رغبة الطالب في االستمرار في السكن عند

الوصول الي سبب كان فان قيمة ايجار الشهر االول ال يمكن استردادها.

 ال تقوم كل االسر بتوفير اللحوم الحلال ،ويمكن للطالب السكن مع االسرة التي يتم ايجادها له بواسطة الوكالة
خلال الشهر اسأول وفي حال عدم توفر االكل الحلال أو انه لم يكن مرتاحاً في السكن الي سبب من االسباب

فيمكنه البحث عن سكن مناسب آخر.

 %70 من االسر االسترالية تقوم بتربية الكلاب والقطط.
 في حال رغبة الطالب في االنتقال من الس كن يجب عليه ابلاغ االسرة قبل اسبوعين من موعد انتقاله او دفع
ايجار اسبوعين مقدماً للاسرة.

 ال تسمح العوائل باستضافة أفراد أسرة الطالب في حال حضورهم معه الى أستراليا.

 ال يساهم الطالب في تكاليف فواتير الغاز والكهرباء والمياه وقد يطلب منه دفع مبلغ ( 50دوالر شهرياً
الستخدام االنترنت في البيت) ويمكن للطالب عمل اشت ار شهري مع احدى شركات االنترنت والحصول على

موديوم متحر بسعر معقول.

 للمزيد من المعلومات عن السكن مع العوائل يرجى االطلاع على مواقع الوكاالت المختصة بتوفير السكن.
 في حال رغبة الطالب في مساعدته من قبل القنصلية في توفير السكن فيرجى التواصل مع القنصلية قبل ثلاثة
أسابيع من موعد الوصول.

5

السكن الجامعي
 تقوم بعض الشركات الخاصة باالشراف على السكنات الطلابية والتي تكون عادة بالقرب من الجامعة.
 يتوجب على الطالب التقدم بطلب مباشر الى هذه الشركات لطلب توفير السكن وينصح بان يقدم الطلب قبل 3
أسابيع على االقل من موعد وصول الطالب.

 تتكون الغرف في السكن الطلابي من أثاث بسيط.
 بعض الغرف في السكن الطلابي يتوفر بها دورة مياة منفصلة وتكون قيمة ايجارها عالية ،بينما معظم الغرف تكون
دورات المياه بها مشتركة ،علماً بان بعض السكنات يكون السكن داخل شقة بها عدد من الغرف ويسكن بها عدد
من الطلبة قد يكونوا من جنسيات مختلفه.

 تبلغ قيمة ايجار السكن الطلابي ما بين ( 1800 – 1100دوالر استرالي في الشهر) ويعتمد ذل على نوع الغرفة
والخدمات المتوفرة بها.

 ال يوجد مباني منفصلة في السكن الطلابي خاصة بالطالبات وأخرى بالطلاب ،وقد يوجد في بعضها طوابق خاصة
بالطلاب وأخرى بالطالبات.
 ال توفر الشركات في السكن الطلابي الوجبات ويمكن للطالب استخدام المطابخ المشتركة للطهي خلال أوقات
محددة

 العديد من السكنات الطلابية تكون فترة عقد السكن فيها ما بين ( 12 – 6شه اًر) وفي حال خرو الطالب من

السكن قبل انتهاء فترة العقد يتوجب عليه دفع ايجار الفترة المتبقية واال فانه قد يتم اتخاذ االجراءات القانونية من قبل

الشركة المشرفه على السكن للحصول ايجار الفترة المتبقية من عقد االيجار.
 قبل توقيع عقد السكن يجب على الطالب االطلاع على بنود العقد بدقة ويمكنه طلب مساعدة الطلبة القدامي
للاطلاع على العقد واالفادة ،كما ينصح باالطلاع على موقع السكن الطلابي على االنترنت للتعرف على الخدمات
المتوفرة في السكن.

 يتم دفع ايجار السكن الطلابي مقدماً كل شهر ،ومعظم الشركات تطالب بدفع مبلغ تأمين قيمته تساوي عادة قيمة
ليجار شهر واحد وهذا التأمين قابل للاسترداد مع انتهاء فترة االيجار.

السكن الخاص
 يمكن للطلبة استئجار منازل او شقق خاصة للسكن بها.

 تتفاوت قيمة االيجار من منطقة الى أخرى ومن والية سأخرى ،وتبلغ قيمة االيجار الشهري ما بين ( 1200الى
 2000دوالر أسترالي).
 يتم دفع االيجار مقدماً وتشترط وكاالت االيجار دفع شهر مقدم كتأمين يمكن استرداد في نهاية العقد اذا تم أخلاء
المنزل بدون أضرار.

 يجب االطلاع على شروط العقد جيدًا قبل التوقيع ويمكن استشارة الطلبة القدامى بهذا الخصوص.

 عند توقيع العقد يسلم مكتب العقارات الطالب تقري اًر مفصلاً عن حالة المنزل يتوجب على الطالب التأكد من حالة
المنزل ومطابقتها بالتقرير وابلاغ مكتب العقارات بأي ملاحظات فو اًر بهذا الشأن تجنباً الي اشكاليات مستقبلياً.
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 ال ينصح الطلاب باستئجار منازل خاصة فور وصولهم الى استراليا ،ويفضل اقامتهم مع العوائل لفترة تتراوح ما بين
شهرين الى  6أشهر للتعرف على المدينة قبل استئجار سكن خاص.
 تطلب مكاتب العقارات المستندات التالية عند تقديم طلب ايجار السكن-:
 oنسخة من جواز السفر.

 oنسخة من رخصة القيادة او بطاقة التأمين الصحي.
 oرسالة راتب توضح المخصصات المالية التي تدفع للطالب ويمكن طلبها من القنصلية.
 oنسخة من كشف الحساب ورسالة الضمان المالي.

 oنسخة من آخر ايصاالت دفع االيجار اذا كان الطالب مستاج اًر من قبل.
 oتعبئة استمارة طلب االيجار.

 يمكن استخدام بعض المواقع الموضحة ادناه للبحث عن السكن الخاص-:
www.realestate.com.au
www.domain.com.au

الشؤون المالية
 مما ال ش فيه ان تنظيم الجانب المالي من اسأمور المهمة التي يجب أن يراعيها الطالب أثناء فترة دراسته في
أستراليا ،ويجب ان يحرص الطالب على لعداد ميزانية شهرية لمصروفاته اسأساسية كاعإيجار وفواتير الهاتف،
والكهرباء ،والغاز ،والماء  ،لضافة للى محاولة ترتيب المصاريف اسأسبوعية ،والخاصة باسأكل ،والمواصلات،
والمصروف اليومي.

 بعد استلام التاشيرة الدراسية يتم صرف تذكرة السفر وبدل السفر البالغ ( 3133دوالر أسترالي) للطالب بواسطة
و ازرة التعليم العالي ،ويشتمل بدل السفر على تكاليف االقامة بالفندق لمدة  7ليال ،ورسوم امتحان اللغة االنجليزية،
ورسوم التأشيرة ،اضافة الى بدل االنتقال من المطار الى السكن في بلد االبتعاث ،وعليه فعلى الطالب ان يحتفظ
بهذا المبلغ لألغراض التي خصص لها النه سيكون في حاجة اليها.

 يتم صرف مخصص شهرين مقدم للطالب في السلطنة قبل وصوله الى أستراليا.
 يوضح الجدول التالي المخصصات المالية الخاصة بالطلبة المبتعثين لدرجة البكالوريوس-:
م

المخصص

المبلغ

1

بدل االعاشة الشهري

2000

2

بدل الدراسة

1350

3

بدل اعداد وطباعة االبحاث والمشروعات

2210

(يصرف مرة وأحدة خلال فترة البعثة أثناء دراسة درحة البكالوريوس)

4

880

بدل الوزن الزائد
(يصرف مرة وأحدة في السنة اسأخرى للبعثة)
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 يتم دفع المخصص الشهري مقدماً في اسأسبوع االخير من كل شهر (مثلاً :يتم دفع مخصص شهر مارس في
 24فبراير)

 تقوم القنصلية بتسديد الرسوم الدراسية الى الجامعات.

 يتوجب على الطالب فور وصوله للى استراليا فتح حساب بنكي لدى اي من البنو في استراليا ويتطلب ذل جواز
السفر اضافة الى نسخة من القبول النهائي في الجامعة  ،CoEوينصح الطلبة بفتح حساب بنكي معفي من الرسوم

الشهرية ،وبعد فتح الحساب المصرفي يرسل البن بطاقة الصراف اآللي الى العنوان البريدي للطالب.

 في حال قيام الطالب بتغيير حسابه البنكي يتوجب عليه ارسال بريد الكتروني الى قسم الحسابات بالقنصلية لطلب
تغيير بيانات الحساب البنكي وموافاة المختصين ببيانات الحساب الجديد.

 يمكن تحويل المبالغ النقدية من السلطنة الى استراليا ويستغرق التحويلات عن طريق البنو من يومين الى خمسة
أيام ،كما يمكن التحويل عن طريق مكاتب الصرافة في السلطنة ومن أشهرها  Western Unionوالتي تقوم

بتحويل المبالغ الى استراليا في وقت قصير.

 تتفاوت تكاليف المعيشة من مدينة الى أخرى فقد تزيد او تنقص حسب مستوى الحياة التي يعيشها الطالب اال ان
مصاريف المعيشة تقدر بالنسبة للطالب بمفرده ما بين  24الف الى  30الف دوالر.

الهاتف
 تتوفر عدد من شركات االتصاالت التي تقدمت خدمات الهاتف الجوال ،وينصح الطلبة عند وصولهم الى استراليا
بشراء بطاقة الهاتف المدفوعة مقدماً ،وينصح الطلبة بعدم االلتزام بعقود مع شركات االتصاالت واستخدام بطاقات
الدفع المقدم تجنباً لدفع فواتير شهرية بمبالغ كبيرة في حال االلتزام بعقد.

 يتوفر في كل المطارات االسترالية شركات االتصاالت التي توفر بطاقات الدفع المقدم.
المواصالت
 تتوفر شبكة مواصلات عامة مناسبة تشتمل وسائل نقل عام مثل القطارات ،الترامات والباصات باالضافة الى
سيارات اعإجرة التي تعمل بالعداد ،وعند استخدام وسائل النقل العام يجب شراء التذاكر لوسيلة النقل سواء كانت
يومية أو أسبوعية أو شهرية تجنباً الي مخالفات قانونية.

 للمزيد من المعلومات عن مواعيد المواصلات في المدن الكبرى في استراليا يرجى االطلاع مواقع الشركات
المختصة والموضحة في الجدول أدناه -:
الموقع

المدينة
ملبورن

https://ptv.vic.gov.au/timetables

سيدني

http://www.transportnsw.info/en/maps-andtimetables/index.page

اداليد

https://www.adelaidemetro.com.au/Timetables-Maps
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http://translink.com.au

بريزبن
كانب ار

https://www.action.act.gov.au/timetables_and_maps/routes_by

بيرث

http://www.transperth.wa.gov.au/timetables/results?bus

_number

 في معظم االحيان يحتا الطالب الى أخذ اكثر من وسيلة مواصلات للانتقال من السكن للجامعة والعكس ،وقد
يستغرق االنتقال من السكن الى الجامعة قرابه ساعة بالمواصلات العامة.
إجراءات ما بعد الوصول
 التواصل مع القنصلية فور الوصول الى أستراليا.
 التواصل مع رئيس جمعية الطلبة العمانيين في الوالية التي سيدرس بها الطالب ،أو التواصل مع فرق استقبال
الطلبة الجدد.

 الذهاب الى الجامعة الكمال لجراءات اعإلتحاق بالبرنامج الدراسي
 استلام بطاقة التأمين الصحي من مسؤول التأمين الصحي بالجامعة
 فتح حساب بنكي
 لكمال لجراءات التسجيل في القنصلية وتعبئة استمارة الطالب وارسالها مع ختم الخرو من السلطنة وختم الوصول
الى استراليا وارسالها عن طريق البريد االلكتروني الى القسم االكاديمي بالقنصلية.

التأمين الصحي
 تقوم الجامعات بترتيب التأمين الصحي للطلبة الجدد ويتشمل القبول النهائي الصادر للطلبة اسم شركة التأمين
الصحي وتاريخ بداية ونهاية التأمين الصحي ،وعند وصول الطالب للى أستراليا يمكنه استلام بطاقة التأمين

الصحي الخاصة به من مكتب الطلبة اسأجانب في الجامعة ،أو قد يطلب منه التواصل المباشر مع شركة التأمين
الصحي لطلب بطاقة التأمين الصحي عن طريق موقع الجامعة ،ويجب على الطالب التأكيد من سريان التأمين

الصحي طيله فترة تواجده في أستراليا ،وفي حال قرب لنتهاء التأمين الصحي يجب عليه التقدم بطلب لتجديد
التأمين قبل لنتهائه بفترة كافية.

 يتوجب على ال طالب تقديم فواتير العلا لشركة التأمين الصحي لطلب التعويض عن تكاليف العلا  ،حيث تقوم
شركة التامين الصحي عادة بتعويض الطالب عن تكاليف العلا  ،وفي حال عدم قيام الشركة بتعويض الطالب عن

تكاليف العلا

بالكامل يتوجب عليه الحصول على رسالة من شركة التأمين تفيد باجمالي تكاليف العلا والمبلغ

الذي تم تعويضه عنه  ،ويرسل الطالب بريد الكتروني للقسم المالي في القنصلية مرفق به رسالة الشركة المشار
اليها لطلب التعويض عن المبلغ الذي تحمله .علماً بانه في حال احتيا الطالب لعلا االسنان فيتوجب عليه
الحصول على موافقة مسبقة من القنصلية لتغطية تكاليف العلا .
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جمعيات الطلبة العمانيين في مختلف الواليات االسترالية
الطلاب العمانيون في استراليا خير سفراء لبلادهم ليس فقط على مستوى االنجاز االكاديمي والعلمي الذي دائماً ما

يتميزون به ويحققون نتائج مشرفه ولكن ايضا على مستوى المشاركة الفاعلة واالنشطة المتعددة .وتهدف جمعيات الطلاب
العمانيين للى رعاية أعضائها في المجاالت االجتماعية ،والترفيهية وتنمية أنشطتهم في مختلف المجاالت والتعريف

بالموروث الحضاري ،والمنجزات الحديثة في سلطنة عمان ،وابراز التقاليد العمانية القائمة على الفضيلة ،والنابعة من تعاليم
الدين اعإسلامي ،وتعزيز االنتماء للوطن وذل عن طريق -:
 تشجيع الميول التطوعية والعمل الجماعي والخيري بين اسأعضاء .
 تشجيع اسأعضاء على ممارسة هواياتهم وتمنية روح اعإبداع لديهم .
 االهتمام باسأنشطة الثقافية والفنية والرياضية .

 تنظيم الفعاليات ،لقامة المهرجانات والمعارض ،واسأسواق الخيرية ،وتقديم العروض المسرحية بعد الحصول على
الموافقة اللازمة في هذا الشأن .

 التعاون مع الجمعيات اسأخرى التي تسعى للى تحقيق أهداف مماثلة .
وفيما يلي جدول بيانات االتصال بادارات الجمعيات الطالبية في أستراليا:
والية فكتوريا
البريد االلكتروني

رقم الهاتف
ossv.au@gmail.com +61401301525

االسم
محمود السيعدي

المنصب
رئيس الجمعية

أحمد الكلباني

نائب رئيس الجمعية

ossv.au@gmail.com +61413969835

مريم البلوشي

نائبة الرئيس

ossv.au@gmail.com +61450495597

صفحة الجمعية على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
www.facebook.com/OSSVictoria

Facebook
Twitter

https://twitter.com/ossvs

والية نيوساوث ويلز
االسم
علوي المشهور

المنصب
رئيس الجمعية

Ossnsw@hotmail.com +61450411448

رقم الهاتف

محمد السيابي

نائب رئيس الجمعية

Ossnsw@hotmail.com +61416502244

دعاء الرزيقي

نائبة الرئيس

Ossnsw@hotmail.com +61426651511
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البريد االلكتروني

صفحة الجمعية على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
http://www.ossnsw.org
www.facebook.com/public/Oss-Nsw
https://twitter.com/OSSNSW

Website
Facebook
Twitter
والية كوينزالند
االسم
هالل الريامي
هاجر المقبالي

المنصب
رئيس الجمعية
نائب رئيس الجمعية

لطيفة المعنية

نائبة الرئيس

رقم الهاتف
+61414596012
+61450518925

osq.mgmt@gmail.com
osq.mgmt@gmail.com

البريد االلكتروني

+61451048147

osq.mgmt@gmail.com

صفحة الجمعية على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
http://www.osqld.net
www.facebook.com/OSQueensland

Website
Facebook
Twitter

https://twitter.com/osqueensland

والية غرب استراليا
االسم
خليفة الهاروني

المنصب
رئيس الجمعية

رقم الهاتف
+61423593918

عمار الشيدي

نائب رئيس
الجمعية
نائبة الرئيس

+61434746829

osswa@omanistudents.org

+61449136685

osswa@omanistudents.org

أفراح الناصري

البريد االلكتروني
osswa@omanistudents.org

صفحة الجمعية على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
www.facebook.com/OSSofWA
https://twitter.com/OSSWA2/media

Facebook
Twitter
والية جنوب استراليا
االسم
محمد الكيومي

المنصف
رئيس الجمعية

رقم الهاتف
+61431408007

البريد االلكتروني
osssa@live.com.au

سيف الهنائي

نائب رئيس الجمعية

+61466674410

osssa@live.com.au

أحالم الحضرمي

نائبة الرئيس

+61410223655

osssa@live.com.au
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صفحة الجمعية على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
www.osssa.net
www.facebook.com/OmaniStudentsSocietyOfSouthAustralia
https://twitter.com/OSSSA_10?lang=en

Website
Facebook
Twitter

نصائح وارشادات هامة
هنا

عدد من اسأمور الهامة ينصح بالحرص عليها واعإنتباه لها تفادياً للتعرض سأي مشاكـل أو صعوبات قد

تواجهكم خـلال فترة دراستكم ،وهي -:

 إختيار التخصص :من الضروري على الطالب أختيار تخصص يتناسب مع القدرات اسأكاديمية للطالب والميول
لا.
الشخصية وفرص العمل المتاحة مستقب ً

 ترتيب السكن واالستقبال في المطار :على الطلبة االهتمام بترتيب السكن واالستقبال في المطار قبل وقت كافي
من الوصول الى أستراليا.

 القيد في القنصلية :يتوجب على جميع الطلبة التواصل مع القنصلية بمجرد وصولهم أستراليا الستكمال لجراءات
فتح ملف للطالب بالقنصلية.

 حضور المحاضرات :يتوجب اعإنتظام في حضور المحاضرات لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
 اإلجتهاد في الدراسة :يتوجب على جميع الطلبة االجتهاد في الدراسة والحرص على الحصول على أعلى التقديرات
والمعدالت ،حيث ان الحصول على درجات متواضعة قد يؤدى الى عدم السماح للطالب للانتقال من برنامج دراسي

للى آخر أو الى عدم حصوله على المؤهل الدراسي.
 العنوان :يجب على الطالب ضرورة لبلاغ الجامعة والقنصلية بأية تغيير للعنوان البريدي أو رقم الهاتف أو البريد
اعإلكتروني ،حيث أنه في حال تغيير الطالب لعنوانه دون لبلاغ الجامعة أو القنصلية بذل  ،فانه سيتحمل كامل

المسؤولية عن عدم لستلام أي رسالة هامة ،وليس له الحق بالتعذر بعدم لبلاغ الجامعة أو القنصلية بتغيير العنوان،
كما ينصح الطلبة باالطلاع على بريدهم اعإلكتروني بصورة يومية.
 التأمين الصحي :التأكد من سريان التأمين الصحي طيلة فترة وجود الطالب في أستراليا ،وعلى الطلبة الجدد التأكد
من لستلام بطاقاتهم الصحية من الجامعة بمجرد وصولهم سأسترليا.

 التواصل مع القنصلية والمختصين في الجامعة :ينصح الطلبة بضروره التواصل مع المختصين في القنصلية
والمشرفين اسأكاديمين في الجامعات بشأن المواضيع المتعلقة بسير دراستهم.

 التأشيرة الطالبية :الحرص على مراجعة تاريخ لنتهاء التأشيرة والعمل على تجديدها قبل لنتهائها ،حيث لن عدم
تجديد التأشيرة الطلابية في الوقت المناسب قد يؤدي للى للغاء التأشيرة ومغادرة الطالب أستراليا ،كما قد يؤدى للى

حرمان الطالب من العودة سأستراليا لمدة ثلاثة سنوات.
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 جواز السفر:
 oالتأكد من حفظ جواز السفر بمكان آمن ،وعدم حمله لال في حاالت الضرورة.
 oفي حال لنتهاء صلاحية جواز السفر واصدار جواز جديد ،يرجى تدبيس الجواز الجديد مع الجواز القديم
الذي توجد به التأشيرة الطلابية.
o

في حال فقدان جواز السفر ال يمكن لصدار جواز سفر جديد من قبل القنصلية ،وانما يتم فقط لصدار

جواز عبور للى السلطنة اسأمر الذي قد يؤدى للى اربا برنامج سفر الطالب.

 السالمة الشخصية :ينصح بتجنب السير في اسأماكن المظلمة في أوقات متأخرة من الليل ،والحرص كذل على
لغلاق نوافد وأبواب المنزل قبل الخرو منه.

 المبالغ النقدية :ينصح الطلبة دائما باستخدام بطاقات الصرف آاللي ،والتي يمكن استخدامها في غالبية المحلات
في أستراليا ،وتجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة.

 التأمين على المنزل :يعتبر من الضرورة عمل تأمين لمحتويات المنزل ،حيث توفر عدد من شركات التأمين عمل
تأمين على محتويات المنزل بمبلغ زهيد ،وذل خصوصاً للطلاب الذين يسكنون في منازل مستأجره خاصه بهم.

 التأمين على السيارات :يعتبر من الضروري عمل تأمين على السيارات ،حيث تبين لنا تعرض بعض الطلبة
لحوادث سيارات ،ونتيجة لعدم تأمينهم على السيارات فقد تكفلوا بدفع مبالغ باهظة لتصليح السيارات.

 التواصل مع الطلبة العمانيين وجمعيات الطلبة :ينصح الطلبة بالتواصل مع زملائهم الطلبة العمانيين وحضور
الفعاليات التي تنظمها جميعات الطلبة العمانيين ،باالضافة الى لغتنام فرصة الدراسة في أستراليا للتعرف والتواصل

مع الطلبة من مختلف الجنسيات اسأخرى وبناء علاقات لجتماعية.
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بيانات االتصال بالقنصلية
العنوان
Level 4, 493 St Kilda Road
Melbourne, Vic 3004
Australia
موقع القنصلية على شبكة االنترنت
www.oman.org.au
أرقام الهواتف
+61398204098
+61398204096
عناوين البريد االلكترونية
القسم االكاديميacademic@oman.org.au :

القسم الماليaccounts@oman.org.au :
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قائمة الوكاالت والشركات المختصة بتوفير السكن للطلبة
State/City

Company

Contact

Email

Phone

Website

AHN

Coral

melbourne@homestaynetwork.org

+6139435 6621

www.homestaynetwork.org

SAS

Nicole

saccomm@student-accommodation.com.au +61 3 9485-1900 http://www.student-accommodation.com.au/

Monash

Monash Residential

Karen

has@monashcollege.edu.au

+61399020318

http://www.mrs.monash.edu.au/oncampus

Swinburne

Swinburne Residences John

jglynn@swin.edu.au

+6139214 4557

http://www.swinburne.edu.au/accommodation

Unilodge

info@unilodge.com.au

+61732333701

www.unilodge.com.au

Victoria/ Melbourne
Homestay

University Accomodation

NSW/Sydney
Homestay
AHN NSW

Winny

sydney@homestaynetwork.org

+6129264 0470

www.homestaynetwork.org

Global Experience

Agnus

marketing@globalexperience.com.au

+61292644022

http://www.globalexperience.com.au

Sydney

Homestay Network

Ali

placements@homestaynetwork.com.au

+61294123100

http://homestaynetwork.com.au

Wollongong

UOW Homestay

Tarcita

homestay-enquiries@uow.edu.au

+614252 8236

UTS Sydney

UTS Housing Service

housing.service@uts.edu.au

+6129514 1529

adelaide@homestaynetwork.org

+61871221674

debbie.armstrong@adelaide.edu.au

61883133229

University Accomodation

South Australia/Adelaide
Homestay
AHN

Toni

www.homestaynetwork.org

University Accomodation
Adelaide University

Bradford College

Debbie

Western Australia/ Perth
Homestay
AHN

Kellie

perth@homestaynetwork.org

+6161418690

www.homestaynetwork.org

AHN

Julie

brisbane@homestaynetwork.org

+6173122 3595

www.homestaynetwork.org

goldcoast@homestaynetwork.org

+6175591 3322

Queensland Brisbane
Homestay

Griffith

Griffith Homestay

Samantha

homestay@griffith.edu.au

+617 3735 7919

https://www.griffith.edu.au/accommodation/homestay

AHN

Coral

melbourne@homestaynetwork.org

+6139435 6621

www.homestaynetwork.org

ACT/ Canberra
Homestay
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