أهال بك في جامعة تشارلز ستورت في استراليا

جامعة تشارلز ستورت معترﻑ بها كواحدة من الجامعات األسترالية الوطنية
جامعة تشارلز ستورت هي جامعة أسترالية معترﻑ بها في تﺄمين التعليم عن بعد.
فهذه الجامعة تتجاوﺯ الحدود القومية والدولية لتقديم دورات دراسية في أرجاء العالم كافة عبر خيارات الدراسة المختلفة في الحرم الجامعي أو من خالل التعليم عن بعد.
جامعة تشارلز ستورت جامعة عامة وعﻀو في اتحاد جامعات الكومنولﺚ

خريجينا جاهزين للعمل

تقدم جامعة تشارلز ستورت ما يقارب 400

معﻈم شهادات الجامعة معتمدة من هيﺌات الحكومة والصناعة ،وهذه المنﻈمات تعمل يدا بيد

أرجاء العالم كافة في الحرم الجامعي و من خالل التعليم عن بعد في مجاالت:
• لزراعة وعلوم النبيذ
• متعلقات الصحة
• علوم الحيواﻥ والبيطرة
• االعمال
• اإلتصاالت و الصناعات اإلبداعية
• علوم التمارين والرياﺿات
• علم البيﺌة
• العلوم الﻐنسانية واإلجتماعية
• تكنولوجيا المعلومات ،الحاسب اﻵلي و الرياﺿيات.
• مكتبة الدراسات والمعلومات
• العلوم الطبية
• التمريﺾ
• الشرطة ،األمن وإدارة الطوارﺉ
• علم النفس
• العلوم
• التدريس والتعليم
• الالهوت والدراسات الدينية
ةراﻱﺯب مﻕ ءاجر ،ةﻱساردلا تاﻕلحلا لوح تامولعملا ﻥم دﻱﺯمل

مع الجامعة لﻀماﻥ فرﺹ العمل لطالب جامعة تشارلز ستورت ،وللعديد من األعمال أمنت
شهادات الجامعة سمعة جيدة لخرجينا إلنتاج فعالية عالية لهم.
ونتيجة للتدريب او العمل الوظيفي ،يكمل الطالب كجزء من عملهم ،ويقدم لهم العديد من
فرﺹ العمل قبل تخرجهم.

محترفين في مجال التدريس
كسبت جامعة تشارلز ستورت سمعة طيبة من خالل تزويد طالبها بالتعليم اإلستﺜنائي من قبل
محترفين رواد في مجالهم على الصعيد العملي وﺫات الصلة بالصناعة ،يتم دعم األكاديميين
لدينا من قبل طرﻕ التدريس و مناهج دراسية مدروسة جيدا ،ابتداء من شهادتك لدى الجامعة
الى التخرج ،ستلقى تشجيعا ومساندة األساتذة الذين يكترﺛوﻥ لنجاحك ،وفي  0102تم تكريم
 4من العاملين لدى الجامعة في مجلس التعلم والتعليم األسترالي اقتباسا من المساهمات
المتميزة في تعليم الطالب في مجاالت المسرح /اإلعالم ،العدالة اإلجتماعية ،الممارسة
المهنية ،واإلﺫاعة التجارية.

المرونة لتتناسب مع احتياجاتك
استجابة الحتياجات الطالب ،تلتزم الجامعة بالتوﺻيل المرﻥ في التعلم والتعليم ،معﻈم

دورة دراسية وحوالي 35000طالب في

www.csu.edu.au/courses

الدورات الدراسية تعرﺽ في مجموعة متنوعة من الخيارات لتناسب نمط حياتك ،متﻀمنا
الدراسة بدوام كامل داخل الجامعة او في مركز الدراسة في سيدني او ملبورﻥ ،والدراسة
بدوام جزئي عن طريﻖ التعليم عن بعد ،وستعمل الجامعة معكم إليجاد التواﺯﻥ الذﻱ يناسبك.

التدريب العملي على التعلم
طالب جامعة تشارلز ستورت سيحصلوﻥ على مجموعة واسعة من المرافﻖ التعليمية

بحﺚ المسائل

لﻀماﻥ تطوير التدريب العملي لتوفير المهارات المطلوبة لتكوﻥ جاهزة للصناعة ،مرافقنا

ملتزمة جامعة تشارلز ستورت في التفوﻕ في مجال البحوﺙ ،تحديد ودعم المناطﻖ

داخل الجامعة تشمل محطة إﺫاعية لمعيار العمل ،استوديو البﺚ التلفزيوني ،مركز اإلعالم،
حلف عيادة الصحة ،مختبر تمرين الفيزيولوجيا ،عيادة الطب البيطرﻱ 046 ،مزرعة،
الخمرة التجارية ،مختبرات شبكة اإلنترنت والحاسبات اﻵلية ،معﻈم الدورات الدراسية لدى
الجامعة تشمل مكاﻥ العمل للتعليم المتخصﺺ.

عالقات جامعة تشارلز ستورت الدولية

والمشاريع التي تنﺺ على إجراء بحوﺙ قادرة على المنافسة دوليا ،والتدريب على
البحوﺙ.
وقد ﺻنفت هذه الجامعة في المقياس العالمي في العديد من الفﺌات المذكورة أعاله،
من علوم البيﺌة واإلدارة ،الكيمياء التحليلية ،نﻈم المحاﺻيل والمراعي ،كما ﺻنفت
عى المستوى العالمي في في مجاالت البيولوجيا النباتية ،نﻈم التعليم ،المناهج وطرﻕ
التدريس ،السياحة ،األخالقيات التطبيقية والفلسفة.

New S ou t h W al e s
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أين تقع جامعة تشارلز ستورت؟

Wagga Wagga
Albury-Wodonga CANBERRA

يمكن للطالب في مختلف أنحاء العالم الدراسة في واحدة من افرع جامعة تشارلز في منطقة

V i ct or i a
MELBOURNE

نيو ساوﺙ ويلز -ودونجا ،باﺛورست ،اورانج او واجا واجا ،او داخل الجامعة في تخصﺺ
علم الالهوت باراماتا الشمالية او كانبيرا ،او لدى مركز الدراسة لدى الجامعة الواقعة في
المناطﻖ التجارية المركزية سيدني أو ملبورﻥ.

تعمل مراكز الجامعة للدراسة في سيدني و مالبورﻥ جنبا الى جنب مع مجموعة الدراسة –

لدى الجامعة ا كﺜر من  60شريك في أكﺜر من  25بلدا و التي توفر ابحاﺙ ،وتعطي

أستراليا ،الذين هم قادة العالم في مجال التعليم والتدريب الدولي عبر القارات الخمس ،تلتزم

دورات ،التبادل الﺜقافي وتبادل الطالب والموظفين ومجموعة متنوعة من األنشطة التعليمية

جامعة تشارلز ستورت ومجموعة الدراسة معا لتوفير فرﺹ التعليم المتميز.

األخرى.

من خالل مركز الدراسات لدى الجامعة ،نقدم الدراسات الجامعية والدراسات العليا( دورات
دراسية) في المحاسبة ،إدارة األعمال وتكنولوجيا المعلومات ،الفوائد تشمل:
• مواقع عﻈيمة وسط المدينة
• اﻥ تكوﻥ جزءا من مزيج الجنسيات المتنوعة (  65جنسية)
• بيﺌة رعاية ودعم
• هيﺌة تدريس ممتاﺯة
• فصول اﺻﻐر من جامعات المدينة األخرى األساسية

خيارات جامعة تشارلز ستورت الدراسية:
تقدم الجامعة الخيارات الدراسية التالية للطالب من كافة دول العالم:
• الدراسة لدى الجامعة في استراليا (داخل الجامعة او في مراكز الدراسة)
• الدراسة لدى الجامعة من بلدﻙ عن طريﻖ التعليم عن بعد.
• دراسة مختارة لدى الجامعة ودورات معتمدة في معاهد مختلفة في استراليا والصين
وكمبوديا وهونج كونج.

• المرافﻖ التعليمية المشرقة و الحديﺜة

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ

• مﺂخذ متعددة لمعﻈم الدورات (فبراير ويوليو ونوفمبر)

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ:

• اللﻐة اإلنجليزية والمسارات األكاديمية من خالل السفارة ،كلية مارتين و يوني لينك.

• تقع الجامعة في مكاﻥ ﺁمن ،ودﻱ ،ومن المدﻥ الداخلية المتنامية في والية ساوﺙ ويلز.

عد جامعة تشارلز ستورت األفﻀل في تقديم التعليم عن بعد ،ويجلب لك التعليم من خالل

• الحصول على أفﻀل حياة معيشية بفوائد نمط حياة المدينة -مساحة واسعة ،هواء نقي

تقديم العديد من الموﺿوعات والدرجات بواسطة التعليم عن بعد ،ويسمﺢ لك بالدراسة في

ونمط حياة ممتعة.

بيتك او في مكاﻥ عملك ،في أﻱ مكاﻥ في العالم ،وبصفتها الجامعة األولى في استراليا التي

• توفير سكن لطالب الجامعة.

تدعم الدورات الدراسية عن طريﻖ اإلنترنت ،وقد تلقت الجامعة اإلعتراﻑ الوطني والدولي

• اإلندماج في مجتمعات أسترالية ودية ﺻﻐيرة حتى ترفع من فرﺹ تطوير تعلم اللﻐة

في مجال الخبرة في توفير التعليم عن بعد ،وفي  0102كاﻥ هناﻙ ما يقارب  000.42طالب

اإلنجليزية ومهارات

اللذين التحقوا بدورات التعيم عن بعد.

اإلتصال ،وتكوين ﺻداقات.

المزايا تشمل:

• ﺻفوﻑ بحجم أﺻﻐر

-

طالب التعليم عن بعد ينالوﻥ نفس مستوى التعليم العالي كالذين يدرسوﻥ داخل الجامعة.

• تكاليف العيشة بﺄسعار معقولة وعلى مقربة من المدﻥ األسترالية الكبرى.

-

تعد جامعة تشارلز ستورت في طليعة تكنولوجبا اإلتصال التي تخول الطالب في

مواقع الجامعة فريدة من نوعها ،باالﺿافة الى سهولة الوﺻول إلى الكادر األكاديمي ومرافﻖ

التواﺻل مع المحاﺿرين ،تلقي خدمات دعم الطالب ،تقديم الواجبات والدخول على

الدراسة خارج جامعة تشارلز ستورت

مرافﻖ المكتبة الشاملة ،جميهعا عبر اإلنترنت.

ﺻممت الدراسة خارج الجامعة للطالب المسجلين خارج الدولة تم فتحها ايﻀا للطالب

-

يمكنك ترقية مﺆهالتك وأﻥ تزيد من التعليم الخاﺹ بك متى وأينما اخترت.

الذين ال يدرسوﻥ حاليا بالجامعة ،ولها جاﺫبية واسعة باعتبارها نموﺫج الدراسة الجامعية

-

التعليم عن بعد هو الوﺿع األفﻀل للدراسة للطالب الملتزمين بالتزامات العمل أو

األسترالية من حيﺚ الدراسة بدوﻥ التزام لبرنامج الدرجة الكاملة.

األسرة.

يمكنك الدراسة لدى واحدة من أفرع جامعتنا لعام دراسي او اﺛنين واكتساب الخبرة الدولية

درجتك الخاﺻة بـ testamurال تعتبر بﺄنك تدرس عن طريﻖ التعليم عن بعد.

في أجواء داعمة و تعليمية ،ويمكنك أيﻀا الحصول على تصديﻖ درجتك وانت في المنزل.

-

تعليمية وتدريس ممتاﺯ ،كما توفر ايﻀا بيﺌة متميزة للدراسة الناجحة.

نجاح خريجينا
-

 %84.7من خريجينا المحليين وجدوا وظائف خالل أربعة شهور من إكمالهم درجة
البكالوريوس ،و منها قرابة  %8أعلى من المتوسط الوطني ( 2010دراسة الخريجين
األستراليين)
لدى الجامعة  1,969طالب من مختلف العالم والذين تخرجوا بنجاح في 2011
حصلت على المرتبة الخامسة من تصنيف الخمس نجوم لنتائج تحيل الخريجين(
 2010دليل الجامعات الجيدة)

تزود جامعة تشارلز ستورت المعاهد بدورات دراسية معتمدة
لدى الجامعة اتفاقيات رسمية مع عدد من مقدمي الخدمات التعليمية األخرى ،في كل من استراليا والخارج.
الخدمات التعليمية هذه تقدم بالنيابة عن الجامعة ،والطالب الخريجين بكفاءة الجامعة.
قم باإلطالع على القائمة الحالية:
www.csu.edu.au/international/options/international-partners

اإلتصال بالجامعة
لمزيد من المعلومات حول دوراتنا الدراسية وكيفية التقديم ،رجاء اتصل على : usc.ofni
الهاتف ( +61 2 63386077 :خارج استراليا)
الموقع اإللكترونيwww.csu.edu.au/international :
االستفساراتwww.csu.edu.au/contacts/enquiry :
لالستفسار المباشر عن مراكز الدراسة لجامعة تشارلز ستورت رجاء قم باالتصال على:
هاتف+61 2 9291 9300 :
البريد اإللكترونيstudycentre@csu.edu.au :
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