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 عالساسل إسي عاج يعا عايلاا عايؤهل عيي عاينح

 Edith Cowan University 1 عسل عاي  عايالل عه 10

 University of Waikato 0 نيلتانيع عايالل عه 16

 Murdoch University 3 عسل عاي  عايالل عه 2
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MU002 Murdoch University 0 
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 رمز البرنامج اإلنجليزيةالتخصص باللغة  العربيةالتخصص باللغة 

 Arts & Humanities ECU1000 .ادا  االعلم  اإلسسانيةال 

علم  الكمبيمتر، تكنملمجيا 

 المعلممات، األمن السيبراني

Computer Science, Information Technology 

and Cyber Security. 
ECU1001 

 البيئة،علم العلم ، 

 .الرياضيات ااإلحصاء

Science, Environment Science, 

Mathematics and Statistics. 

ECU1002 

 Education. ECU1003 .التعليم

 Engineering. ECU1004 الهندسة

 Business, Commerce. ECU1005 .إلادارة االتجارةا

 Law. ECU1006 .القانمن

ما ب االصحية،العلم  الطبية 

، اعلم في ذلك التمريض

 تمليد النساء. 

Medical and Health Sciences, including 

Nursing and Midwifery. 

ECU1007 

علم الرياضة  األعصا ،علم 

 .االطب التمرين

Neuroscience, Sports Science and 

Exercise Medicine. 
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 سلي  لأل لذعا  سف  أشه يا ااطابا عا يتل: عايخصرص  يب اغ ي ايا أخ ى أي  لحيليلن   لدر سماة قط  لبررنمم 
 لغي ه . عال يين عاصح 

 
 : آلاة  لتسجال

ً  بطاب لهي عالقيي جييع عايل شحينعاى    عايلحي.ين خالل نظ ي عاي عس   عاعاي  بي ات عاقبلل  إاال لني 
 
 :قترة  لتسجال 
بللقي   عشرة لاال حمداة للحلى عاس عا   55/0202/ 51 الحد  لم  قق عالسجيل ععلب  عً ين صب ح يلي  يل ح 

 . 0202/ 50/ 52 لم  قق  خماس ليلي ين  عاساطنا
 

 شر    لتطدا :
 

 عاجنسيا.أن يالن عايلقيي ُعي ن   -

 سنا. 54أال يتيي عي  عايلقيي عن  -

 (IELTS ( ف  عخلب   لحييي يسررررررللى عااجا عبنجايتيا 4أن يالن عايلقيي ح صررررررالً عاى يعيل ال يقل عن   -

ف  ال  (5.5عانيلتانييا، لال يقل عن  ا ( ب انسبا ااج يع6ال يقل عن   لبيعيلب انسربا ااج يع   عألسل عايا، 

 (TOEFLعاق عءي( ،أل ي  يع ياه ف   -عاالر با-عالسرررررررلير ع-يهر  ي ين عايهر  ع  عاف عيرا االيلحر ن  عالحري 

 TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT) ،يسرللف  عايلقيي ش ط يلطاب  شر يطا أن

( ف  ال 6عن  لال يقل ف  عآليالس لبيعيل  (6.5 عااجرا عبنجايتيا، لهل عاحصرررررررلل عاى يعيل ال يقل عن 

قي م عد أقصمه نهماة إررال لذاك   عاق عءي(-عاال با-عالسلي ع-يه  ي ين عايه  ع  عاف عيا االيلح ن  عالحي 

2021 .   

إعفرر ء جييع عايلقررييين ااجرر يعررا عانيلتانررييررا ين يلطاررب عااجررا عبنجايتيررا ف  حرر ل ارر ن عايلقرريي خ ي  إحرريى  -

نجايتيا ااجا لي يس، شر يطا أن ال يالن ي ى عاى لخ جه أات  ين عاج يع   عألجنبيا عال  لعليي عااجا عب

 سنلين عني لقييي عاطاب.

مفع ل  ل سمراة  الخترمرتك ن نتاجة عبى أن ان يعلي بأي عخلب   آخ  ف  لحييي عايسللى إال ي  ذا  أعاله.  -

 لمدة ال تطل عن ستة أشهر عند  قت ردء  لتسجال.

 شره يي عابا ال يلس لشره يي عاي جسلي ( عاص ي ي ين خ  ا عاساطنا ين قبل يعة ي  يع ياا عاشره يع  عاسر بقا -

يع ياا عايؤهال  لعالعل عف بهذه عالتع ي، ليجب لحيياه  عاال لني  ف  عانظ ي عني عالسرررجيل ف  يلقع ي ات 

 عاقبلل عايلحي.

اطنا يعلييي ليلتقا ين قبل يجب أن لالن عاشره يع  عاصر ي ي ين يؤسرسر   عالعايي عاع ا  عاخ صا يعخل عاس -

عالسرررررجيل ف  يلقع ي ات عاقبلل إ ف ق عالصررررريي  عني  عاخ صرررررا، ليجبعاييي يا عاع يا ااج يع   لعاااي   

 عايلحي.
ً  عاييا ي جا انيل اايلقيي عالن فس يح  ال -   .ح صل عايه  يسبق 
 .أن يالن نظ ي عاي عسا لف  عالنلظ ي عااا يجب  -

 Performing Arts. ECU1009 .فنمن األاداء 



اي حاررررا أخرررر ى يررررن أي جهررررا  أل ينحرررراياررررلن عايلقرررريي لقرررر  عالسررررجيل ح صررررالً عاررررى بعتررررا ي عسرررريا  أال -

ً  عالسجيل يعلب  ذاك غي  عالش ف ح ل لف عايالل عه،   .الغي 
 - لمستند ت  لم ب رة:  .

 عايسررلنيع  لقيييجب عاى عايل شررح ، ييب ب ر فا إاى عاشرر لط عاسرر ب  ذا ه  االقيي االسرجيل اي حاا عايالل ع
 -عآلليا: 

 عايسلنيع  عايطالبا

 .عايفعلل س  ي عاسف  جلعت ين صل ي .1
عاي جسرلي   شره يي عابا ال يلس( عاص ي ي ين خ  ا  شره يي عاسر بقا يع ياا عاشره يع  أن للي  .0

ه  لحييا بلتع ي عالعايي عاع ا ، لأن يليلعالعل عف يعر ياا عايؤهال  عاسررررررراطنرا ين قبرل يعة ي 
 .لع ف ق ي  يفيي عايع ياا عني عالسجيلإاال لني ً ف  عانظ ي 

 ني ليلتقا يعلييي عاساطنا يعخل عاخ صرا عاع ا  عالعايي يؤسرسر   ين عاصر ي ي ع ف ق عاشره يع  .1
 .لع ف ق عالصيي  عني عالسجيل عاخ صا لعاااي   ااج يع   عاع يا عاييي يا قبل
 :يي نعا عيي خط ب .3
  عايه لقييي  عاحالييا، عايسررر هيا ذع  لعاشررر ا   عاحالي  عاقط ع ف  يعيل عايلقيي أن ح ل ف

يعة ي عايلع ي عابشررر يا عاى أن يالن حيي   ين صررر ي  ،عاينح عاى االن فس يي نعا عيي خط ب
 عبصيع  ف  لق  عالسجيل.

  لن عاى أن يا يعيل، ال بأنه لتع ي عاعيل يفيي ين خط ب لقييي عايه يعيل، ال عايلقيي أن ح ل ف
 حيي  عبصيع  ف  لق  عالسجيل.

  عيلي بأنه ين لتع ي عاعيل يفيي خط ب لقييي عاخ ص، عايه عاقط ع ف  يعيل عايلقيي أن ح ل ف 
 حيي  عبصيع  ف  لق  عالسجيل. عاى أن يالن عاخ ص عاقط ع ف 

 TOEFL )-  TOEFL( أل ي  يع ياه ف   IELTSشه يي عخلب   لحييي يسللى عااجا عالنجايتيا   -
Paper -TOEFL COMPUTER –TOEFL IBT )-.حسب ي  ذا  س بق ً ف  ش لط عالقيي 

 صل ي ين جلعت عاسف  س  ي عايفعلل. -
نم ذج  لمخ    لرحثي  قمرق (.نسررررررخا ين عايخطط عابحت  عايقيي ااي عسررررررا ين قبل عايل شررررررح -

 (. ألستر لاة ادث كم نإ لم ب ب لب برة  لر غران قي  لتطد  لمنح جممعة 
عارررررري ج    اشررررررف بهرررررر  ي فقررررررـً  يل جيررررررا ب ااجررررررا عبنجايتيررررررا(  عابا اــررررررـل يلس شرررررره يي -

 .عاياليــــل
 .عاي ج   عاياليل اشف به  ي فقـً   يل جيا ب ااجا عبنجايتيا( عاي جسلي  شه يي -

 لعالعلرررر عف عايع ياررررا يعةرررر ي قبررررل يررررن عايررررؤهال  عاصرررر ي ي يررررن خرررر  ا عاسرررراطنا يع ياررررا -

 .  عاع ا  لع عفقه  ف  نظ ي عالسجيل عالعايي بلتع ي
 ب ااجا عبنجايتيا. عاذعليا عاسي ي -

 
 
 



 
 
 

 تن ه  ل   رة إلى ضر رة مر عمة  لدقة عند تحمال  ل ثمئق  لكتر نامً  رمألخص قي  لج  نب  لتملاة:
 
 

  تحميل المستندات بصيغةPDF ( 512فقط ال غير على ان ال يتجاوز حجم كل ملف KB.) 

 .تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها 

   .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية 

 مالحظمت: 

 
تمتبك  لجممعة  لطر ر  لنهمئي الختامر  لمترشحان  لمنمسران لنال  لمنحة  لدر ساة رنمء عبى تطاامهم لج دة  لمخ    .5

  لمترشحان  رنمء عبى ت قر  لمشرف  لمنمسب قي تخصص  لمترشحان. لرحثي  لمطد  من قرل 
ف  ح اا ل لي أي خطأ ف  ط يقا لحييل عالت ة  عايشرر   عايه  أعاله أل نقص عايسررلنيع  عايحياا ب انظ ي، ف ن عااجنا  .0

 عايخلصا بف ت عاطاب   ان للحيل يسؤلايا ذاك، ليعلب  عاطاب غي  يسللٍف. 
 ؛ لف  ح ل حيل  ذاك سيلي عاج ء عاطاب نه ةي .ج يعه طابه ألات  ينعن ال يا   عايل شح  .3

 لعلب  عاينحا ياجيه إذع تب  يخ افا عاش لط عالع يي ف  هذع عبعالن.   .5
 ف  ح ل عنسح ب عايل شح ين عاينحا بعي عاحصلل عايه  سيلي عسلبع يه ين عالقيي اهذه عاينح اع يين يلل ايين. .4

 

 لطممممر ر  لنهمممممئي الختامممممر حصمممم ل  لمتطممممد  عبممممى  لمنحممممة حاممممث أن  اعترممممر المممممن قرممممل  لمممم   رة   ل بممممب قرمممم ل
 هممم  مممن حممق  لجممعممة  لممنحممة  ذلمممك رنمممًء عبممى مممم جمممء أعممماله  لمنمسممران لناممل  لمنحممة  لدر سمماة طممدمان  لمت

  لشمممر    سمممتافمء ممممن  رعمممد  لت كمممد. مل   رة لمختصمممان رممم قرمممل ممممن تمممدقاق ل مرحبمممة عرمممر كممممم سمممامر  ل بمممب
 لمتطمممدمان مممممن سممماطال عبممماه   الختاممممر ممممن قرمممل  لجممعمممة رحصممم له   إرمممال  سمممات   لمحمممددة لبتطمممد  لبمنحمممة 

 إلغمممء  لمم   رة حممق  مممن  لم حممد   لطرمم ل مركمم  قرممل مممن  لطصممارة  لنصمماة  لرسمممئل  راممق عبممى  لمنحممة عممن
ً  . ألسمممرمب كمنمممت  مهممممم مممي همممذ    عمممالن  ذكرهمممم  لممم  رد لبشمممر   مخملفتممم  ترمممان إذ  ذلمممك رعمممد  بمممب أي  عبممممم

   العتممممر ف  لمعمدلممممة د ئممممرة قرممممل مممممن  ألكمداماممممة مممممههالته  جماممممال معمدلممممة  لمتطممممدمان  جماممممال عبممممى رمممم ن
     رشكل تبطمئي.مبغاًم  تسجابه  قاعترر مههالته  من مههل أي معمدلة عد   تضح حمل  قي رمل   رة 
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 لعارررذي( 05352322  عاهررر لف  قررري عارررى بررر التع ي عاللصررر ل ي ارررت يرررع عاللعصرررل ي جرررى عالسلي ررر ح يرررن لايتيررري

ً  عات ينا عاس عا عالسلفس  ع  ين يسلقبلس  ين عألحي إاى عاخييس .ظه عً  عات نيا عاس عا حلىل صب ح 

  لمتطدمان.  لت قاق لجماال   لرحث  لعبمي    رتكمر تتمنى    رة  لتعبا   لعملي


