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األستراليةالدراسة في الجامعات    

  بسمعة أكاديمية مرموقة ونظام تعليمي متميز عالميًا. تتميز الجامعات األسترالية 
 قويم تعتمد على حث الطالب على جمع البيانات من مصادر مختلفة ومتنوعة وتحليها نظام الدراسة واساليب الت

والعمل ضمن فريق عمل مع ضرورة االلتزام بتقديم المطلوب للمحاضر في الوقت الذي  ،وربط النظرية بالتطبيق
واكتساب المهارات يةاإلنجليز ول الذي يواجه الطالب هو تطوير مستوى اللغة دده دونما تاخير. ولعل التحدي األيح

 .الالزمة االكاديمية
 فإن الطالب يحتاج إلى اإلعداد الجيد لذلك من خالل التخطيط السليم  األسترالية لتحاق بالدراسة في الجامعات لال

 للدراسة ومعرفة متطلبات القبول .

  ضور الطالب % عن المحاضرات الدراسية، وفي حال تدني نسبة ح80ن يحضر الطالب ما ال يقل عن أيشترط
لغاء التأشيرة الدراسية للطالب ويمنع من األسترالية إلابالغ وزارة الهجرة تقوم الجامعات ب% 80للمحاضرات عن 

 .سنوات أستراليا لثالثدخول 

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

 .لغاء البعثةإلى إعلى موافقة الجامعة والقنصلية فقد يعرض نفسه 
  للطالب ويتوجب على الطالب االستفادة من هذه الخدمات.األكاديمي خدمات الدعم  األستراليةتقدم الجامعات 
 طلبات االنتقال من برنامج دراسي إلى آخر وفي حال الطالب التعرف على شروط القبول الخاص به ومت يجب على

 في القنصلية.أو المشرفيين األكاديمين ي مساعدة يمكن التواصل مع المختصين في الجامعة الحاجة أل
 

 القبولعلى  الحصول

  للطلبة المبتعثين، حيث يتم توزيع الطالب على  لقبولالحصول على ا أستراليا ستتولى القنصلية العامة للسلطنة في
 .األسترالية في مختلف الواليات  التي تتميز بسمعة أكاديمية مرموقة األسترالية عدد من الجامعات 

  للطالب، متطلبات  األكاديميمن أهمها )المستوى  يتم وضع العديد من االعتبارات عند توزيع الطلبة على الجامعات
 نامج الدراسي، التوزيع الجغرافي للطلبة العمانيين(القبول للبر 

  رفاق المستندات التالية على نظام الوزارة )أساس(:إيتوجب على الطلبة 
o صورة من شهادة دبلوم التعليم العام باللغة اإلنجليزية. 
o لي نسخة من كشف الدرجات األص إرفاق  في حال حصول الطالب على إحدى الشهادات الدولية، يتطلب

لى نسخة من شهادة إكمال البرنامج الدراسي، ونسخة من إيس نسخة مطبوعة من اإلنترنت، إضافة ول
 .شهادة التخرج

o  اإلنجليزيةشهادة اختبار اللغة ( االيلتسIELTS ).   
o نسخة جواز السفر موقعه من قبل الطالب.    
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o توقيع الطالب على خطاب التخويل للقنصلية. 
o  قم الموبايل، البريد اإللكتروني، العنوان في السلطنة(بيانات االتصال بالطالب ) ر. 
o همكمالإجراءات تسجيلهم في الجامعات بعد عامًا سيتم البدء في إ 18الذين تبلغ أعمارهم أقل من  ةالطلب 

 عامًا. 18
 

  ة الى فترة من الزمن، وتختلف مواعيد بداية الدراسة من جامع األسترالية تستغرق إجراءات القبول في الجامعات
رسال القبول للطلبة فور استالمه من إوسيقوم المختصين في القنصلية ب .لى آخرإاخرى ومن برنامج دراسي 

 الجامعة.

 اإلعداد للسفر

 -:بعض الترتيبات المهمة والتي يجب القيام بها قبل السفر، والموضحة أدناههناك 

 ها الطالب والبرنامج الدراسي فيدينة التي سيدرس الخاصة بالمو نترنت ع على المعلومات المتوفرة على اإلاالطال
 .أستراليا والحياة في 

 ة كافية من بداية البرنامج الدراسي.ر التقديم للتاشيرة قبل فت 
 .طلب تذكرة السفر والمخصصات المالية من وزارة التعليم العالي بعد استالم التاشيرة 
  أسبوعين من مغادرة السلطنة قبل أستراليا يب حجز السكن واالستقبال بالمطار في تتر. 
  ينهمأو وعن، واالحتفاظ بأرقام هواتفهم أستراليا العمانيين الدارسين في  لطلبةاالتواصل مع. 

  الوصول.سترالية الستخدامها فور أيجب ان يحضر الطالب معه دوالرات 

 الطبية، وذلك في حال  زيارة الطبيب المعالج في السلطنة، والحصول منه على نسخة من كل الفحوصات والتقارير
  .أستراليا في  بياً ط تابعتهمتوجب معاناة الطالب من مرض معين يس

  كيلو داخل  9إلى  7كيلوجرامًا في الطائرة، ومن  30  والذي عادة ال يتعدى الـ للحقائب المحدد بالوزنااللتزام
 مقصورة الركاب.

  يجب وضع المواد التي تزيد عن و  داخل حقيبة اليد مل( 100)ي مواد سائلة تزيد في كميتها عن أعدم حمل
 .داخل حقيبة الشحن، وليس داخل حقيبة اليد مل( 100)

 النه سيكون مسؤول عن  يتسنى له معرفة محتويات الحقيبة يجب على الطالب ترتيب حقيبة السفر بنفسه حتى
ى التصريح بها في البطاقة المخصصة لإأية مواد احضرها تحتاج بوعليه التصريح  .محتوياتها عند تفتيشها بالمطار

 لذلك.

 التاشيرة الطالبية

  من  يتوجب على الطالب التواصل مع دائرة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي فور استالم القبول النهائي
والدائرة بدورها ستقوم بتوجيه الطالب ومساعدته في التقديم للحصول على  ، شيرةأالقنصلية بشأن التقديم للت

 .التأشيرة
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  كما يمكن للطالب التقدم بطلب التاشيرة مباشرة ( (Onlineن متطلبات التاشيرة أ، وللمزيد من المعلومات بش
مركز  أو،  http://oman.org.au/education أستراليا الطالبية يمكن االطالع على موقع القنصلية العمانية في 

 -:على الوصلة التاليةفي مسقط  األسترالية شيرات أالت
http://www.vfs-au-gcc.com/contactus_KBOQ.html 

 االستقبال في المطار   

   ي يمكن للطالب استغاللها للذهاب جرة خارج صالة الوصول والتسيارات األ األسترالية تتوفر في كل المطارات
 لى السكن الخاص به.إ

للشركة المذكور أدناه والمختصة باستقبال الطلبة في كل ب ارسال طلب لالستقبال في المطار يمكن للطال 
ن يدفع أ ، ويتوجبنسخة من تذكرة السفر مرفق بهطلب االستقبال  ن يرسلأعلى  األسترالية الواليات والمدن 

 -الطالب رسوم االستقبال في المطار على موقع الشركة:
 Executive Limosinesأسم الشركة : 

 www.executivelimousines.com.au الموقع: 

 execlimomelbourne@gmail.comالبريد االلكتروني:  

bookings@executivelimousines.com.au                       

  & 61393263401+   61411112113+ رقم هاتف الشركة:
  والمكان الذي  هالسائق الذي سيكون في استقبال هاتفستقوم الشركة بترتيب االستقبال وموافاة الطالب برقم

 فيه. يكون متواجداً س

 ن يكون ألى المطار لتأكيد الوصول، ويفضل إالتصال به فور الوصول ينصح الطلبة باالحتفاظ برقم السائق وا
 عمانية بها رصيد للتواصل مع السائق فور الوصول. اتفهمع الطالب شريحة 

 فيرجى  ،في حال رغبة الطالب في مساعدته من قبل القنصلية فيما يتعلق بموضوع االستقبال في المطار
 سبوعين من مغادرة السلطنة.أعن طريق البريد االلكتروني قبل  في القنصلية األكاديميالتواصل مع القسم 

 

 السكن

ن ألمدة أسبوع على االكثر على  هابفي المدينة المبتعث للدراسة  ي أحدى الفنادقيمكن للسائق ان يحجز للسكن ف
 -فيما يلي: يقوم خالل هذه الفترة بالبحث واختيار السكن المناسب، كما يمكن النظر في البدائل التي سنوردها

 السكن مع عائلة

 على تحسين لغته  ويساعد الطالب أستراليا في بداية الدراسة في  يعتبر السكن مع عائلة من أنسب أنواع السكن
 والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع األسترالي. اإلنجليزية

http://www.vfs-au-gcc.com/contactus_KBOQ.html
http://www.vfs-au-gcc.com/contactus_KBOQ.html
http://www.executivelimousines.com.au/
mailto:execlimomelbourne@gmail.com
mailto:bookings@executivelimousines.com.au
mailto:bookings@executivelimousines.com.au
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  أنظر صفحة رقم  ألسترالية افي مختلف الواليات  مع العوائل للطلبةتقوم العديد من الوكاالت بترتيب السكن(
هذا مبلغ غير و  دوالر أسترالي( 250 لىإ 150لوكالة لترتيب السكن ما بين )، وتتراوح الرسوم الخاصة با(15

 مسترد.
 يح المتطلبات يتوجب على الطالب التواصل المباشر مع هذه الوكاالت لطلب توفير السكن مع عائلة وتوض

وفير بعض يصعب أحيانًا تنه أحيوانات في المنزل(، علمًا ب جوددم و كل الحالل، عالخاصة به مثل ) األ
 المستضيفة.األسر المتطلبات من قبل 

  في معظم االحيان ، و من المهاجرين من الدول االخرى أستراليا وغالبية سكان بلد متعددة الثقافات  أستراليا
 نجليزية.يتحدثون اللغة اإلو عربية  أو ةأوروبي أوسيوية آمن أصول لكنها  ةستراليأمع عوائل  يكون السكن

 توفر في معظم وال يتوفر مكيفات هواء في غالبية المنازل، كما انه ال ي، تتكون غرفة الطالب من أثاث بسيط
 منفصلة.ه المنازل دورات ميا

  يجادإدقيقة بالمواصالت( ومن الصعب  60الى  30سرة والجامعة ما بين )األتتراوح المسافة ما بين سكن 
 سكن قريب من الجامعة.

  سبوع ووجبتين خالل أيام االسبوع.وجبات للطالب خالل عطلة نهاية األ الثةثتقوم االسرة بتوفير 
  سرة لى األإيجار سبوع، وتدفع قيمة اإلدوالر( في األ 350 – 270يجار السكن مع عائلة ما بين )إتبلغ تكاليف

 .شكل مباشر في هذا الخصوصبما بين الطالب والوكاله  االتفاق، ويتم شهرياً  أوسبوعين أالوكالة كل  أو
  لى حساب الوكالة قبل إر يجاطة الطالب عن طريق تحويل قيمة اإلل مقدمًا بواسو يجار الشهر األإتدفع قيمة

عدم رغبة الطالب في االستمرار في السكن عند وفي حال ، فور وصوله لمنزل االسرة أو أستراليا الوصول الى 
 ل ال يمكن استردادها.و ان قيمة ايجار الشهر األالي سبب كان ف الوصول

  التي يتم ايجادها له بواسطة الوكالة  االسرةبتوفير اللحوم الحالل، ويمكن للطالب السكن مع  األسرال تقوم كل
في السكن الي سبب من االسباب  و عدم االرتياحأفي حال عدم توفر االكل الحالل و ل و خالل الشهر األ

 ث عن سكن مناسب آخر.البح فيمكنه
 70  تقوم بتربية الكالب والقطط. األسترالية  األسر% من 
  دفع  أوسرة قبل اسبوعين من موعد انتقاله كن يجب عليه ابالغ األمن الس االنتقالفي حال رغبة الطالب في

 سرة.ايجار اسبوعين مقدمًا لأل
  أستراليا لى إمعه ال تسمح العوائل باستضافة أفراد أسرة الطالب في حال حضورهم. 
 ( دوالر شهريًا  50ال يساهم الطالب في تكاليف فواتير الغاز والكهرباء والمياه وقد يطلب منه دفع مبلغ

 والحصول على الستخدام االنترنت في البيت( ويمكن للطالب عمل اشتراك شهري مع احدى شركات االنترنت
 .بسعر معقول متحرك (موديوم)

 لسكنات السكن مع العوائل يرجى االطالع على مواقع الوكاالت المختصة بتوفير للمزيد من المعلومات عن ا
 .الطالبية

 فيرجى التواصل مع القنصلية قبل  ،في حال رغبة الطالب في مساعدته من قبل القنصلية في توفير السكن
 ثالثة أسابيع من موعد الوصول.
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 السكن الجامعي

 ية والتي تكون عادة بالقرب من الجامعة.شراف على السكنات الطالبتقوم بعض الشركات الخاصة باإل 
 3ن يقدم الطلب قبل ألشركات لطلب توفير السكن وينصح بيتوجب على الطالب التقدم بطلب مباشر الى هذه ا 

 من موعد وصول الطالب.قل على األأسابيع 
  بسيطتتكون الغرف في السكن الطالبي من أثاث. 
  يجارها عالية، بينما معظم الغرف تكونإمنفصلة وتكون قيمة  هميابعض الغرف في السكن الطالبي يتوفر بها دورة 

شقة بها عدد من الغرف ويسكن  داخلبعض السكنات يكون السكن في ن أورات المياه بها مشتركة، علمًا بد فيها
 .همختلفجنسيات من بها عدد من الطلبة 

 ( ويعتمد ذلك على نوع الغرفة شهرل ك اليدوالر استر  1800 – 1100تبلغ قيمة ايجار السكن الطالبي ما بين )
 والخدمات المتوفرة بها.

  ال يوجد مباني منفصلة في السكن الطالبي خاصة بالطالبات وأخرى بالطالب، وقد يوجد في بعضها طوابق خاصة
 بالطالب وأخرى بالطالبات.

  لمشتركة للطهي خالل ويمكن للطالب استخدام المطابخ ا لوجبات الغذائية في السكنات الطالبيةاال توفر الشركات
 محددة  أوقات

 شهرًا( وفي حال خروج الطالب من  12 – 6ما بين ) فيها العديد من السكنات الطالبية تكون فترة عقد السكن
جراءات القانونية من قبل نه قد يتم اتخاذ اإلإال فا  ليه دفع ايجار الفترة المتبقية و يتوجب ع السكن قبل انتهاء فترة العقد

 .يجارإيجار الفترة المتبقية من عقد اإلعلى  للحصول على السكن فةالشركة المشر 
  ىطلب مساعدة الطلبة القدام هبدقة ويمكن على الطالب االطالع على بنود العقدقبل توقيع عقد السكن يجب 

نترنت للتعرف على الخدمات ع على موقع السكن الطالبي على اإل، كما ينصح باالطالفادةطالع على العقد واإللال
 لمتوفرة في السكن.ا

 قيمة  عادة قيمته تساوي تأمين مبلغ ومعظم الشركات تطالب بدفع .يتم دفع ايجار السكن الطالبي مقدمًا كل شهر
 يجار.انتهاء فترة اإلابل لالسترداد مع هذا التأمين قإيجار شهر واحد و 

 

 السكن الخاص

  شقق  خاصة للسكن بها. أويمكن للطلبة استئجار منازل 
  الى  1200الشهري ما بين ) اإليجار، وتبلغ قيمة لى أخرىإقيمة االيجار من منطقة الى أخرى ومن والية تتفاوت

 دوالر أسترالي(. 2000
  خالءإفي نهاية العقد اذا تم  استردادهيجار دفع شهر مقدم كتأمين يمكن مقدمًا وتشترط وكاالت اإليجار اإليتم دفع 

 المنزل بدون أضرار.
  الخصوص ي هذافط العقد جيدًا قبل التوقيع ويمكن استشارة الطلبة القدامى يجب االطالع على شرو. 
 مكتب العقارات الطالب تقريرًا مفصاًل عن حالة المنزل يتوجب على الطالب التأكد من حالة  لمعند توقيع العقد يس

بالغ مكتب العقارات بأي مالحظات فورًا بهذا الشأن تجنبًا ال لتقريرلالمنزل ومطابقتها   .ستقبليةمي اشكاليات وا 
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  وائل لفترة تتراوح ما بين قامتهم مع العإ، ويفضل أستراليا لى إم باستئجار منازل خاصة فور وصوله لطلبةاال ينصح
 أشهر للتعرف على المدينة قبل استئجار سكن خاص. 6لى إشهرين 

 تطلب مكاتب العقارات المستندات التالية عند تقديم طلب ايجار السكن:- 
o من جواز السفر. نسخة 
o  بطاقة التأمين الصحي. أونسخة من رخصة القيادة 
o .رسالة راتب توضح المخصصات المالية التي تدفع للطالب ويمكن طلبها من القنصلية 
o .نسخة من كشف الحساب ورسالة الضمان المالي 
o .نسخة من آخر ايصاالت دفع االيجار اذا كان الطالب مستاجرًا من قبل 
o يجار.لب اإلتعبئة استمارة ط 

 خاص:سكن  لمواقع  الموضحة ادناه للبحث عنيمكن استخدام بعض ا- 
www.realestate.com.au  

www.domain.com.au 
 

 الشؤون المالية

  ن األمور المهمة  التي يجب أن يراعيها الطالب أثناء فترة دراسته في ن تنظيم الجانب المالي مأمما ال شك فيه
ن يحرص الطالب على إعداد ميزانية شهرية لمصروفاته األساسية كاإليجار وفواتير الهاتف، أ، ويجب أستراليا 

اصالت، والكهرباء، والغاز، والماء ، إضافة إلى محاولة ترتيب المصاريف األسبوعية، والخاصة باألكل، والمو 
 والمصروف اليومي.

 ن خاللمللطالب  دوالر أسترالي( 3133)البالغ  شيرة الدراسية يتم صرف تذكرة السفر وبدل السفرأبعد استالم الت 
اللغة  امتحانليال، ورسوم  7قامة بالفندق لمدة تكاليف االو بدل السفر هذا المبلغ وزارة التعليم العالي، ويشتمل 

طالب . وعليه فعلى اللى السكن في بلد االبتعاثإلمطار لى بدل االنتقال من اإة ضافإتأشيرة، الاالنجليزية، ورسوم 
 نه سيكون في حاجة اليها.ا المبلغ لألغراض التي خصص لها ألن يحتفظ بهذأ

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

 

 المبلغ المخصص م
 2000 بدل االعاشة الشهري 1
 1350 بدل الدراسة 2
 بدل اعداد وطباعة االبحاث والمشروعات 3

 البكالوريوس(جه در  دراسة  أثناء)يصرف مرة وأحدة خالل فترة البعثة 
2210 

 بدل الوزن الزائد 4
 للبعثة( ألخيرةا)يصرف مرة وأحدة في السنة 

880 

http://www.realestate.com.au/
http://www.realestate.com.au/
http://www.domain.com.au/
http://www.domain.com.au/
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 مثاًل: يتم دفع مخصص شهر  وع األخير من الشهر الذي يسبقهدفع المخصص الشهري في كل شهر في األسبتم ي(

 راير(فب  24مارس في 
 الجامعاتلى إلقنصلية بتسديد الرسوم الدراسية تقوم ا. 
 ويتطلب ذلك  أستراليا ي من البنوك في أفتح حساب بنكي لدى  ا أسترالي إلى  يتوجب على الطالب فور وصوله

، وينصح الطلبة بفتح حساب بنكي معفي من CoEلى نسخة من القبول النهائي في الجامعة إضافة إاز السفر جو 
 .لى عنوان سكن الطالبإالبنك بطاقة الصراف اآللي  يرسل ،الرسوم الشهرية، وبعد فتح الحساب المصرفي

 لى قسم الحسابات بالقنصلية لطلب إلكتروني إرسال بريد إبتغيير حسابه البنكي يتوجب عليه ال قيام الطالب ح في
 .ببيانات الحساب الجديد تغيير بيانات الحساب البنكي وموافاة المختصين

 لى خمسة إين ستغرق التحويالت عن طريق البنوك من يوميو  أستراليا لى إويل المبالغ النقدية من السلطنة يمكن تح
والتي تقوم  Western Unionأيام، كما يمكن التحويل عن طريق مكاتب الصرافة في السلطنة ومن أشهرها 

 في وقت قصير. أستراليا لى إبتحويل المبالغ 
  ن أال إستوى الحياة التي يعيشها الطالب تنقص حسب م أوأخرى فقد تزيد لى إتتفاوت تكاليف المعيشة من مدينة

 الف دوالر. 30الف الى  24ما بين  لمفرداتقدر بالنسبة للطالب السنوية عيشة مصاريف الم

 الهاتف

 أستراليا لى إم لجوال، وينصح الطلبة عند وصولهخدمات الهاتف ا دد من شركات االتصاالت التي تقدمتتوفر ع 
ت واستخدام بطاقات عدم االلتزام بعقود مع شركات االتصاالبالطلبة وينصح  لدفعالمسبوقة ابشراء بطاقة الهاتف 

 في حال االلتزام بعقد. شهرية بمبالغ كبيرةتجنبًا لدفع فواتير  لمسبقاالدفع 
  لمسبقاشركات االتصاالت التي توفر بطاقات الدفع  األستراليةيتوفر في كل المطارات. 

 

 المواصالت

  والباصات ، نقل عام مثل القطارات، التراماتعلى  لوسائعلى تتوفر شبكة مواصالت عامة مناسبة تشتمل
جرة التي تعمل بالعداد، وعند استخدام وسائل النقل العام يجب شراء التذاكر لوسيلة النقل أللى سيارات اإ ةفضاباإل

 ي مخالفات قانونية.ية أو أسبوعية أو شهرية تجنبًا ألسواء كانت يوم
  مواقع الشركات  ىعل طالعيرجى اال ،أسترالياللمزيد من المعلومات عن مواعيد المواصالت في المدن الكبرى في

 -: المختصة والموضحة في الجدول أدناه
 

 الموقع المدينة
 https://ptv.vic.gov.au/timetables ملبورن 
-http://www.transportnsw.info/en/maps-and سيدني

timetables/index.page 
 https://www.adelaidemetro.com.au/Timetables-Maps اداليد

https://www.adelaidemetro.com.au/Timetables-Maps
https://www.adelaidemetro.com.au/Timetables-Maps
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  http://translink.com.au بريزبن
https://www.action.act.gov.au/timetables_and_maps/routes_by كانبرا

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

 
 والعكسالى الجامعات يلة مواصالت لالنتقال من السكن في معظم االحيان يحتاج الطالب الى أخذ اكثر من وس ،

 .ساعة بالمواصالت العامة ةقرابد يستغرق االنتقال من السكن الى الجامعة وق

 إجراءات ما بعد الوصول

  أستراليا التواصل مع القنصلية فور الوصول الى. 

 لب، أو التواصل مع فرق استقبال بها الطا ي الوالية التي سيدرس رئيس جمعية الطلبة العمانيين ف  التواصل مع
  الطلبة الجدد.

 كمال إجراءات اإللتحاق بالبرنامج الدراسيلى الجامعة إلإهاب الذ.  

 ة.من مسؤول التأمين الصحي بالجامع استالم بطاقة التأمين الصحي  

 فتح حساب بنكي.  

  الخروج من السلطنة وختم الوصول  رسالها مع ختما  استمارة الطالب و إكمال إجراءات التسجيل في القنصلية وتعبئة
   بالقنصلية. األكاديميها عن طريق البريد االلكتروني الى القسم رسالا  و  أستراليا لى إ
 

 التأمين الصحي

  اسم شركة التأمين على القبول النهائي الصادر للطلبة  يشتملو للطلبة الجدد  التأمين الصحيتقوم الجامعات بترتيب
ستالم بطاقة التأمين يمكنه ا أستراليا وعند وصول الطالب إلى  .الصحي وتاريخ بداية ونهاية التأمين الصحي

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

قرب إنتهاء التأمين الصحي يجب عليه التقدم بطلب لتجديد  وفي حال .أستراليافترة تواجده في  لةالصحي طي
 التأمين قبل إنتهائه بفترة كافية.

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

جمالي تكاليف العالج والمبلغ إين تفيد بلى رسالة من شركة التأمبالكامل يتوجب عليه الحصول ع  تكاليف العالج
للقسم المالي في القنصلية مرفق به رسالة الشركة المشار  اً الكتروني اً الذي تم تعويضه عنه ، ويرسل الطالب بريد

سنان فيتوجب عليه ه في حال احتياج الطالب لعالج األنأ. علمًا بغالمبل الفارق في لطلب التعويض عن  اليها
 .لذلك الحصول على موافقة مسبقة من القنصلية لتغطية تكاليف العالج

http://translink.com.au/
http://translink.com.au/
https://www.action.act.gov.au/timetables_and_maps/routes_by_number
https://www.action.act.gov.au/timetables_and_maps/routes_by_number
http://www.transperth.wa.gov.au/timetables/results?bus
http://www.transperth.wa.gov.au/timetables/results?bus
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 األسترالية جمعيات الطلبة العمانيين في مختلف الواليات 

الذي دائمًا ما والعلمي األكاديميز نجااء لبالدهم ليس فقط على مستوى اإلخير سفر  أستراليا الطالب العمانيون في 
ولكن ايضا على مستوى المشاركة الفاعلة واالنشطة المتعددة. وتهدف جمعيات الطالب  يتميزون به ويحققون نتائج مشرفه

 والتعريفالعمانيين إلى رعاية أعضائها في المجاالت االجتماعية، والترفيهية وتنمية أنشطتهم في مختلف المجاالت 
براز التقاليد العمانية القائمة على الفضيلة، والنابعة من تعاليم بالموروث ا لحضاري، والمنجزات الحديثة في سلطنة عمان، وا 

 -الدين اإلسالمي، وتعزيز االنتماء للوطن وذلك عن طريق :

 عمل الجماعي والخيري بين األعضاءتشجيع الميول التطوعية وال. 
 نية روح اإلبداع لديهمتشجيع األعضاء على ممارسة هواياتهم وتم. 
 نشطة الثقافية والفنية والرياضيةاالهتمام باأل. 
 ى تنظيم الفعاليات، إقامة المهرجانات والمعارض، واألسواق الخيرية، وتقديم العروض المسرحية بعد الحصول عل

 .الالزمة في هذا الشأن اتالموافق
  مماثلةالتعاون مع الجمعيات األخرى التي تسعى إلى تحقيق أهداف. 

:أستراليا دارات الجمعيات الطالبية في إبيانات االتصال بوفيما يلي جدول   

 والية فكتوريا

 االسم  المنصب رقم الهاتف البريد االلكتروني
ossv.au@gmail.com +61401301525       السعيديمحمود          رئيس الجمعية  

 
ossv.au@gmail.com +61413969835 معية       نائب رئيس الج أحمد الكلباني                

  
ossv.au@gmail.com +61450495597                 مريم البلوشي               نائبة الرئيس 

 

 مواقع التواصل االجتماعيالجمعية على االنترنت وهذه صفحة 

Facebook www.facebook.com/OSSVictoria 

Twitter  https://twitter.com/ossvs 

    

  نيوساوث ويلز والية 

 االسم  المنصب رقم الهاتف البريد االلكتروني
Ossnsw@hotmail.com +61450411448                   علوي المشهور         رئيس الجمعية 

Ossnsw@hotmail.com +61416502244       نائب رئيس الجمعية
  

محمد السيابي             
  

Ossnsw@hotmail.com +61426651511                   نائبة الرئيس
  

دعاء الرزيقي             
  

 

  

mailto:Ossnsw@hotmail.com
mailto:Ossnsw@hotmail.com
mailto:Ossnsw@hotmail.com
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 عيمواقع التواصل االجتماالجمعية على االنترنت وذه هصفحة 

Website http://www.ossnsw.org 

Facebook www.facebook.com/public/Oss-Nsw 

Twitter  https://twitter.com/OSSNSW 
 

  والية كوينزالند

 االسم  المنصب رقم الهاتف البريد االلكتروني
osq.mgmt@gmail.com  +61414596012          هالل الريامي رئيس الجمعية 

osq.mgmt@gmail.com  +61450518925           هاجر المقبالي نائب رئيس الجمعية 

osq.mgmt@gmail.com  +61451048147                    لطيفة المعنية نائبة الرئيس 

  

 مواقع التواصل االجتماعينترنت وذه الجمعية على اإله صفحة

Website http://www.osqld.net 

Facebook www.facebook.com/OSQueensland 

Twitter  https://twitter.com/osqueensland 

 

 أستراليا ب والية غر

االلكتروني البريد  االسم  المنصب رقم الهاتف 
osswa@omanistudents.org  +61423593918         رئيس الجمعية

          
 خليفة الهاروني

osswa@omanistudents.org  +61434746829         نائب رئيس
 الجمعية       

عمار الشيدي       
       

osswa@omanistudents.org  +61449136685           نائبة الرئيس
          

 أفراح الناصري

 

 مواقع التواصل االجتماعيالجمعية على االنترنت وذه ه صفحة

Facebook www.facebook.com/OSSofWA 

Twitter  https://twitter.com/OSSWA2/media 
 

 أستراليا والية جنوب 

 

 االسم  المنصف رقم الهاتف البريد االلكتروني
  osssa@live.com.au +61431408007             رئيس الجمعية       

  
       محمد الكيومي      

  osssa@live.com.au +61466674410                سيف الهنائي             نائب رئيس الجمعية 

  osssa@live.com.au +61410223655                   نائبة الرئيس
  

الحضرمي       أحالم   

 

 

mailto:osq.mgmt@gmail.com
mailto:osq.mgmt@gmail.com
mailto:osq.mgmt@gmail.com
mailto:osswa@omanistudents.org
mailto:osswa@omanistudents.org
mailto:osswa@omanistudents.org
mailto:m7mdalqmi@gmail.com
mailto:m7mdalqmi@gmail.com
mailto:m7mdalqmi@gmail.com
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 مواقع التواصل االجتماعيالجمعية على االنترنت و هذه صفحة

Website www.osssa.net 

Facebook www.facebook.com/OmaniStudentsSociet
yOfSouthAustralia 

Twitter  https://twitter.com/OSSSA_10?lang=en 

 

العاصمة االسترالية مقاطعة   

 االسم  المنصف رقم الهاتف البريد االلكتروني
    

    

    

 

 

 مواقع التواصل االجتماعيالجمعية على االنترنت و هذه صفحة

Website  

Facebook  

Twitter   

 

 

رشادات   همةمنصائح وا 

نتباه لها تفاديًا للتعرض ألي مشاكـل أو صعوبات قد بالحرص عليها واالهناك عدد من األمور الهامة ينصح 
 -تواجهكم خـالل فترة دراستكم، وهي :

 :من الضروري على الطالب أختيار تخصص يتناسب مع القدرات األكاديمية للطالب والميول  إختيار التخصص
 الشخصية وفرص العمل المتاحة مستقباًل.

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

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

 :ام في حضور المحاضرات لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسيةنتظيتوجب اال حضور المحاضرات.  
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 أعلى التقديرات  يتوجب على جميع الطلبة االجتهاد في الدراسة والحرص على الحصول على جتهاد في الدراسة:اال
اسي لى عدم السماح للطالب لالنتقال من برنامج در إحصول على درجات متواضعة قد يؤدى ن الأوالمعدالت، حيث 

 لى عدم حصوله على المؤهل الدراسي. إإلى آخر أو 

 :لعنوان البريدي أو رقم الهاتف أو على اتغيير  والقنصلية بأي ورة إبالغ الجامعةيجب على الطالب ضر  العنوان
نه سيتحمل إالغ الجامعة أو القنصلية بذلك، فالبريد اإللكتروني، حيث أنه في حال تغيير الطالب لعنوانه دون إب

، وليس له الحق بالتعذر بعدم إبالغ الجامعة أو القنصلية ي حالة عدم استالمه اي رسائل مهمةفالمسؤولية كامل 
 بتغيير العنوان، كما ينصح الطلبة باالطالع على بريدهم اإللكتروني بصورة يومية.

 :لبة الجدد التأكد ، وعلى الطأستراليا التأكد من سريان التأمين الصحي طيلة فترة وجود الطالب في  التأمين الصحي
 سترليا.إلى ألصحية من الجامعة بمجرد وصولهم من إستالم بطاقاتهم ا

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

 الحرص على مراجعة تاريخ إنتهاء التأشيرة والعمل على تجديدها قبل إنتهائها، حيث إن عدم  :التأشيرة الطالبية
قد يؤدى إلى  مام، أستراليا تجديد التأشيرة الطالبية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى إلغاء التأشيرة ومغادرة الطالب 

 . لعودة إلى أستراليا إال بعد مضي ثالث سنواتاحرمان الطالب من 

 فر:جواز الس  

o  مكان آمن، وعدم حمله إال في حاالت الضرورة.في التأكد من حفظ جواز السفر 

o  صدار جواز جديد، يرجى تدبيس الجواز الجديد مع الجواز القديم في حال إنتهاء صالحية جواز السفر وا 
 الذي توجد به التأشيرة الطالبية.

o  نما يتم فقط إصدار  في حال فقدان جواز السفر ال يمكن إصدار جواز سفر جديد من قبل القنصلية، وا 
 رباك برنامج سفر الطالب.إالسلطنة األمر الذي قد يؤدى إلى جواز عبور إلى 

 :ينصح بتجنب السير في األماكن المظلمة في أوقات متأخرة من الليل، والحرص كذلك على  السالمة الشخصية
 إغالق نوافد وأبواب المنزل قبل الخروج منه.

 :والتي يمكن استخدامها في غالبية المحالت آلليانصح الطلبة دائما باستخدام بطاقات الصرف ي المبالغ النقدية ،
 ، وتجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة.أستراليا في 

 :تأمين يعتبر من الضرورة عمل تأمين لمحتويات المنزل، حيث توفر عدد من شركات التأمين  التأمين على المنزل
 بهم.  ةخاص ةالذين يسكنون في منازل مستأجر  بةخصوصًا للطل زهيد على محتويات المنزل بمبلغ

 :يعتبر من الضروري عمل تأمين على السيارات، حيث تبين لنا تعرض بعض الطلبة  التأمين على السيارات
 لحوادث سيارات، ونتيجة لعدم تأمينهم على السيارات فقد تكفلوا بدفع مبالغ باهظة لتصليح السيارات.
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  ينصح الطلبة بالتواصل مع زمالئهم الطلبة العمانيين وحضور  اصل مع الطلبة العمانيين وجمعيات الطلبة:التو
للتعرف  أستراليا غتنام فرصة الدراسة في االطلبة العمانيين، باالضافة الى الفعاليات التي تنظمها جميعات 

 اعية.جتماف الجنسيات األخرى وبناء عالقات والتواصل مع الطلبة من مختل

 

القنصلية لتواصل معابيانات   

 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

 academic@oman.org.auكاديمي: القسم األ

 accounts@oman.org.au المالي:القسم 
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 قائمة الوكاالت والشركات المختصة بتوفير السكن للطلبة

 

State/City Company Contact Email Phone Website

Victoria/ Melbourne

Homestay 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/

University Accomodation 

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

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

University Accomodation

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 

South Australia/Adelaide

Homestay

AHN Toni adelaide@homestaynetwork.org +61871221674 www.homestaynetwork.org 

University Accomodation 

Adelaide University Bradford College
Debbie

debbie.armstrong@adelaide.edu.au 61883133229

Western Australia/ Perth

Homestay

AHN Kellie perth@homestaynetwork.org +6161418690 www.homestaynetwork.org 

Queensland Brisbane 

Homestay 

AHN Julie brisbane@homestaynetwork.org +6173122 3595 www.homestaynetwork.org

goldcoast@homestaynetwork.org +6175591 3322

Griffith Griffith Homestay Samantha homestay@griffith.edu.au +617 3735 7919 https://www.griffith.edu.au/accommodation/homestay 

ACT/ Canberra 

Homestay AHN Coral melbourne@homestaynetwork.org +6139435 6621 www.homestaynetwork.org


