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الدراسة في إحدى 
أفضل جامعات 

أستراليا 

شهرتنا هي النجاح
تشتهر جامعة ويسترن سيدني بأنها جامعة عالمية الطراز، تتمتع 
بانتشار دولي وسمعة كبيرة في التميز األكاديمي واألبحاث ذات 
التأثير. ويتمّيز حرم الجامعة في سيدني بموقعه المثالي في قلب 
المدينة األكثر شهرة في أستراليا. حرم الجامعة في سيدني هو 

المكان المثالي الذي يمنحك أفًقا عالمًيا وفرًصا غير محدودة 
لتحقيق النجاح.

هذا وتأتي الجامعة ضمن أفضل ثالثة في المائة من الجامعات 
ر التميز األكاديمي والتكامل والسعي  في العالم، فضالً عن أّننا نقدِّ

نحو اكتساب المعرفة.

حرم جامعي كتحفة فنية بالغة الروعة
تقوم مؤسسة نافيتاس التعليمية على إدارة حرم الجامعة الجديد 

في سيدني ،بنقل ذات تجربة جامعة ويسترن سيدني إلى المدينة. 
كجامعة حديثة، فهدفنا هو الجمع بين بيئة تعلم نابضة بالحياة، 

ملهمة وحرم جامعي كتحفة فنية بالغة الروعة ومعدات وتقنيات 
نك من اكتساب الخبرات العملية وتطبيق التعليم على  حديثة تمكِّ

 أرض الواقع. وتشمل المرافق الموجودة بالحرم الجامعي 
مكتبًة ومعامل كمبيوتر وأماكن تعلم جماعي مبتكرة وشبكة 

إنترنت السلكية فضالً عن كثيٍر من الساحات المفتوحة لقضاء 
الوقت فيها.

إنطالقة نحو حياة مهنية عالمية
في جامعة ويسترن سيدني ستتعلم كيف توظف كل ما لديك لخلق 

فرص مهنية رائعة.سنعطيك األدوات الالزمة لبناء مستقبلك 
واالنطالق أينما أردت. فنحن ُنطلق العنان إلمكانيات الجيل القادم 

من سكان العالم والقادة وصناع التغيير.

طالبنا شركاء في عملية التعليم
على خالف أسلوب إلقاء المحاضرات التقليدي، لدينا نموذج 

تعليمي رائد يشارك الطالب في وضعه، فنحن نتعامل مع طالبنا 
على أنهم شركاء في تعليمهم. كما أننا نمّكن الطالب من طرح 

أفكارهم وتطوير ملكاتهم اإلبداعية من خالل مجموعة من 
الدرجات.

منهجنا يؤهلك لمواكبة عالم اليوم
إّننا نتعاون مع مجتمعنا وشركائنا التجاريين ورواد المجال 

في سبيل وضع محتوى دورات دراسية يلبي احتياجات أرباب 
األعمال والوظائف في المستقبل.

عالقاتنا في هذا المجال تمنحك مزيًدا 
من الفرص

تمّثل الخبرة في هذا المجال وسيلًة رائعة لتطبيق ما درسته على 
أرض الواقع وزيادة فرص حصولك على وظيفة. لذا فإّننا نتمّيز 

هنا في جامعة ويسترن سيدني بامتالكنا برامج تدريب خاصة 
ُوضعت خصيًصا لربط الطالب بفرص حسب درجاتهم.

شبكة من المواطنين العالميين
عندما تقرر الدراسة بجامعة ويسترن سيدني فإنك تلتحق بشبكة 
تضم أكثر من 43.000 طالب و أكثر من 170.000 خريج.
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 تواريخ بداية الدراسة مرنة - 
بإمكانك دمج برنامجك الدراسي – الحصول على تبدأ في شهر فبراير أو يونيو أو أكتوبر

البكالوريوس في عامين بداًل من ثالثة

 حرم جامعي حديث ، مصمم بمواصفات 
خاصة وعالي التقنية

تمّيز موقع الحرم الجامعي بوقوعه في قلب مدينة 
 سيدني، بالقرب من وسائل النقل والمحال 

 التجارية والمقاهي والحانات وصاالت األلعاب 
الرياضية وغيرها الكثير!

 قاعات دراسية صغيرة وتجربة تعليم 
ذات طابع شخصي مميز

توافر فرص تدريب داخلي للطالب حسب المجال

 حازت على تصنيف 5 نجوم في المرافق 
والشمولية واالبتكار وطرق التدريس

إمكانية إستخدام جميع الخدمات والمرافق بأي حرم 
جامعي تابع لجامعة ويسترن سيدني

نقل مجاني من المطار للطالب الدوليين

لماذا جامعة ويسترن 
سيدني – حرم الجامعة 

في سيدني

تأتي جامعة ويسترن سيدني ضمن 
أفضل %3 من الجامعات على مستوى 

العالم

 تبدأ مواعيد القبول ببعض برامج الدراسات 
العليا في شهر يناير وأبريل ويونيو وسبتمبر

تصنيف QS World للجامعات - نظام تدقيق الشروط األكاديمية للطالب
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CRICOS المدة تخصصات مرحلة البكالريوس 
)بالسنوات(

 رسوم الدراسة 
 السنوية 2016 

)بالدوالر األسترالي(

تاريخ بدء 
الدورات 

087773B23.560 دوالر3 سنواتبكالوريوس في المحاسبة

 فبراير
 يونيو

أكتوبر

089205G بكالوريوس إدارة األعمال 
 التخصصات: المحاسبة، المالية التطبيقية، اإلدارة، التسويق، 

إدارة األعمال الدولية وإدارة الفندقة

23.560 دوالر3 سنوات

074452D1 بكالوريوس اإلتصاالت 
التخصصات: اإلعالن، الصحافة والعالقات العامة

23.560 دوالر3 سنوات

089429B* 1 )بكالوريوس الهندسة )مرتبة الشرف 
التخصصات: هندسة مدنية، هندسة ميكانيكا وهندسة كهربائية

27.680 دوالر4 سنوات

074195E1 بكالوريوس علوم الهندسة 
التخصصات: مدني وميكانيكا وكهرباء

27.680 دوالر3 سنوات

044779G 1 بكالوريوس العلوم الصحية 
 التخصصات: تسويق صحي، وإدارة الخدمات الصحية و

الصحة العامة

22.000 دوالر3 سنوات

064013K 1 بكالوريوس المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 
التخصصات: الحوسبة المتنقلة والشبكات

25.880 دوالر3 سنوات

079492M1 25.880 دوالر3 سنواتبكالوريوس نظم المعلومات

يمكن دمج سنوات الحصول على درجة البكالوريوس الثالث في سنتين فقط.
* قد يتعين على الطالب السفر إلى مختلف مقار جامعة سيدني ويسترن إلستكمال الجوانب العملية لدورتهم الدراسية.

ماذا يمكن أن تدرس

CRICOSالمدة دورات الدراسات العليا 
)بالسنوات(

 رسوم الدراسة 
 السنوية 2016 

)بالدوالر األسترالي(

تاريخ بدء 
الدورات 

089208Dيناير8.000 دوالر6 أشهرالبرنامج التأهيلي للدراسات العليا 
 أبريل  

 يونيو
سبتمبر

048969B26.600 دوالر2 سنواتماجستير المحاسبة

079261D26.600 دوالر2 سنواتماجستير إدارة األعمال

064020M1 ماجستير العلوم الصحية 
 التخصصات: رعاية المسنين، إدارة الخدمات الصحية و

الصحة والسالمة المهنية  

23.560 دوالر2 سنوات

 فبراير
 يونيو

أكتوبر
063546M1 ماجستير المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

التخصصات: الشبكات و الويب والحوسبة المتنقلة
27.880 دوالر2 سنوات

متوفرة بدًءا من 1 2017

 إذا كنت متحمًسا للنجاح في حياتك المهنية 
فليس أمامك سوى جامعة ويسترن سيدني، 

فحرم الجامعة في سيدني هو المكان المناسب 
لتنطلق منه؛ مع برامج تتمتع بمكانة دولية 

عالية و أكادميون من ذوي الخبرة و اإلعتماد 
من منظمات أسترالية رائدة في مجال التعليم، 
تقوم برامجنا باعدادك بشكل كامل للنجاح في 

سوق العمل. 

لمزيٍد من تفاصيل الدورات الدراسية و المناهج 
الدراسية، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

handbook.westernsydney.edu.au

متطلبات القبول
يحتدم التنافس على القبول في جامعة ويسترن سيدني والذي 

يعتمد على االستحقاق األكاديمي. ومن ثم فإن الحد األدنى لجميع 
الدرجات الجامعية والدراسات العليا هو الحصول على درجة 

6.5 في اختبار IELTS وال ُيسمح بدرجة أقل من 6.5، أو 
الحصول على 89 درجة في اختبار TOEFL عبر اإلنترنت 

)21 درجة في مهارة الكتابة و18 درجة في جميع المجموعات 
الفرعية(، أو ما يعادلها. والحد األدنى للبرنامج التأهيلي 

للدراسات العليا هو الحصول على درجة ال تقل عن 6.0 في 
اختبار IELTS، وال ُيسمح بدرجة أقل من 5.5 أو ما يعادله. 

والستيفاء شروط القبول، قد يتعين على الطالب دراسة برنامج 
لللغة اإلنجليزية مع تحمل تكلفة إضافية.

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
westernsydney.edu.au/international/

 admissions 
لالطالع على مزيٍد من شروط القبول األكاديمية.

المتطلبات المالية
ينبغي أن يتمتع الطالب األجانب بمصدر حقيقي للمال يكفيهم 

أثناء الدراسة في أستراليا. ويجب أن تكون األموال كافية 
للمساهمة في تغطية تكلفة السفر والدراسة والرسوم الدراسية ألي 

أشخاص معولين فضالً عن تكاليف المعيشة.  

وكونك طالًبا حاماًل للتأشيرة سوف يطلب منك تأمين حوالي 
25,000 دوالر أسترالي سنوًيا لتغطية نفقات المعيشة.  

على الرغم من صعوبة التنبؤ بالنفقات المتوقعة بالضبط، إال أّن 
التكلفة الفعلية تعتمد على نمط حياتك الشخصي. لمعرفة المزيد 
عن بعض النفقات المتوقعة باإلضافة إلى معلومات أخرى قيِّمة 
عن تكاليف المعيشة العامة، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  

westernsydney.edu.au/international/
  livingcosts

 يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات عن الشروط المالية 
 على الموقع اإللكتروني:  

westernsydney.edu.au/international/fees

دليل الطلبة األجانب 2016/17
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العيش في مدينة سيدني

في حقيقة األمر مدينة سيدني إحدى أكبر المدن متعددة الثقافات 
في العالم، فهي تتمّيز بتعداد سكاني يمثل أكثر من 180 خلفية 

 QS Top Universities قومية مختلفة. وقد عّد تصنيف
المدينة مؤخًرا ضمن أكثر المدن شعبيًة في العالم بالنسبة للطالب 

الدوليين، فتعد مدينة سيدني اختياًرا رائًعا للطالب الراغبين في 
الدراسة في مدينة ذات طابع ثقافي ينعم بالحيوية والنشاط.

نبذة عن مدينة سيدني
يشكل السكان المتنّوعون في منطقة مدينة سيدني الكبرى 

4.76 مليون نسمة

تعد مدينة سيدني أكثر سادس مدن العالم أماًنا، ولذلك فهي 
وجهة مفضلة للعديد من الطالب الدوليين* 

هناك مجموعة متنوعة من خيارات النقل المتاحة التي 
يمكن الوصول إليها بسهولة في مدينة سيدني، بما فيها 

الحافالت والقطارات والمراكب والدراجات!

 * )Safe Cities Index 2015, تقرير صادر عن وحدة 
 )Economist Intelligence

أمور ينبغي عدم تفويتها
زيارة دار أوبرا سيدني الشهيرة و جسر هاربور

االستمتاع باأللعاب النارية المجانية في دارلينج هاربور

االستمتاع بحضور أحد مهرجانات مدينة سيدني العديدة، 
بما في ذلك رأس السنة الصينية و مهرجان سيدني وغيرها 

الكثير!

التمّتع بمذاق مجموعة من األطباق العالمية من المعجنات 
الصينية اللذيذة وحتى الكاري الهندي والباربكيو األسترالي

إستكشاف الشواطئ والجبال داخل مدينة سيدني وخارجها

اإلستمتاع بالجو المناخي األسترالي المشمس والدافئ، بدًءا 
من نوفمبر وحتى أبريل

دليل الطلبة األجانب 2016/17

درجة الحرارة بمدينة سيدني
الصيف )ديسمبر – فبراير( 

18 - 29 درجة مئوية

الخريف )مارس - مايو( 
11 - 24 درجة مئوية

الشتاء )يونيو – أغسطس( 
9 - 17 درجة مئوية

الربيع )سبتمبر – نوفمبر( 
11 - 24 درجة مئوية

الحياة خارج الجامعة
تعد مدينة سيدني الوجهة األفضل للشركات ورواد األعمال 

والسياح والطالب الدوليين. وتوفر الدراسة في العاصمة التجارية 
األسترالية كذلك كثيًرا من فرص العمل للطالب. وقد أنشأت 
معظم الشركات متعددة الجنسيات العاملة في أستراليا مقارها 

الرئيسة في مدينة سيدني، وتشهد الشركات من جميع القطاعات 
انتعاًشا في المدينة، مدعومًة بقوة االقتصاد.

صورة: هاملتون لوند، مقاطعة نيو ساوث ويلز صورة: مقاطعة نيو ساوث ويلز



7 westernsydney.edu.au/city

خيارات اإلقامة

من بين جملة األمور الرائعة التي تتمّيز بها الدراسة في وسط 
مدينة سيدني هي القدرة على الركوب على متن أي قطار أو 
حافلة أو مركب أو دراجة واالنتقال مسافة قصيرة إلى حرم 

جامعة سيدني، وذلك بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه.

وفي ظل وجود مجموعة من خدمات النقل تظهر لك خيارات 
إقامة ال حصر لها لالختيار من بينها. وتمّثل سكن الطالب 

الواقع في وسط المدينة أمًرا رائًعا للطالب للعيش مع نظرائهم. 
ويتضمن هذا الخيار غرًفا مؤثثة بالكامل أو مفردة أو مشتركة 
بها حمامات داخلية ومطابخ صغيرة وحماية أمنية في المكان، 
فضالً عن الدعم الطالبي، والغرف العامة، و مرافق األنشطة 

مثل حمامات السباحة. كما يمكنك اختيار تأجير مكان إقامة 
خاص مع أصدقائك أو طالب آخرين في إحدى ضواحي سيدني 

الكثيرة النابضة بالحياة.

قد تكون اإلقامة المنزلية مع أسرة أسترالية خياًرا مناسًبا أيًضا. 
ويمكنك التمّتع بتجربة فريدة لتجربة الثقافة األسترالية ويساعدك 

ذلك على االستقرار سريًعا، بما يمنحك فرصة المشاركة في 
األنشطة اليومية للعائلة األسترالية وممارسة مهارات التحدث 

باللغة اإلنجليزية.

 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني:   
westernsydney.edu.au/city/accommodation

دليل الطلبة األجانب 2016/17

Iglu مثال على إقامة الطالب
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أسئلة
ما الدعم المتاح للطالب الجدد؟

تتمّيز جامعة ويسترن سيدني بوجود العديد من األفراد 
المتخصصين في تقديم المساعدة للطالب الجدد. وهناك مجموعة 

متنوعة من خدمات الدعم المتاحة لتيسير انتقالك إلى الجامعة 
بقدر اإلمكان، مثل برامج اإلنتقال و ورش عمل العروض 

التقديمية و إدارة الوقت. وذلك كله فضالً عن توافر مستشاري 
الطالب المنوطين بمساعدة الطالب فيما يتعلق بأي مخاوف أو 

صعوبات قد تواجههم. ومستشارونا متاحون باستمرار لتقديم 
النصيحة والدعم للطالب سواًء أكانوا يعانون من مشكالت متعلقة 
بالدراسة أو تعلم لغة جديدة أو االستقرار في أستراليا أو أي شأن 

شخصي آخر.

كم عدد الساعات التي سأقضيها في الجامعة؟

 بصفتك طالًبا بدوام كامل في الجامعة؛ فينبغي أن تتوقع قضاء 
12 - 16 ساعًة أسبوعًيا في تلقي المحاضرات أو الدروس 

التعليمية فيما بين الساعة 8 صباًحا والساعة 9 مساًء بدًءا من 
االثنين إلى الجمعة. وسوف تتطلب منك الدورات العملية مشاركًة 

خارج إطار ساعات الدراسة، كما تتطلب بعض الدورات العمل 
خارج أماكن الحرم الجامعي.

ونتوقع أن تقوم بالتحضير قبل الحضور لكل حصة دراسية من 
خالل االستفادة من الوسائل و المصادر التي نوفرها لك.

هل يمكنني العمل أثناء دراستي في الجامعة؟

بصفتك طالًبا دولًيا يمكنك العمل حتى عدد 40 ساعًة كل 
أسبوعين أثناء كل دورة دراسية وعدد ساعات غير محدود عندما 

ال يكون مقررك الدراسي ُمدرًجا في الدورة. ويتم إدراج إذن 
العمل تلقائًيا في تأشيرتك الدراسية. وبالرغم من قدرتك على 

العمل في أستراليا؛ فال يمكنك االعتماد على هذا الدخل لتمويل 
رسومك الدراسية أو تكاليف المعيشة طوال مدة إقامتك في البلد. 

ويفّضل كثيٌر من الطالب الدوليين العمل بدوام جزئي أثناء 
دراستهم، غير أّنه من غير الواقعي أن تتوقع العثور على عمل 
بدوام جزئي فور بدئك البحث عنه. فيتعين عليك أواًل أن تصبح 

على دراية بالمدينة والمناطق التي تتوفر فيها فرص العمل بدوام 
جزئي. ومن المهم أيًضا أن ُتدرك التزاماتك الدراسية قبل أن 

 تلتزم بعمل بدوام جزئي.  
studyinaustralia.gov.au/global/live-

inaustralia/working

ما هي المنح الدراسية المتاحة؟

ُتمنح منحة Navitas Academic Merit في كل فصل 
 دراسي للطالبين اللذين يحققان أفضل النتائج في جميع 

البرامج في جامعة ويسترن سيدني - حرم الجامعة في سيدني. 
 وتعادل هذه المنحة فصالً أكاديمًيا واحًدا أو جزًءا منه 

 )بحد أقصى يبلغ أربعة مواد أكاديمية( لدرجة البكالريوس 
أو درجة الدراسات العليا.

هذا ويمكن االستفادة من صندوق األسرة في Navitas عندما 
يدرس طالبان أو أكثر من أسرة واحدة في أحد معاهد جامعة 

Navitas. ويتكّفل الصندوق بنسبة %10 من الرسوم الدراسية 
للمرة األولى في اجتياز برنامج الدراسة في جامعة ويسترن 

سيدني – حرم الجامعة في سيدني.

كم تبلغ المدة التي تستغرقها الجلسات التعليمية؟

يختلف التقويم األكاديمي لحرم جامعة سيدني اختالفاً طفيًفا 
عن الحرم الرئيسي. علًما بأّن هناك 3 مواعيد للقبول سنوًيا 

ألغلب الدرجات الجامعية )فبراير ويونيو وأكتوبر(. وهناك 4 
مواعيد للقبول سنوًيا في بعض درجات الدراسات العليا. تفضل 

 westernsydney.edu.au/city/courses بزيارة
للحصول على مزيٍد من المعلومات.

ما هو الدعم المتاح لمساعدتي في العثور على عمل؟

توفر وظائف جامعة ويسترن سيدني عدًدا من الخدمات 
 لمساعدتك في اكتساب خبرات العمل والبحث عن عمل في 

أثناء الدراسة، كما تساعدك على أن تكون متميًزا بمجرد 
تخرجك. وتساعد مكاتب التأهيل الوظيفي لدينا الطالب في 

إيجاد برامج تدريب داخلي داخل الجامعة ومع شركاء المجال 
من األطراف الخارجية. كما نسدي المشورة أيًضا ونعقد ورش 

العمل ُبغية مساعدتك في كتابة الخطاب التعريفي والسيرة الذاتية، 
بما يتوافق مع معايير االختيار واإلعداد للمقابالت. لمزيٍد من 

 المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
westernsydney.edu.au/careers



تأكد من استيفاء ما يلي:

شروط االلتحاق األكاديمية
شروط اللغة اإلنجليزية
شروط اإلقامة المؤقتة

يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات التفصيلية عن شروط اإللتحاق وتفاصيل البرنامج على الموقع اإللكتروني  
westernsydney.edu.au/city

  اختيار برنامجك الدراسي1

 study@city.westernsydney.edu.au راسلنا على البريد اإللكتروني 
أو اتصل بنا على الرقم 8037 8236 2 +61 وسنسعد بمساعدتك في اإلجابة عن 

أي أسئلة تدور في ذهنك.   هل لديك أية أسئلة؟?

نسخة موثقة من نتائجك األكاديمية )ُمترجمة إلى اإلنجليزية إن أمكن( 
نسخة موثقة من نتائج اختبار اللغة اإلنجليزية

نسخة موثقة من صفحة تحديد الهوية بجواز السفر وتأشيرة الدراسة 
بيان الغرض، إن أمكن

  إعداد الوثائق الداعمة2

 عبر االنترنت )اتبع الخطوات اليسيرة الموجودة على الموقع اإللكتروني 
westernsydney.edu.au/city/apply(. علًما بأّنه سيتعين عليك رفع وثائقك الخاصة على الموقع.

من خالل ممثل معتمد لجامعة ويسترن سيدني – حرم الجامعة بسيدني )ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
westernsydney.edu.au/city/representatives لمعرفة أحد الوكالء المسجلين في بلدك(.

   التقديم عبر االنترنت أو 3

من خالل أحد الممثلين

بمجرد اعتماد طلبك، سيصلك خطاب عرض يتضمن تعليمات عن كيفية قيامك بما يلي:

قبول العرض
م مالي دفع مقدَّ

تقديم الوثائق الُمعلقة إذا كانت مطلوبة
  قبول الطلب4

كيفية التقديم

جامعة ويسترن سيدني - حرم الجامعة في سيدني 10
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تواصل معنا
Future students

westernsydney.edu.au/future_students

Facebook
facebook.com/westernsydneyu_

international

Twitter
twitter.com/westernsydneyu

Instagram
#westernsydneyu

جهات االتصال
Western Sydney University

Sydney City Campus

Level 4

255 Elizabeth Street,

Sydney, NSW 2000

Australia

اتصل بنا على الرقم:
+61 (2) 8236 8037

راسلنا عبر البريد اإللكتروني:
study@city.westernsydney.edu.au

تعرف على المزيد: 
westernsydney.edu.au/city

تواريخ مهمة
مواعيد البدء

2016
الدورة الدراسية 2 - 27 يونيو 
الدورة الدراسية 3 - 24 أكتوبر

2017
الدورة الدراسية 1 - 27 فبراير 
الدورة الدراسية 2 - 26 يونيو 
الدورة الدراسية 3 - 23 أكتوبر

مواعيد بدء درجات الدراسات العليا بكلية إدارة األعمال

2016
الربع الثالث - 27 يونيو 

الربع األخير - 19 سبتمبر

 2017
الربع األول - 9 يناير 
الربع الثاني - 3 أبريل 

الربع الثالث - 26 يونيو 
الربع األخير - 18 سبتمبر

تحتفظ جامعة ويسترن سيدني، التي تعمل تحت مسمى جامعة ويسترن 

سيدني، دائًما بالحق في سحب الدورات الواردة في هذا المنشور أو 

تغييرها. وقد تشمل التغييرات، على سبيل المثال ال الحصر، مكان تقديم 

الدورات في الحرم الجامعي أو غيرها من األماكن. وإذا تعّين تغيير إحدى 

الدورات الواردة في هذا المنشور أو سحبها؛ سيصل المتقدمين رسالة عبر 

البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني المدّون في طلب التقديم. 

وفيما يخص تغيير مواقع الدورات، يجب أن يكون الطالب على علم 

بضرورة استيعاب هذه التغييرات لكل الدورات التي سجلوا بها أو بعضها. 

وتحتفظ الجامعة بالحق كذلك في تحديث النسخ الموجودة على اإلنترنت 

من هذا المنشور أو تعديلها أو استبدالها دون إخطار.

 ،Western Sydney ABN 53 014 069 881 جامعة 

 التي تعمل تحت مسمى جامعة Western Sydney، هي مؤسسة 

 لتقديم الخدمات التعليمية مسجلة تحت الرقم 00917K في سجل 

 Commonwealth Register of Institutions and 

 Courses for Overseas Students 

.)CRICOS(

WSUSCC160711-1545 0916_AW 

منشور في 2016.
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Western Sydney University
Sydney City Campus

Level 4
255 Elizabeth Street,
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Australia

اتصل بنا على الرقم:
+61 (2) 8236 8037

راسلنا عبر البريد اإللكتروني: 
study@city.westernsydney.edu.au

تعرف على المزيد: 
westernsydney.edu.au/city


