
 

كوااللمبور حسب المدينة التي يقيم فيها وتعبئة االستمارات وإرفاا   

كافة المستندات المطلوباة ككاماال الاتاساهايال  وةاناالا   اد  طار  

للتواصل مع المدرستين  ويمكن االطالع  لى ةذه الاوساائال باةياار  

  www.sacm.org.auموقع الملحقية اكلكتروني 

ويلةم لتسهيل األبناء باالنتساب  ضرور  معرفة اكهراءات المتبعة 

ككمال  ملية التسهيل. وةذه اكهراءات معلنة  لى الموقع 

 اكلكتروني للملحقية  

وتبدأ إهراءات التسهيل باالنتساب بعد الوصول إلى مقر البعثة وذل  

باالامادرساة وتاعابائاة  شاخاصاياا  من خالل تواصل ولي أمار الاطاالاب 

 االستمارات وإرفا  كافة المستندات المطلوبة ككمال التسهيل.

وتقوم األندية الطالبية في أستراليا مماثالاة فاي ةايائااتاهاا اكدارياة   

وبالتنسي  مع الملحقية الثقافية واألكاديمية في هااكارتاا والامادرساة 

السعودية في كوااللمبور باكشراف  لى االختبارات من حاياح حاهاة 

القا ات والمراقبة واستالم وتسليم الشهادات إلى الطالب. كما يمكان 

االستعانة بهم في المسا د  في  ملية االختيار والتسهيل بالمادار  

العامة األسترالية من حيح مستوى المدرسة العام وماوقاعاهاا ومادى 

قربها من الهامعات والمعاةاد الاتاي يالاتاحا  باهاا الاماباتاعاثاون إلاى 

أستراليا. ولمعرفة وسائل التواصل مع رؤساء األندية الاطاالباياة فاي 

 أسااااااتاااااارالاااااايااااااا ياااااارهااااااى ةيااااااار  الاااااارابااااااط أدناااااااه 

http://www.sacm.org.au/clubs/club-leaders.html 

 

  

تقتضي تعليمات دائر  الههر  األسترالية للطالب المتقدمين للحصول  
 لى تأشيرات دراسية ويرغبون في اصطحاب أبنائهم والذين ةم في 
 مر الدراسة )خم  سنوات فما فو ( أن يقدموا ما يثبت أنه تم 
إهراء الترتيبات الالةمة لتعليم أبنائهم في أستراليا إذا كان األطفال 
سيقيمون في أستراليا لفتر  تةيد  ن ثالثة أشهر  كما أن ةذا الشرط 

 يدخل ضمن شروط الحصول  لى تأشير  الدخول إلى أستراليا.
وةنا  بعض المرونة في تطبي  ةذا األمر إذ يستطيع الطالب ترتيب 
تسهيل  ام ألبنائه في مدار  حكومية أسترالية من خالل فرع وةار  

 ن طري  االتصال بالمكاتب  التعليم المعنية في الوالية أو المنطقة 
المعنية في فروع وةار  التعليم في الواليات والمقاطعات المسئولة 
 ن تسهيل أبناء الطلبة المبتعثين  ويقرروا بعد أن يصلوا إلى 

 أستراليا أي مدرسة بعينها سيدر  فيها أبنائهم .
لالطالع  لى كافة المعلومات الخاصة بالههات التعليمية في الواليات 

 والمقاطعات األسترالية يرهى ةيار  المواقع اكلكترونية التالية 

 
 المدار  المعتمد 

 
تعتمد الملحقية الثقافية ومن حيح الضمان المالي لتعليم أبناء  

المبتعثين هميع مدار  التعليم العام الحكومية وبعض المدار  
الخاصة في أستراليا للمبتعثين حيح يتم التعويض  ن دراسة أبناء 
مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاح الخارهي مباشر   
من الملحقية أما بالنسبة لمبتعثي الههات األخرى فتقتضي التعليمات 
أن تقوم الملحقية الثقافية باستقبال طلباتهم مشفو ة بأصول الفواتير 
المؤيد  للدفع ومن ثم التصدي   ليها وإرسالها مهتمعة إلى ههات 
االبتعاح التي بدورةا تمتل  صالحية التعويض المباشر لحسابات 

  المبتعثين .  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختبارات المنهج السعودي

يتوفر التعليم النظامي للاماناهاج الساعاودي فاي أساتارالاياا ولاكان ياماكان 

للمبتعثين إلى أستراليا تسهيل أبنائهم باالنتساب إلى أكاديمية الاحارمايان 

السعودية في هاكرتا أو المدار  السعودية في كوااللمبور حسب المدينة 

التي يقيم فيها الطالب حيح تشرف األكاديماياة فاي هااكارتاا  الاى ثاالح 

برةبن( وتشارف الامادار    –كانبرا  –مراكة في أستراليا ةي )ملبورن 

 –السعودية في كوااللمبور  لى ثالح مراكة في أسترالاياا ةاي )سادناي 

أدليد(   حيح تعتبر ةاتان المدرستان ةما المعتمادتاان مان قابال  –بيرح 

وةار  التربية والتعليم السعودية لتدري  المنهج السعودي  وتقوم ةاتان 

المدرستان بإهراء االختبارات السنوية للفصلين األول والثااناي لالاطاالب 

 .  الامارحالاتايان الاماتاوساطاة والاثااناوياة فاقاطالمنتسبين بأستارالاياا فاي 

ويلةم لتسهيل األبناء باالنتساب لاككاادياماياة فاي هااكارتاا أو الامادرا  

السعودية في كوااللمبور ضرور  معرفة اكهراءات المتبعة ككمال  ملية 

التسهيل. وةذه اكهراءات معلنة  لى الماوقاع اكلاكاتاروناي لالامالاحاقاياة 

 الثقافية في أستراليا 

www.sacm.org.au 

وتبدأ إهراءات التسهيل باألكاديمية بعد الوصول إلى مقر الاباعاثاة وذلا  

بتواصل ولي أمر الطالب شخصيا  باألكاديمية فاي هااكارتاا أو الامادرساة 

 السعودية في 

 الموقع اإللكتروني الوالية/ المقاطعة

Tasmania (TAS) www.education.tas.gov.au/ 

 Queensland (QLD) www.education.qld.gov.au/ 

 South Australia (SA) www.decs.sa.gov.au/ 

 Australian Capital 
Territory ACT) 

www.det.act.gov.au/ 

Victoria  (VIC) www.study.vic.gov.au/ 

New South Wales  
(NSW) 

www.det.nsw.edu.au/home/ 

West Australia (WA) www.det.wa.edu.au/ 

http://www.sacm.org.au
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_RvlW2V9GQ9lMM&tbnid=kSgLFQf3xCxY5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.okaz.com.sa%2Fnew%2FIssues%2F20130106%2FCon20130106562193.htm&ei=eo0WU_WPBcepkAWr34GQCQ&bvm=bv.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليم أبناء المبتعثين 
 في أستراليا

 
 

  

 مع تحيات

 

الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا   

Saudi Arabian Cultural Mission 
Royal Embassy of Saudi Arabia 

16 Watson St 
Turner, ACT, 2612 

Australia 
Phone: +62969626216 

Fax: +61262325978 
Email: info.aueau.mohe.gov.sa 

Websit:www.sacm.org.au 

mailto:info.au@au.mohe.gov.sa

