
 انبوابت جذٌذ عبر خطواث فخح يهف

 هبو جذا :

 -:ٌشتزط نفتح انًهف انتبنً

 .أٌ ٌكىٌ قزار اإلثتعبث سبري انًفعىل .1

 .تكىٌ يذح انجعثخ ستخ اشهز فأكثز أٌ  .2

 .أٌ ٌكىٌ انًجتعج يتىاجذ ثًقز انجعثخ  .3

 عهً انزاثظ انتبنً :أختبر طهت فتح يهف يجتعج 
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 أدخم ريش انتحقق )عهً سجٍم انًثبل(

 
 كهًت بحثضغط عهى أ 

 -:حعبئت انبٍبَبث انشخصٍت

 انطبنت ثبنهغخ انعزثٍخ .سى ا .1

 اإلَجهٍشٌخ.اسى انطبنت ثبنهغخ  .2

 ثٍبَبد انهىٌخ (. –عبيخ )انجُس انجٍبَبد تعجئخ ان .3

 .انًحزو( -انًزافقـ)خبصخ ثانجٍبَبد تعجئخ ان .4

 فً انحقم انًخصص نذنك. اإلقزارانتىقٍع عهى  .5

 أضغط عهى انخبنً

 حعبئت جًٍع انبٍبَبث انذراسٍت

 "-Student ID انجبيعً رقى انطبنت انجبيعً "ٌىجذ فً انقجىل .1

 ذراسٍخ انًزحهخ ان .2

 انجبيعخ  .3

 )دونخ انذراسخ( انذونخ .4

 انتخصص  .5

 "بنت يجتعج أو يىظف يجتعج"طفئخ انطبنت  .6

 اإلثتعبث.جهخ  .7

 انًشزف انذراسً . .8

 انًشزف انفًُ. .9

 أضغط عهى انخبنً

 .(عهٍهب  جحعبئت بٍبَبث انًؤهالث انذراسٍت )أي انشهبدة انسببقت انخً حصه

 أضغط عهى انخبنً
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 "ٌرجً حعبئت كم انحقول" االحصبلحعبئت بٍبَبث 

 عُىاٌ انطبنت فً ثهذ انجعثخ  .1

 عُىاٌ انطبنت فً انسعىدٌخ. .2

 .ثٍبَبد احذ اقبرة انطبنت فً انسعىدٌخ ًٌكٍ انزجىع انٍه عُذ انضزورح .3

 .ثٍبَبد احذ سيالء انطبنت فً يقز انجعثخ ًٌكٍ انزجىع انٍه .4

 أخزي ثٍبَبد .5

 أضغط عهى انخبنً

 تعجئخ ثٍبَبد جىاس انسفز  .1

 ثٍبَبد تأشٍزح انسفزتعجئخ  .2

 "جتعج"ٌتى تعجئتهب ثىاسطخ انًتعجئخ ثٍبَبد اإلثتعبث  .3

 "جتعج"ٌتى تعجئتهب ثىاسطخ انً انذراسٍخثٍبَبد انطبنت تعجئخ  .4

 أضغط عهى انخبنً

 "َرجو إحببع كبفت اإلرشبداث كًب هً يوضحت فً انًُورج ":حعبئت بٍبَبث انحسبة انبُكً

 "إججبري" إسى انجُك  .1

 "إججبري" ثبنهغخ اإلَجهٍشٌخإسى صبحت انحسبة  .2

 )إججبري( رقى انحسبة .3

4. BSB "إججبري" 

 أضغط عهى انخبنً

 "َرجو إحببع كبفت اإلرشبداث كًب هً يوضحت فً انًُورج"حعبئت بٍبَبث انًرافقٍٍ 

 أضغط عهى انخبنً

 انضغط عهى اإلقرار بأٌ كم انًعهويبث انخً حى إدخبنهب صحٍحت.َرجو 

 تحميل المرفقات  –هام جدا 

 بصٌغة البً دي إفالمرفقات فضل أن تكون ن ( PDF ) ًأو الجً بً ج ( JPG ) 

  كٌلو باٌت 555ٌجب أن ال ٌتعدى حجم الملف الواحد عن 

  وعدم ضغط أو جمع الوثائق فً ملف واحد حدة،إرفاق كل وثٌقة على ٌجب 

  فٌكون  الوطنٌة،بمعنى إن كان الملف للهوٌة  الملف،ٌفضل تسمٌة الملف بنفس محتوى
 سم الملف : الهوٌة الوطنٌة وهكذا لجمٌع الملفاتا

 -المرفقات:
صورة واضحة من الصفحة األولى لجواز السفر وختم الدخول للمبتعث ولجمٌع  .1

الجواز فً المطار نأمل الرجوع ختم حال  ) فًالذٌن وصلوا مع المبتعث المرافقٌن
النموذج التالً وٌطلب إرسال التقرٌر للملحقٌة الطالع  الهجرة وتعبئةلموقع إدارة 

 . الملحقٌة على مواعٌد الوصول
-australias-http://www.immi.gov.au/managing

records.htm-security/systems/movement-/borderborders 
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1359.pdf 

  .صورة واضحة من )الفٌزا( تأشٌرة الدخول لمقر البعثة  .2
 .الهوٌة الوطنٌة ودفتر العائلةصورة من  .3
 .صورة واضحة من آخر شهادة أو مؤهل حصل علٌه المبتعث قبل البعثة .4

http://www.immi.gov.au/managing-australias-borders/border-security/systems/movement-records.htm
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العرض أو قبول من معهد اللغة وكذلك العرض أو قبول من الجامعة  صورة واضحة من .5
 .لطلبة الزمالة والتً بموجبها تم إصدار قرار اإلبتعاث أو الخطة التدرٌبٌة

 Confirmation of سواء فً المعهد أو فً الجامعة خطاب تأكٌد بدء الدراسة .6
commencement letter.-Enrollment مسؤولٌات   )5نموذج رقم أ تعبئة

  .المبتعث
 والتوقٌع علٌه كما ٌتوجب على  ("Consent Form"التفوٌض )6نموذج أ  تعبئة( .7

نسخة  المبتعث تقدٌمه للجهه التعلٌمٌة التً سٌلتحق بها ثم الختم علٌة من قبلهم ثم ترك
 همؤسسة التعلٌمٌة ٌرجى تعبئتلدٌهم وإرسال نسخه لنا وفً حال وجود نموذج خاص بال

 .وتزوٌدنا بنسخة منه
  form 4)(معلومات طالب جدٌد(. )الرجاء تسمٌة الملف)7رقم أ ) نموذج تعبئة  .8

 الضغط على تسلٌم.نرجو  ٌع المرفقات تم تحمٌلها مع الطلببعد التأكد من أن جم

http://www.sacm.org.au/forms/formA5.pdf
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