هل تريد الدراسة في
جامعة أستراليا الوطنية؟
ابدأ مسارك مع دبلوم الحاسبات في جامعة أستراليا الوطنية
جامعة أستراليا الوطنية مصنفة

أفضل جامعة في
أستراليا
للحصول على وظيفة.

تصنيف THE Global University
 Employability Rankingsلعام 2016

ما هي مزايا دراسة دبلوم الحاسبات في

هيكل ومحتوى الدورة

جامعة أستراليا الوطنية؟

يجب عليك إكمال  48وحدة من الدراسة خالل الفصلين الدراسيين
اللذين يبلغ كل منهما ثمانية عشر أسبوعًا .الدورات التالية إلزامية:

دبلوم الحاسبات في جامعة أستراليا الوطنية
هو مسار مثير يسمح للطالب بااللتحاق
بجامعة أستراليا الوطنية وإرضاء شغفهم.
يعمل الدبلوم على تزويد الطالب بالمهارات
والمعرفة المطلوبة لاللتحاق بالسنة الثانية
من بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
بجامعة أستراليا الوطنية.

ANUC1100

مقدمة في البرمجة والخوارزميات

ANUC1710

تطوير وتصميم المواقع اإللكترونية

ANUC1110

مقدمة في أنظمة البرمجيات

ANUC2400

قواعد البيانات االرتباطية

ANUC1101

االتصاالت المهنية

ANUC1001

نظم معلومات األعمال

ANUC1003

أساليب الجبر وحساب التفاضل والتكامل

ANUC1005

النماذج الرياضية المنفصلة

تواريخ االلتحاق 2018
• 19فبراير
• 23يوليو

الرسوم (دوالر أسترالي) 2018
• 37,920دوالر أمريكي

طريقة التقديم

لمعرفة تواريخ الدورة ،وأحدث المعلومات
حول متطلبات االلتحاق والتقديم ،يُرجى زيارة

anucollege.edu.au

اتصل بنا

كلية جامعة أستراليا الوطنية

Daley Road 95
The Australian National University
ACT 2601 Australia
هاتف)02( 6125 6688 :
بريد إلكترونيinfo@anucollege.edu.au :

anucollege.edu.au

تابعنا عبر فيسبوك على
www.facebook.com/anucollege

متطلبات القبول
يعتمد القبول بالبرنامج على اللغة اإلنجليزية ومتطلبات القبول األكاديمية.
لمعرفة أحدث المعلومات حول متطلبات االلتحاق والتقديم ،يُرجى زيارة anucollege.edu.au

أو إرسال بريد إلكتروني إلينا علىinfo@anucollege.edu.au :

هذه المعلومات هي دليل توجيهي فقط وتخضع للتغيير دون إشعار.

للحصول على أحدث المعلومات ،يرجى زيارة anucollege.edu.au

اللغة اإلنجليزية
اختبار اللغة االنجليزية
 IELTSأكاديمي

( 6.0ال تقل أي مجموعة عن )5.5

TOEFL PB

)TWE 4.0( 550

TOEFL IBT

( 68ال تقل الكتابة عن )18

 PTEأكاديمي

( 57الحد األدنى  50درجة في كل قسم)

أكاديمي
للحصول على معلومات حول كيفية التقدم إلى دبلوم الحاسبات ،يُرجى الرجوع إلى:
students.anu.edu.au/applications/
الدولة

المؤهل

متطلبات القبول

أستراليا

ATAR
QLD OP

برامج الدراسات التحضيرية بجامعة أستراليا الوطنية

70
14
% 68 - % 62

بنجالديش

سنة واحدة دراسات عليا

على أساس كل حالة على حدة

بوتان

سنة واحدة دراسات عليا

على أساس كل حالة على حدة
%80
480

 % 67.5( 324من الدرجة الكلية)

الصين

Gao Kao

600
750
810
900

405
506
547
608

هونج كونج

HKDSE

أفضل  ،4مجموع 11

الهند

ISC

%75

الهند

AISSC

مجموع 9

أندونيسيا

SMA3

 GPA 7.5في  4مواد أكاديمية

البكالوريوس الدولي
اليابان
ماليزيا

للمزيد من المعلومات
يُرجى االتصال على:

25

شهادة تخرج الثانوية العامة (السنة الثالثة)
STPM
UEC

متوسط  3.5في المواد األكاديمية

ANU College

أفضل  3مع الحد األدنى  + C 2و ،C 1إجمالي 5
مجموع  24في أفضل  6مواد

95 Daley Road

نيبال

شهادة الثانوية العامة

(% 80 )1 + 10

The Australian National University

باكستان

سنة واحدة دراسات عليا

على أساس كل حالة على حدة

ACT, 2601, Australia

االتحاد الروسي

Attestat o Srednem (Polnom) Obschem
( Obrazovaniiشهادة [إتمام] التعليم)

 GPA 4.5وشهادة امتحان الدولة الموحدة

هاتف)02( 6125 6688 :

سنغافورة

مستوى A

 8إجمالي أفضل ( H2 3
( H1

المملكة العربية السعودية

سنة واحدة دراسات عليا

على أساس كل حالة على حدة

كوريا الجنوبية

CSAT

 300درجة

سيريالنكا

مستويات A

أفضل  3مواد مع مجموع 5

تايوان

GSAT

 5مواد بدرجة 55

تايالند

Matayom 6

GPA 2.8

اإلمارات العربية المتحدة

سنة واحدة دراسات عليا

على أساس كل حالة على حدة

المملكة المتحدة

مستويات A

الواليات المتحدة

شهادة الثانوية العامة األمريكية معتمدة

فيتنام

دبلوم تخرج السنة 12

)

وأفضل 1

بريد إلكترونيinfo@anucollege.edu.au :
anucollege.edu.au

أفضل  10 ،3نقاط
()A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
 GPA of 2أو أعلى وACT 21
 GPA of 2أو أعلى وSAT 1430
GPA 7.5

نود لفت انتباه المتقدمين إلى أن التقييم يتم على أساس أحدث مؤهل تم االلتحاق به و/أو الحصول عليه.
وتحتفظ الجامعة بالحق في تغيير برامجها أو وقفها إذا تطلب األمر .يجوز استخدام الدرجات المنشورة
كدليل فقط ،وقد تغير الجامعة هذه المتطلبات في أي وقت.

anucollege.edu.au

تابعنا عبر فيسبوك على
www.facebook.com/anucollege

دبلوم الحاسبات سجل الكومنولث للمؤسسات والدورات المقدمة للطالب األجانب ( )CRICOSرمز الدورة .A 084573 :سيتم تقديم هذه الدورة بواسطة  Study Group Australia Pty Limitedالتي تمارس أعمالها باسم جامعة أستراليا الوطنية

28305_02.17

