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 ما قبل الوصول. ١

 المستندات المطلوبة  ١.١

تأكد قبل الوصول إىل بلد االبتعاث من تجهت   جميع المستندات المهمة، واحرص عىل توفرها لديك بالنسختي   الورقية 
ونية   .واإللكتر

ي قد تحتاج إليها
 :من أهم المستندات التر

 جوازات السفر للمبتعث والمرافقي    ●
ا للمبتعث والمرافقي    ●  الفت  
 قرار االبتعاث ●
 الضمان الماىلي  ●
● Letter of Offer القبول الجامعي 
● Overseas Student Confirmation-of-Enrolment (CoE) 
 شهادة آخر مؤهل  ●
 صورة بطاقة األحوال ●
 صورة بطاقة العائلة ●
 للمبتعث والمرافقي   صور شمسية  ●
 شهادة ميالد االطفال   ●
 شهادة تطعيم األطفال ●
 التذاكر ●
جمة أو رخصة دولية  ●  رخصة قيادة متر
ي من مرض ●

تعان  ي حال كنت 
لتتمكن من متابعة    ف  الالزمة  الطبية  الرجاء إحضار التقارير  او حالة طبية خاصة 

ي بلد االبتعاث. 
 حالتك ف 

قد  ● التعويضات  أن  حيث  المكافأة  نزول  قبل  والمعيشة  السكن  إجراءات  تيب  لتر مناسب  مبلغ  إحضار  يجب 
 تستغرق بعض الوقت. 

الية مثل  ُينصح بالبحث عن مزايا وفوائد استعمال بطاقات السفر الخ ي توفر العملة األستر
بالبنوك السعودية والتر اصة 

ها من البنوك. اضغط هنا)وبنك اإلنماء  )اضغط هنا( البنك السعودي لإلستثمار   ( وغت 

 

القبول   ي  لخدمات  اتيج  االستر يكنا  شر مع  للتواصل  ندعوكم  ا،  والمعرفة.  والفت   التطوير  الملف مكتب  تحميل  يمكنكم 
ي يقدمها المكتب عت  الرابط التاىلي )

ي للخدمات التر
 (. اضغط هناالتعريف 

 

ي حال كانت متوفرة باللغة العربية فقط.   : مالحظة
ز
ية ف ز  يجب ترجمة جميع المستندات المطلوبة باللغة االنجلي 

 

 

  

https://www.saib.com.sa/ar/travel-card-ar
https://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/MenuPages/RetailServices/Cards/TravelerCard
https://uploads-ssl.webflow.com/5e53b55c6586483ee42cbe38/6281fe527980b6857099d7c3_KD%20BR.pdf


 

 

اليا  ١.٢ ي أسير
ز
 شكل القابس ف

اء القابس الدوىلي من  اليا، يمكن شر ي أستر
ُيفضل إحضار القابس المناسب )المحَول( الذي يتناسب مع شكل المقابس ف 

ها، كما يمكن الحصول عليها بعد الوصول من المحالت المختصة أو السوبرماركت.   المحالت مثل ساكو وغت 

 

ي نموذج الطالب الجدد  ١.٣
ز
 التسجيل ف

ان يمكنك ا ي ليتمكن النادي  بعد حجز الطت 
ي سيدن 

ي نموذج الطالب الجدد الُمعد من قبل النادي السعودي ف 
لتسجيل ف 

ا من التواصل معك وتقديم العون والمساعدة الممكنة
ً
 (. اضغط هنا) الحق

 

 البحث عن سكن مؤقت  ١.٤

اليا، لذلك يسع الطالب للحصول عىل سكن مؤقت قبل الوصول.  يمكن   ال يمكن للطالب حجز سكن دائم من خارج أستر
 للسكن المؤقت أن يكون غرف فندقية أو شقق ويمكن حجزه عن طريق المواقع مثل: 

 

 موقع هوتيل 

 )اضغط هنا(

 موقع بوكينق

 )اضغط هنا(

ي  ي ان ب   موقع أير ب 

 )اضغط هنا(

 

للتنسيق  (  اضغط هنا)معهم. يمكنكم التواصل عن طريق واتس اب النادي    أو عن طريق التواصل مع المبتعثي   والتنسيق
ي أحد المجموعات ا

 . أمكن  نواضافتكم ف 

 

 

  

اليا 1رسم توضيجي  ي استر
ي ف 
 . شكل القابس الكهربان 

http://www.ssc.org.au/welcome
https://www.hotel.com.au/
https://www.booking.com/
https://www.airbnb.com.au/
https://wa.me/0061414042123


 

 

ي الطائرة ١.٥
ز
 تعبئة استمارة الدخول ف

اليا سوف يقوم مضيفوا الطائرة بتوزي    ع استمارة  ( يمكنك Incoming Passenger Cardالدخول )قبل الوصول إىل أستر
ي 
موظف  عند  االستمارة  إبراز هذه  إىل  رغبتك. ستحتاج  المطار حسب  ي 

ف  أو  بالطائرة  االستمارة  وتعبئة  الوقت  اختصار 
 ب االستمارة باللغة العربية ليسهل عليك تعبئتها. يمكنك طل الجوازات. 

ي االستمارة مالحظة: 
ز
ي حال تم تفتيش األمتعة لكيال يجب تحري الدقة واإلفصاح عما لديك ف

ز
 . تواجهك أي مشكلة ف

 

 

ية2رسم توضيجي   . صورة الستمارة الدخول باللغة اإلنجلت  



 

 

 

 

 . صورة الستمارة الدخول باللغة العربية 3رسم توضيجي 

 

ي يجب اإلفصاح عنها، راجع الجزء التالي من الدليل )
 (. ١.٣مالحظة: للمزيد من المعلومات حول البيانات التر

  

 

  



 

 

اليا قبل الدخول  عنهمسموحات وما يجب الترصي    ح وال  ممنوعات،القائمة  ١.٦  ألسير

ي موقع 
ي  Australian Border Force)حسب آخر تحديث ف 

 (2020/ 03/ 18ف 
 

 ممنوعات السفر: 

 األسلحة -
 رذاذ الفلفل -
 القطط والكالب  -
 السلع المقلدة ويشمل ذلك حقائب اليد واألحذية والعطور  -
 الطعام من الطائرة -
 النباتات والزهور -
ي  -

 الفول السودان 
 )يشمل الطيور والخيول وأسماك الزينة( الحيوانات األليفة  -
 طعام الحيوانات  -
 نسخ مقرصنة من األفالم  -
 العدس والفول -
 األرز  -
 الروبيان  -

 

 مسموحات السفر: 

البسكويت والكعك بأنواعه )ال يشمل التشت  كيك(، يجب أن يكون مطبوخ وال يتطلب تجميد وصالح لالستهالك  -
 الشخصي فقط

 والحلويات  الشوكوالتة -
 القهوة  -
 منتجات التجميل وتشمل الصابون ومنتجات العناية بالشعر -
 األعشاب المجففة وتشمل الشاي والزعفران بما ال يزيد عن كيلوجرام كل منتج -
، باإلضافة لألسماك الطازجة النظيفة   - منتجات األسماك المعلبة أو المدخنة أو المجففة لالستهالك الشخصي

 . كيلوجرام  ٥)ال يشمل السالمون( بحد أقص 
ات ١٠حليب األم لالستخدام الشخصي بما ال يزيد عن  -  لتر
 كيلوجرام  ١٠حليب األطفال لالستخدام الشخصي بما ال يزيد عن  -
ي تحتوي عىل منتجات األلبان أو القهوة أو الشاي إذا كان المنتج مصنع تجارًيا ولم يتم فتحه وبما   -

وبات التر المشر
 كيلوجرام  ١٠ال يزيد عن 

وبا - ات والمشر  ت الغازيةالعصت 
اب القيقب -  شر
 المعكرونة أو النودلز المعلبة لالستهالك الشخصي  -
 الزيوت  -
 الفلفل المطحون المعبأ تجارًيا -
 المرن  والمخلل المعبأ تجارًيا  -
ي ومعجون الكاري( -

 الصلصات المعبأة تجارًيا )يشمل الكاتشب وزبدة الفول السودان 
 سيجارة ٢٥علبة سجائر واحدة بحد أقص  -
 أشهر  ٣الفيتامينات والمكمالت الغذائية والعالجات لالستهالك الشخصي بكمية ال تزيد عن  -

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in/list-of-items


 

 

 يجب الترصي    ح عنها: 

 منتجات شمع العسل )يجب أن تكون نظيفة وخالية من البذور والملوثات ومحددة بوضوح(  -
ي بلد خال من ا  ١٠كيلو او    ١٠منتجات األلبان )يجب أال تتجاوز كميتها   -

، وأنتجت ف  لحىم القالعية "ملصق  لتر
 . لبلد المنشأ" ولالستهالك الشخصي فقط(

اىلي  آالف ١٠"الكاش" بقيمة النقدية األموال  -
 . أكتر أو ما يعادلها فدوالر أستر

 . معدات الصيد )يجب أن تكون نظيفة وجافة( -
 . العسل ومنتجاته -
 . والعات  ٥والعات السجائر بحد أقص  -
 . منتجات اللحوم المعلبة -
ية، وال تزيد كمية الدواء عن األدوية  - لالستهالك الشخصي )يجب حمل نسخة من الوصفة الطبية باللغة اإلنجلت  

 . أشهر( ٣
ة( - ي )المحمصة، المقلية، المسلوقة، المقشر

 . المكشات المعبأة تجارًيا ال يشمل الفول السودان 
 . التمر )مغلف بتاري    خ الصالحية( -
ي عبوات نظيفة وجديدة )ال يسمح بالكمون والكزبرة    البهارات المجففة والمطحونة مغلفة بتاري    خ -

الصالحية ف 
 . والشمر والفلفل او الفليفلة المجففة(

 . الطحي   )مغلف تجارًيا( -

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ما بعد الوصول. ٢

يحة اتصالالحصول عىل  ٢.١ اليةمن  شر كات االتصاالت األسير  شر

كات داخل المطار عروض حرصية تختلف عن بقية الفروع.  يحة الجوال من المطار، حيث توفر الشر يفضل استخراج شر
كات االتصاالت لإلطالع عىل الباقات المناسبة.   ونية لشر  يمكنك زيارة المواقع اإللكتر

يحة جوال منها، نذكر منها  ي يمكنك الحصول عىل شر
كات االتصاالت التر كات: يوجد عدد من شر  أهم هذه الشر

كة  الشعار والخريطة  التفاصيل الشر

Telstra  ا كة تلستر ي توفر العديد من   تعد شر
اليا، والتر ي أستر

كة اتصاالت ف  أكت  شر
ها.  نت وغت   خدمات الهاتف واالنتر

ي   د ال يوج •
ي مطار سيدن 

كة فرع ف   للشر

كة • ي للشر
ون   )اضغط هنا(   الموقع اإللكتر

 

OPTUS كة اوبتس اليا الموفرة لخدمة   تعتت  شر ي استر
كات االتصاالت ف  ي أكت  شر

ثان 
ائح الجواالت.  نت وشر  االنتر

ي   •
يحة هاتف من داخل فرع المطار ف  يمكن الحصول عىل شر

:  حال وصولك لمطار   ي
ي    مطار سيدن 

بوابة الرحالت   – سيدبز
 الدور األول  -(   T1)  1الدولية 

كة • ي للشر
ون   ( اضغط هنا)  الموقع اإللكتر

 

Vodafone   ي
ف  اتصاالت  كة  شر أكت   ثالث  وتعد  عالمية  كة  شر هي  فودافون  كة  شر

اليا  . استر ي
ي مطار سيدن 

ا ف 
ً
كة فرع أيض  ، ويوجد للشر

ي حال  ♦
يحة هاتف من داخل فرع المطار ف  يمكن الحصول عىل شر

:  وصولك لمطار   ي
ي    مطار سيدن 

 1بوابة الرحالت الدولية    –سيدبز
(T1  )-  الدور األول 

كة ♦ ي للشر
ون   ( اضغط هنا)  الموقع اإللكتر

 

ائح المسبقة الدفعمالحظة: يمكن الحصول عىل  ك عن طريق السوبرماركت  الشر برسوم زهيدة عىل أن يقوم المشير
 اء رصيد عن طريق السوبرماركت، أو محل الموزع، أو أونالين. بشر 

 

 

https://www.telstra.com.au/
https://www.optus.com.au/for-you/homepage
https://www.vodafone.com.au/


 

 

 المواصالت ٢.٢

 :وسائل المواصالت من المطار إل السكن

 يوجد عدة وسائل يمكن استخدامها للتنقل من المطار إىل السكن، منها: 

  :وسائل النقل العامة •
يمكن استخدام القطار وهي الوسيلة األرخص للتنقل من المطار اىل مقر السكن الخاص بك وقد يلزمك تغيت  المحطة 

يمكنك    . ت والحافال أو استخدامك للباصات حيث يعتمد عىل موقع سكنك وقربه أو بعده عن محطات القطارات  
حها  Opal Cardطائق أوبال )( أو استخدام بSingle Trip Ticketالحصول عىل تذكرة رحلة واحدة ) ي تم شر

( والتر
ي حال اختيار 

ي الجزء التاىلي من الدليل. ف 
عليك التأكد من وجهتك )المحطة المرادة( مع العلم انه قد تحتاج  لقطار  ل  ك ف 

ي احدى المحطات عىل طريقك للوصول لمبتغاك. يمكن الحصول عىل هذه المعلومات عن طريق 
لتغيت  القطار ف 
ي ا
ي حال اختيار القطار كوسيلة نقل، يرج  اتباع لوحات االرشاد للمحطة. يتم  (.  اضغط هنالوالية )موقع النقل ف 

ف 
 كدليل عىل مكان القطار.   Tتخدام حرف اس

 مالحظة: هناك رسوم نقل عام خاصة بالمطار لذا يفضل التأكد من السعر ومقارنتها بوسائل النقل الخاص. 

 

 (: DiDi -Uber  - أجرة سيارة) وسائل النقل الخاصة ●

من خالل    أجرة  سيارةعىل االيفون واالندرويد، كما يمكن طلب    DiDiأو    Uberيمكن تحميل تطبيقات التوصيل مثل  
مثل   خدمة   أو  ،13Cabالتطبيقات  استعمال 

ة خارج البوابة الخاصة بالرحالت  التاكسي مباشر
 الدولية. 

المواصالت مالحظة:   وسائل  استخدام  يفضل 
تجعل   قد  أنها  األمتعة، حيث  وجود  عند  الخاصة 

صعًبا.  أمًرا  ها  وغت  القطارات  عت   هو    التنقل  كما 
الخريطة،   ي 

ف  مالقاة سائق  موضح  أو    Uberيمكن 
DiDi    بوابة خارج  المواقف  خالل  :  1من 

Limousine Pick-up Area    أوExpress Pick-
up Area  أما ،Priority Pick-up Area    تمكنك

المناطق   الخدمات  هذه  بعض  عىل  الحصول  من 
 UberX, Uber XL, and:  ألوبر المخصصة  

UberSELECT rides. 

 

  

ي  . خريطة خدمات النقل4رسم توضيجي 
 المطار الخاص ف 

https://transportnsw.info/trip#/trip


 

 

 نواعها: وأ (Opal Card)  وبل كارد أبطاقة 
 :وتشمل  وسائل النقل العاملدفع رسوم  يتم استخدامها  هي بطاقة

 العالمة االسم المستخدم  الوسيلة

 Bus B لة الحاف
 Ferry F ارةالعب  

 Train T )دورين(  القطار
 Light Rail L اليت ريل )دور واحد بسائق(
و )دور واحد وقيادة ذاتية(   Metro M/L متر

 . ٢٠٢٢( بتاري    خ مايو  اضغط هنا المعلومات المذكورة هنا هي بناء عىل آخر تحديث عىل موقع المواصالت )

 

 : أوبالهناك عدة أنواع من بطاقة  

 الوصف  االسم  اللون 

 سنة.  ١٦لجميع البالغي   من عمر  - Adult السوداء 

اء اوح أعمارهم بي    - Child/Youth الخرصز  سنة،   ١٥-٤لألطفال الذين تتر
.  ١٦ممن أعمارهم   NSW/ACTولجميع طالب مدارس   -  عاًما وأكت 

التعليم   - Concession الفضية  الطالب لطالب  من ذلك  )يستثت   الدوليي    الطالب  يشمل  ، وال  العاىلي
الية(.   الحاصلي   عىل منح أستر

اليا ويملكون   - Senior/Pensioner الذهبية  ي أستر
لكبار السن والمتقاعدين والالجئي   ممن يقيمون بصفة دائمة ف 

 . NSWاإلثباتات الالزمة من حكومة 

ل    نيمك - School السماوية لطالب المدارس المؤهلي   الحصول عىل رحالت مجانية من وإىل المت  
ي  TAFEوالمدرسة / 

و،ف  ارة المعتمدةالحافالت   القطار، المتر خالل الفصل   والعب 
  . من  الدراسي النوع  هذا  بعضهم  إعطاء  رفض  تم  السعوديي    المبتعثي    )أبناء 

سعودية وهي مرتبطة البطاقة بسبب أن المنح الدراسية مدعومة من الحكومة ال
 . ) االفت   بنوع  

.  ٤األطفال أقل من  مالحظة:  ي
 سنوات يمكنهم استعمال المواصالت العامة بشكل مجابز

الحصول   أوباليمكن  بطاقة  الرسىمي    عىل  الموقع  من  طلبها  هنا)عن طريق  البقاالت  (  اضغط  مثل  البيع  نقاط  من  أو 
ها، يمكن االطالع ع  ي تتوفر البطاقة بشكل  (.  اضغط هنا)ىل أقرب نقطة لك  ومحالت الصحف وغت 

، الحد األدن  مجابز
ي حي   أن الحد األدن  للشحن ١٠$ لبطاقة البالغ و٢٠غ شحن البطاقة من نقاط البيع واألجهزة هو  لمبل

$ لبطاقة الطفل، ف 
نت هو   $ للطفل. ٥$ للبالغ و١٠عن طريق االنتر

 Mastercard, American ال مثل بطاقات    (contactless payments)  الدفع بدون اللمسخدمة    يمكن استعمال
Express, and Visa    كبديل عن بطاقة أوبال للبالغي   بعملtap on & tap off   ات والحصول عىل نفس األسعار والممت  

ي 
اء تذكرة لرحلة واحدة من المحطات بتكلفة أعىل. (.  اضغط هناموقع المواصالت )بعد تسجيل البطاقة ف   كما يمكن شر

 

https://transportnsw.info/tickets-opal/opal/opal-card-types
https://www.opal.com.au/ordercard?execution=e2s1
https://transportnsw.info/trip#/opal-retailers
https://transportnsw.info/manage-contactless/#/login


 

 

ات بطاقة   المسجلة:  contactless paymentsأو بطاقات  Opalممت  

  $ كحد أعىل للبالغ١٦.٣ التنقالت اليومية 
ً
   أعىل للطفل$ كحد  ٨.١٠ يوميا

ً
 يوميا

   $ كحد أعىل للبالغ٥٠ التنقالت األسبوعية
ً
   $ كحد أعىل للطفل٢٥ اسبوعيا

ً
 اسبوعيا

ي نهاية األسبوع والعطل الرسمية
ز
 ٨.١٥ التنقالت ف

ً
 ٤.٠٥ $ كحد أعىل للبالغ يوميا

ً
 $ كحد أعىل للطفل يوميا

 رحالت   ٨اذا دفع قيمة    لبقية األسبوع،  ٪٥٠يحصل المستفيد عىل تخفيض   المكافآت األسبوعية

 

ات أخرى  : ممت  

ي غت  أوقات الذروة  •
 ٪ لقيمة الرحلة. ٣٠يتم احتساب خصم  ( off-peak)عند التنقل ف 

$ للبالغ ومبلغ ٢يتم خصم مبلغ  tap offعند استعمال أكتر من وسيلة مواصالت واحدة خالل ساعة من أخر  •
 $ للطفل. ١

يتم احتسابها جميعها بتكلفة   tap offعند القيام بعدة رحالت بنفس وسيلة المواصالت خالل ساعة من أخر   •
 رحلة واحدة. 

•  . ي
 يمكن تفعيل خاصية الشحن الذانر

•  

،مالحظة:   ي الداخىلي والدولي
كما يتم احتساب رسوم دخول للمطار   ال تشمل المزايا التنقل من وإل محطات قطار مطار سيدبز

 . tap offاو  tap onعند عمل 

 

 

 

  



 

 

 فتح حساب بنكي  ٢.٣

ي يمكن للطلبة إنشاء حسابات 
اليا عملية سهلة غت  معقدة. هناك عدد من البنوك التر

ي أستر
تعتت  عملية فتح حساب بنكي ف 

اليا. CBA أو ما يسىم ب  Commonwealth Bankفيها بدون رسوم شهرية من أشهرها  ي أستر
  والذي يعد البنك األول ف 

 

 ول: الوصطريقة فتح الحساب عن طريق زيارة الفرع بعد 

 : ما يىلي يمكن فتح الحساب عن طريق زيارة أقرب فرع مع إحضار 
 جواز السفر  ●
ا ●  الفت  
ي ) البطاقة الجامعية أو ال ●

 (. CoEقبول النهان 

 

 طريقة فتح الحساب أونالين: 

ط أن يكون عمر    يتيح البنك للطالب الدوليي   خيار فتح حساب أونالين قبل الوصول بثالثة أشهر أو بعد الوصول.  يشتر
اليا خالل الثالثة أشهر القادمة أو تم الوصول خالل الثالثة أشهر  ،  سنة فما فوق ١٤المتقدم  ط الوصول إىل أستر كما يشتر
اليا  المنرصمة ي أستر

ي مؤسسة تعليمية ف 
 . باإلضافة لكون المتقدم طالب ف 

 (اضغط هناالتاىلي )عن طريق الرابط  -
الياتحديد  -  OKثم ضغط  تاري    خ الوصول إل أسير

 

https://www2.my.commbank.com.au/netbank/EO.Apply.MigrantCustomers/Application.aspx?dl=WMGAPOD0WF


 

 

ي جواز السفرتسجيل المعلومات الشخصية )االسم(  -
ز
 OKثم ضغط  كما يظهر ف

 

 

 

ي    – تسجيل معلومات التواصل )لغة التواصل المفضلة   -
ون  يد اإللكتر ( ثم ضغط   – الت  رقم الجوال مع الرمز الدوىلي

OK 

 

 

  



 

 

ي جواز السفر ثم ضغط إدخا -
 OKل تاري    خ الميالد بالميالدي كما يظهر ف 

 

 

اليا(  - ي السعودية أو أستر
 تسجيل عنوانك الحاىلي )سواء ف 

 

 

تحديد الفرع الذي تود بزيارته عند الوصول لمطابقة جواز السفر )يمكن اختيار فرع الجامعة إن توفر أو أقرب   -
 فرع للجي الذي تنوي السكن فيه(

 



 

 

 خانة تشمل حروف ورقم واحد عىل األقل ١٦-٨اختيار كلمة شية للدخول عىل النظام البنكي تتكون من  -

 

 

اليا،  - ا مع إحضار جواز السفر وبطاقتك  قم بزيارة الفرع بعد إتمام النموذج ووصولك إىل أستر
ً
الذي حددته مسبق

يبة لتسجيل معلومات ال تحتاج)ال  CoEالجامعية او خطاب   . (Taxرص 
ز من زيارتك للفرعيتم إرسال بطاقة البنك إىل  س - اليا خالل أسبوعي  ي أسير

ز
، مع العلم أنه يمكن استعمال  عنوانك ف

نامج  كما يدعم البنك خدمات   وال يلزم وجود البطاقةالحساب البنكي وخدمات السحب واإليداع عن طريق الت 
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 

 عن طريق الروابط التالية:  يمكن تحميل تطبيق البنك -

 (اضغط هنا)قوقل متجر رابط  (اضغط هنا)اآليفون  متجر  رابط

 

بنكي   ا 
ً
أيض بنكية فيها  يمكن فتح حسابات  ي 

التر المشهورة  البنوك  ات مقاربة.   NABو  ANZمن  تمتلك ممت   ي 
نرجو   والتر

ت أحد هذه البنوك، فقد يتأخر وصول المكافأة لحسابك الشخصي عدة ساعات  ي حال اختر
 . بكومنولثمقارنة    التنويه أنه ف 

 

  

http://c00.adobe.com/09731da6ba58b27aa8695c662c854956677a3d09d1ccd8cfbe271d64f9d3326f/923xtz62/i/310251202
http://c00.adobe.com/09731da6ba58b27aa8695c662c854956677a3d09d1ccd8cfbe271d64f9d3326f/923xtz62/g/com.commbank.netbank


 

 

 البحث عن سكن دائم   ٢.٤

ي النادي  ُيعد الحصول عىل سكن د
ائم من األمور المرهقة بالنسبة للطالب الجدد، لذلك تقدم لكم لجنة الطالب الجدد ف 

ي الحصول عىل سكن مناسب
ي قد تساعدك كطالب جديد ف 

ي بعض الموارد والقنوات التر
ي سيدن 

ي البداية، .  السعودي ف 
ف 

 قم بتحديد الجي الذي ترغب السكن فيه. 

 

 :تحديد األحياء

 تحديد األحياء اآلمنة والقريبة إىل الجامعة ومدى توفر الخدمات المطلوبة فيها للبحث عن السكن ال
ا
.  مالئم، يجب أوًل

ات كل جي  حة مع ذكر ممت  
يمكنك الدخول عىل الخريطة من  . لذلك تم تصميم خريطة تفاعلية تضم بعض األحياء المقتر

ح فيديو لهذه الخريطة عىل الرابط التاىلي )(اضغط هنا )الرابط التاىلي 
 (. اضغط هنا. كما قام النادي بعمل شر

 

 . الخريطة التفاعلية لألحياء والجامعات والخدمات 5 رسم توضيجي 

 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1pixwD160EWOC4diAt8TkImWrgjjVZV8J&ll=-33.87636030447599%2C151.05274522497865&z=11
https://youtu.be/3lIvRBLKEj0


 

 

 السكن: 

ها. كما أن  هناك عدة أنواع للسكن مثل السكن المستقل،  يوجد العديد من الخيارات السكنية مثل الشقق، والبيوت وغت 
ح وسكن الطالب السكن الجامعي  ي هذا الجزء من الدليل سيتم شر

ك. ف   الثالثة.  أنواع السكن والسكن المشتر

 : السكن المستقل •
غالًبا   السكن  البحث عن  وهميتم  أساسيي    موقعي    معظم )   Realestate  و   Domain  ا باستخدام  ي 

ف  تظهر 
ي كال الموقعي   

، لكن األفضلية   . (األحيان نفس النتائج ف  ي
كما يمكن االستعانة بالمكاتب العقارية وادارات المبان 

ي تسهل عملية البحث.  
طريقة البحث عن سكن باستعمال تطبيق  يوضح الفيديو التاىلي تبفر للتطبيقات والتر

ز   . (اضغط هنا) دومي 

ي  Realstateأو    Domainعن طريق تطبيق    السكن بعد اختيار  
خطوة التقديم عليها عن طريق المكتب ، تأنر

ي هذه الخطوة يقوم الباحث بتقديم رغبة    المسؤول
،  Inspectionعىل العقار )  باالطالععن العقار. ف 

ً
(. أحيانا
ي الوقت المحدد ومقابلة  

ي التطبيق وسيكون عليك فقط التوجه للمكان ف 
 ف 
ً
يكون وقت عرض العقار محدد مسبقا

يمكنك   العقار.  ي مكتب 
نت  موظف  الخدمات مثل االنتر البيت والسؤال عن  أو  الشقة  الزيارة، زيارة  خالل هذه 

 والمواقف والمستودع وغت  ذلك.  

ي حال ناسبك العقار يمكنك طلب نموذج تقديم أثناء الزيارة أو عن طريق  
ي  ف 

مكتب العقار  التواصل مع موظف 
(Real Estate Agent  .)منصا طريق  عن  التقديم  تتيح  العقارات  مثل  بعض  ونية  اليكتر هذه 1formت   .

ي نفس الوقت. فيما يىلي  
المنصات تحتفظ بنسخة من بياناتك وتمكنك من خاللها التقديم عىل أكتر من عقار ف 

ح فيديو لكيفية رفع طلب عن طريق منصة   (. اضغط هنا) 1formشر

ي  
. مدة العقود ف  ي

ي حال تمت الموافقة عىل طلبك سيقوم مكتب العقار بالتواصل معك لتوقيع العقد السكت 
ف 

ي العقد عىل مبلغ االيجار و 
اليا هي عادة بي   ستة أشهر وسنة. يتم االتفاق ف  ه.  استر راءة ننصحك بشدة بقغت 

ي قسم العقود. 
ز
 ف
ً
 بنود العقد ويمكن االستعانة بالتعليمات واإلرشادات الموضحة الحقا

 

•  :  السكن الجامعي

ي  
. من جميع المرافق التابعة لتلك الجامعة  واالستفادةالجامعي التابع للجامعة    الحرمكما يمكن للطالب السكن ف 

ي الحرم  
ها من المرافق ف  يتمت   سكن الجامعة بقربه من الحرم الجامعي وسهولة الوصول للخدمات الجامعية وغت 

 مقارنة بالخيارات األخرى. هناك بالطبع بعض القواني   
ً
ي ونحوه. كما أنه أرخص نسبيا

الجامعي مثل النادي الرياض 
رى. فيما يىلي قائمة بأسماء الجامعات وأماكن السكن  المتعلقة بالسكن الجامعي والذي قد يختلف من جامعة ألخ

 المخصصة لها. 

Website  الموقع University  الجامعة 

 University of Technology Sydney (UTS) اضغط هنا 
 University of Sydney (USYD) اضغط هنا 
 Western Sydney University (WSU) اضغط هنا 
 University of New South Wales (UNSW) اضغط هنا 
 Macquarie University (MQ) اضغط هنا 

 

https://www.domain.com.au/
https://www.realestate.com.au/
https://youtu.be/OoJy-GhT1_k
https://youtu.be/tkYWKvyKhsg
https://www.uts.edu.au/current-students/support/uts-housing-service
https://www.sydney.edu.au/study/accommodation.html
https://campuslivingvillages.com/australia/sydney/western-sydney-university-village-parramatta
https://accommodation.unsw.edu.au/
https://students.mq.edu.au/uni-life/accommodation/university-operated


 

 

• )  : سكن الطالب )غت  الجامعي

ة من الطالب   يحة كبت  ي قد تناسب شر
(. ُيعد سكن الطالب من خيارات السكن التر حيث   العازبي   )بدون مرافقي  

كة وانتهاء بالغرف  ة هي   ا المستقلة. كميوفر هذا النوع من السكن عدة خيارات بدًءا من الغرف المشتر أن أهم مت  
الياقدرة الطالب عىل حجز الغرفة   ي فندق أو شقة مؤقتة. قبل الوصول إل أسير

، وبالتاىلي لن يضطر إىل السكن ف 
. هذا النوع من السكن   يكون عادة أغىل من السكن الجامعي

  تتمت   هذه المساكن بقرب  ها 
ً
ها لكل أو بعض الخدمات التالية أحيانا  :من الجامعات وتوفت 

 جميع الفواتت  مشمولة  -
 أنظمة أمان -
ي  -

نت مجان   انتر
ي  -

 نادي رياض 
 غرفة سينما  -

 غرفة ألعاب -
 غرف دراسة -
كة   -  مساحات مشتر
كه غرفة غسيل  -  مشتر
ك -  مطبخ كبت  مشتر

 
كات المعروفة لسكن الطالب من أبرزها:   يوجد عدد من الشر

Website  الموقع Company  كة  الشر

 Scape (or Urbanest) اضغط هنا 
 Iglu اضغط هنا 
 UniLodge اضغط هنا 

 

 العقود: 

ي قراءة 
. إذا كنت تواجه صعوبات ف 

ً
وط والبنود. تأكد من قراءة العقد جيدا امات والشر للعقود السكنية العديد من االلتر 

 العقد يمكنك االستفسار والسؤال عن التفاصيل لدى مكتب العقار. 

وطه  :توقيع العقد وشر

وط العقد  ● ا عند توقيع العقد يجب عليك قراءة جميع شر
ً
ي قد تختل جيد

 من مكتب عقار إىل آخر. والتر
ا
 ف قليًل

ي العقد وغالًبا سيتم طلب دفع مبلغ إيجار أسبوع أو أسبوعي   مقدًما.  ●
 سيتم تحديد طريقة الدفع وعدد األسابيع ف 

وهو عبارة عن مبلغ إيجار أربعة أو ستة    Bondسيطلب منك المكتب دفع مبلغ تأمي   للشقة أو ما ُيسىم بال    ●
نيو ساوث ويلز  أسابيع غالًبا، عن طريق ر  تابع لحكومة  لموقع  ، ويتم إرجاع كامل NSW Fair Tradingابط 

ي حال كان هناك أي خلل بالشقة  
ي حال تم تسليم الشقة سليمة بحالتها األصلية. وف 

المبلغ عند نهاية العقد ف 
 .  بسبب المستأجر سيتم خصم مبلغ التصليح من التأمي  

رير عن حالتها، بإمكانك االحتفاظ به لمدة أسبوع حتر يتست  لك  بعد استالم الشقة يتم تسليم المستأجر تق ●
ا ورؤية كل الخرابات أو األماكن غت  النظيفة. احرص عىل تصوير وإرفاق كل عطل وكل خدش  

ً
معاينة الشقة جيد

 عند نهاية العقد. 
ا
 وتقييم مستوى النظافة. فهذا التقرير يضمن لك إعادة مبلغ التأمي   كامًل

 

 

https://www.scape.com.au/student-accommodation-sydney/
https://iglu.com.au/sydney/
https://www.unilodge.com.au/student-accommodation-sydney


 

 

 :العقدكش 

وط المتفقة. قد  ي كش العقد هو إنهاءه قبل أجله المحدد وحسب الشر
وط كش العقد تختلف ويعت  من عقد إىل  شر

وط كش العقد استخداًما   أمثلةلكن سنضع  ه،  آخر حسب المدة وحسب المكتب التابع ل   ع التنويه بأن م.  ألكتر شر
وط كش العقد م و فقط،  ةتوضيحي أمثلة هذه هي   . ن مكتب إل آخر قد تختلف شر

 : ي حال كان عقدك لمدة سنة ورغبت بكش العقد فإنه سيتم التاىلي
 ف 

ي مدة تقل عن    4سُيطلب منك دفع مبلغ إيجار   ●
العقد ف  ي حال كان كش 

% من مدة 25أسابيع إضافية ف 
 شهور.  3العقد أي أقل من 

ي مد  3سُيطلب منك دفع مبلغ إيجار   ●
ي حال كان كش العقد ف 

% ولكن تقل  25ة تزيد عن  أسابيع إضافية ف 
 أشهر.  6إىل  3% من مدة العقد أي مابي   50عن 

ي مدة تزيد عن   ●
ي حال كان كش العقد ف 

% ولكن تقل 50سُيطلب منك دفع مبلغ إيجار أسبوعي   إضافية ف 
 أشهر.  9إىل  6% من مدة العقد أي مابي   75عن 

ي حال كان كش  ●
ي ف 
ي مدة تزيد عن    سُيطلب منك دفع مبلغ إيجار أسبوع واحد إضاف 

% من مدة  75العقد ف 
 . أشهر أو أكتر  9العقد أي 

ي البيع  
 لخلل كبت  طرأ عىل العقار، أو رغبة مالك العقار ف 

ً
ي أحيان نادرة، يكون كش العقد من جهة المكتب نظرا

ف 
ي هذه الحاالت، يقوم المكتب بتعويض المستأجر وإمهاله مدة كافية للبحث عن س

 كن آخر. الفوري بدل اإليجار. ف 

  



 

 

 الحياة الدراسية. ٣

تهم العلمية.  ي تقدم الدعم للطلبة خالل مست 
ي هذا الجزء من الدليل سنتعرض أهم الجهات التر

 ف 

 

اليا  ١. ٣ ي اسير
ز
 الملحقية الثقافية ف

ي حياته الدراسية والعملية
تقدم الملحقية خدماتها عن طريق بوابة   . تقوم الملحقية الثقافية بخدمة الطالب ومعاونته ف 

ة واال   (.  اضغط هنا)  ٢سفت    ي  كما يمكن للطالب التخاطب مع الملحقية مباشر
ون  ستعانة بخدماتهم عت  موقعهم االليكتر

ا، يمكن الوصول إليهم عت  العنوان(اضغط هنا) ي العاصمة كانت 
ي حال الحاجة لزيارة الملحقية ف 

:  . ف   التاىلي

16 Watson St, Turner ACT 2612 

 

ي حال رغبة الطالب بإرسال النسخة األصلية من فواتت  التعويض أو الشهادات للتصديق. 
تنويه، للملحقية عنوان بريدي ف 

 (. اضغط هنان ادناه. وللمزيد من المعلومات حول العناوين )ويمكن ارسال هذه األوراق عىل العنوا

Saudi Arabian Cultural Mission P.O. BOX 1206 
DICKSON, ACT, 2602 

Australia 

 

ز لدى اسير  ٣.٢ يفي  ز الشر  اليا قنصلية خادم الحرمي 

ي 
ها من األمور تقوم القنصلية بخدمة المواطني   والتعاون معهم ف  مثل تجديد الجواز وإنشاء توكيل   الحاالت الطارئة وغت 

ي )
ون  ها. يمكن للطالب التواصل المباشر مع القنصلية عن طريق الموقع االليكتر ي مقرهم  اضغط هناوغت 

( أو زيارتهم ف 
 الموضح أدناه: 

Level 2/89 York St, Sydney NSW 2000 

 

ي  ٣.٣
ي سيدبز

ز
ز ف  نادي الطلبة السعوديي 

اليا. يقوم النادي بتقديم   ي استر
ي هو حلقة الوصل بي   الطلبة السعوديي   والملحقية الثقافية ف 

ي سيدن 
النادي السعودي ف 

الطلبة   بي    العالقات  تعزز  ي 
التر والفعاليات  ثقافيةالعديد من األنشطة  بي   أنشطة  تتنوع األنشطة   ،وتخدم مصالحهم. 

ي  وتعليمية. يمكنكم الم  ،ورياضية  ،واجتماعية
ون  ي فعاليات النادي ومتابعة أخباره عت  الموقع االليكتر

 (. اضغط هنا)شاركة ف 

https://safeer2.moe.gov.sa/Portal
https://sacm.org.au/
https://ar.sacm.org.au/?page_id=9602
https://embassies.mofa.gov.sa/sites/Australia
http://www.ssc.org.au/
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