
قبل الجامعة
westernsydney.edu.au/starting

 يف هذا املوقع كل ما تحتاج ملعرفته عن الطريق 
إىل النجاح يف الجامعة. 

البدء يف جامعة غرب سيدين
 ُتعترب الجلسات التوجيهّية فرصة لكي تعرف املزيد 
عن دورتك الدراسية وتتعّرف على الطالب الزمالء 

واملوظفني األكادمييني.
westernsydney.edu.au/orientation

MATES
إذا كنت طالًبا يف السنة األوىل، مينحك MATES فرصة 
هني يكونون  لالتصال بطالب جدد آخرين وبطالب موجِّ

يف سنوات الدراسة األخرية. سوف يساعدك هذا الربنامج 
على التعّرف على أصدقاء وإقامة شبكات مع طالب آخرين 
واكتساب املعرفة واملهارات لالستقرار يف الحياة الجامعية. 

westernsydney.edu.au/mates

شخص للتحّدث معه
 Student Central هل لديك سؤال؟ ُتعترب 

)نقطة الطالب املركزّية( نقطة االتصال األوىل إذا كنت 
بحاجة إىل معلومات ونصائح وإحاالت إىل خدمات أخرى.

كيف تتصل بنا:
اهلاتف: 370 668 1300

 الربيد اإللكرتوين: 
studentcentral@westernsydney.edu.au

للمزيد من املعلومات، تفّقد صفحتنا اإللكرتونّية:
westernsydney.edu.au/studentcentral

خدمات اإلرشاد
تعرض ’خدمة اإلرشاد‘ مواعيد إرشادّية محاطة بالكتمان 

لألفراد مبا فيها إرشاد وجًها لوجه وعلى اهلاتف وعرب اإلنرتنت.

لتحديد موعد:
اهلاتف: 370 668 1300

 الربيد اإللكرتوين: 
counselling@westernsydney.edu.au

للمزيد من املعلومات واملوارد ُزر املوقع:
westernsydney.edu.au/counselling

خدمات الرعاية االجتماعية
تعرض ’خدمة الرعاية االجتماعية للطالب‘ خدمة محاطة 

بالكتمان، وميكننا مساعدتك بشأن األمور التالية:
 الدعم واملناصرة - مبساعدتك على التعّرف على  ≤

أنظمة الجامعة وتقدمي الدعم لك إذا كنت تواجه 
صعوبات )أكادميية أو شخصية(.

 املساعدة املالية - تعرض اخلدمة مجموعة من  ≤
أنواع املساعدة املالية إلعانتك يف التكاليف املتعلقة 

بدراستك ونفقات معيشتك األساسّية واملساعدة 
الغذائّية الطارئة.

ميكن إجراء مقابالت إّما وجًها لوجه أو على اهلاتف. 

لتحديد موعد:
اهلاتف: 370 668 1300

 الربيد اإللكرتوين: 
 welfareservices@westernsydney.edu.au

للمزيد من املعلومات ُيرجى زيارة املوقع:
westernsydney.edu.au/welfare

خدمات اإلعاقة
تدعم خدمة اإلعاقة الطالب املستقبليني والحاليني ذوي 

اإلعاقة والحاالت الصحية املزمنة وتساعدهم على املشاركة 
الكاملة يف الحياة الجامعية وتحقيق إمكاناتهم األكادميية 
الكاملة. ويتضمن هذا بشكل خاص إعداد خطط الدمج 

األكادميي )AIP( اليت تحدد التعديالت التعليمية املعقولة.

ميكن إجراء مقابالت إّما وجًها لوجه أو على اهلاتف.

لتحديد موعد:
اهلاتف: 370 668 1300

 الربيد اإللكرتوين: 
disability@westernsydney.edu.au

للمزيد من املعلومات ُيرجى زيارة املوقع:
westernsydney.edu.au/disability

اإلرشاد الروحي
يعدُّ وجود خدمة اإلرشاد الروحي يف جامعة غرب سيدين 
مبثابة اعرتاف بالدور اهلام الذي يلعبه الدين والروحانية يف 
حياة العديد من الطالب ويف تطلعاتهم التعليمية والوظيفية. 

يقدم اإلرشاد الروحي حضوًرا عطوًفا لجميع املوظفني 
والطالب يف الجامعة؛ فهو يدعم األسئلة الروحّية، ويشّجع 
على تحقيق الوضوح يف معتقدات الفرد والَتوق إىل معرفة 
معتقدات اآلخرين، ويقّدم الضيافة وخيلق روح املجتمع.

westernsydney.edu.au/chaplaincy

ورش العمل واملوارد
 تعرض الجامعة مجموعة متنّوعة من ورش العمل، 

بدًءا بإدارة الوقت وانتهاًء باالستعداد للدراسة:
westernsydney.edu.au/workshops

كما أننا نعرض وحدات دراسة عرب اإلنرتنت ملساعدتك على 
تطوير مهاراتك اليت ستساعدك على الدراسة ويف الحياة! 

westernsydney.edu.au/skillsforsuccess

الدعم األكادميي والتعليمي

PASS
’جلسات الدراسة املدعومة من األقران‘ )PASS( عبارة 
عن برنامج تعليمي يركز على الطالب يتم تقدميه وجًها 
لوجه أو عرب اإلنرتنت. يف PASS، ستلتقي وتعمل مع 

طالب آخرين من وحدتك وتتعاون معهم لفهم محتوى 
الوحدة وتطوير إسرتاتيجيات الدراسة للمساعدة يف 

تحسني األداء األكادميي.
westernsydney.edu.au/pass

مستشارو الدراسة الذكّية
موجودون يف جميع مكتبات الحرم الجامعي وعرب اإلنرتنت 

ملساعدتك يف مهارات الكتابة والدراسة األكادميية.
westernsydney.edu.au/studysmart

Studiosity
 يقّدم مساعدة يف الدراسة عند الطلب يف مهارات 

محو األمية األكادميية ودعم املواد األساسية وخدمة 
“كتابة التعليقات” ومساعدة شخصية وجًها لوجه.

www.studiosity.com

)MESH( مركز دعم تعليم الرياضيات
يساعدك يف الرياضيات واإلحصاءات والحساب. تشمل 

 اخلدمات املساعدة وجًها لوجه يف معظم مكتبات 
الحرم الجامعي، وورش العمل، وخدمة اإلجابة عرب 

اإلنرتنت املعروفة باسم “إنين ال أفهمها” ومواقع 
املراجعة عرب اإلنرتنت:

westernsydney.edu.au/mesh_events

شاِرك وامرح
متثيل الطالب ومشاركتهم

 إذا كنت تريد أن تكون صوًتا ألقرانك يف الجامعة، 
 قم باالنضمام إىل مجلس متثيل الطالب: 

orgsync.com/81000
أو

ملاذا ال تنضم إىل ناٍد أو جمعية ما أو تؤّسس ناديك أو 
orgsync.com/80999 :جمعيتك

هناك دائًما ما يحدث يف الحرم الجامعي، مبا يف ذلك 
وجبات إفطار مجانية! راجع ما يجري بزيارة املوقع: 

westernsydney.edu.au/campuslife/
campus_life

)LEAD( ‘شارك واخنرط واطمح وطّور نفسك’
هو برنامج قيادي متوله SSAF يساعدك يف بناء الثقة 

ومهارات التواصل والقيادة. يتضّمن هذا الربنامج املرن ورش 
عمل تفاعلية وحضور مؤمترات والكثري غري ذلك. سواء 
أردت فتح شركتك اخلاصة يف وقت الحق، أو أن تصبح 

خبرًيا يف التفاوض، أو أن تعيد شيًئا إىل املجتمع، ميكنك 
.LEAD تطوير املهارات القيادية األساسية باستخدام

westernsydney.edu.au/lead

خدمات أخرى
مراكز رعاية الطفل: 

 westernsydney.edu.au/childcare

مراكز الجمنازيوم يف الحرم الجامعي:
gym.westernsydney.edu.au

لالّطالع على مزيد من املعلومات عن 
املرافق واخلدمات املوجودة للطالب

westernsydney.edu.au/servicesandfacilities
اهلاتف: 669 897 1300

study@westernsydney.edu.au :الربيد اإللكرتوين
أو

 Student Central اتصل بـخط معلومات الطالب 
)نقطة الطالب املركزّية( على الرقم 370 668 1300.

 الربيد اإللكرتوين: 
 studentcentral@westernsydney.edu.au

دليلك إىل اخلدمات واملساعدة املتوفرة للطالب
جميع اخلدمات املبّينة أدناه واليت تعرضها جامعة غرب سيدين مجانية!

 ملعرفة إجابات عن األسئلة اليت يشيع طرحها أو ملجّرد الحصول على شيء من املساعدة للتعّرف على اخلدمات واملساعدة املتوفرة 
help.westernsydney.edu.au يف جامعة غرب سيدين، توّجه إىل املوقع i
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