جامعة جيمس كوك
أعلى

2%
ترتيب جامعة جيمس
كوك على مستوى
العالم

(الترتيب األكاديمي للجامعات
على مستوى العالم )2015

تحتل جامعة جيمس كوك موق ًع ا
ً
متميزا في قائمة أعلى 50
جامعة على مستوى العالم تقل
أعمارها عن  50عا ًم ا
(ترتيب التايمز لجامعات التعليم العالي
على مستوى العالم )2016

ُت َع د جامعة جيمس كوك ( )JCUالجامعة األست رالية
ال رائدة في المنطقة االستوائية .وتمتد مباني حرم
جامعتنا في دولتين  -حرمان جامعيان في مدينتي
تاونزفيل وكارينز في كوينزالند الشمالية االستوائية،
وآخر في دولة سنغافورة .يتجاوز عدد الطالب
المسجّ لين في الجامعة  22000طالب والعدد في
ت زايد مستمر ،بما في ذلك  7000طالب دولي من
أكثر من  100دولة.
أسباب اختيار جامعة جيمس كوك
•جودة الدورات التدريبية في مجموعة كبيرة من
المجاالت الد راسية
•تصميم المواد الد راسية بحيث تساعد في
“تأهيلك” لسوق العمل
•إتاحة الفرص لتنفيذ المشروعات وتلقي التدريب
العملي
•مساحات الفصول الد راسية المتصلة بالشبكة
•شبكات قوية لدعم الطالب
•بيئات د راسية تتميز بالهدوء واألجواء الطبيعية
•نخبة من األساتذة يتم ّت عون بالمعرفة الواسعة
وروح التعاون
•انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالمدن
الرئيسية في أست راليا
•وجهات رائعة لقضاء عطالت نهاية األسبوع على
مقربة من مقر إقامتك
•مناخ دافئ يغمر المكان!
باعتبارك أحد طلبة جامعة جيمس كوك ،فستحظى

أفضل المعاهد البحثية للشِ عاب
المرجانية الرائدة على مستوى
العالم من حيث عدد المنشورات
والم راجع

خمس نجوم للنجاح الوظيفي

 3مواقع استوائية في
كارينز ،وسنغافورة،
وتاونزفيل

(دليل الجامعات الجيدة )2016

(البيانات المرجعية من Scopus
)(Elsevier) 2014-2010

بالد راسة في بيئة استوائية .يسمح الموقع الفريد الذي
تتميز به الجامعة للطالب بزيارة الحديقة المائية
للحاجز المرجاني العظيم في أست راليا ،ومناطق نمو
حشائش السافانا ،وال ُج زر االستوائية ،والغابات
المطيرة المسجلة في قائمة الت راث العالمي.
تعتمد الحياة في جامعة جيمس كوك على التع لّ م،
ولقاء أشخاص جدد ،واالستمتاع ،وتطوير مها رات
ت رافقك طوال حياتك ،وقضاء حياة سعيدة وصح ّي ة.
يتمتع الطالب الدوليون بمجموعة متنوعة من
األنشطة االجتماعية واألكاديمية داخل الحرم
الجامعي ،واألنشطة الرياضية والترفيهية ،وعضوية
النوادي والجمعيات ،باإلضافة إلى العديد من فرص
السفر.
ُت و ّف ر جامعة جميس كوك مجموعة شاملة من
الدورات التدريبية المثيرة لالهتمام والمرتبطة
ً
ارتباط ا وثي ًق ا بالحياة المهنية أثناء الد راسة للطالب
الجامعيين ،وطالب الد راسات العليا (بنظام الدورات
التدريبية واألبحاث) وطالب المستوى قصير األجل،
بما في ذلك مسا رات الحصول على الدرجات العلمية
داخل جامعة جيمس كوك مثل الدبلومات ود راسات
اللغة اإلنجليزية.
لمعرفة المزيد عن الدورات التدريبية في جامعة
جيمس كوك ،يُرجى التفضل بزيارة الموقع التالي:
jcu.edu.au/courses

مجاالت الدراسة الشهيرة

مباني الحرم الجامعي في المنطقة االستوائية
سنغافورة

كارينز
تاونزفيل
بريسبين
سيدني

الفنون والعلوم إدارة األعمال وتقنية
المعلومات
االجتماعية والعمل
االجتماعي
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القانون
والحوكمة

الطب البشري وطب
األسنان والصيدلة

اإلعالم اإلبداعي

التمريض
والتوليد

jcu.edu.au/international

التعليم

العلوم النفسية

الهندسة والتخطيط

علوم الرعاية
الصحية

العلوم

الطب البيطري
والعلوم الطبية
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