
 تقدم جامعة أوتاجو بصفتها واحدة من أقدم الجامعات يف نيوزيلندا وتضم أهم مراكز البحوث الرائدة يف الدولة، تقدم برامج

دراسية عىل مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا يف مجاالت العلوم اإلنسانية وعلوم الصحة والعلوم واألعامل.

تقع الجامعة يف مبنى عرصي ومريح ضمن حرم يضم أكرث من 22,000 طالبا، من بينهم 2600 طالب أجنبي من 100 دولة مختلفة.

 دنيدن مدينة آمنة وتُعرف برتحيبها بالضيوف. وتشتهر عامليا باسم،"مدينة الجامعة"،وتضم مجموعة متنوعة من املطاعم والحانات واملقاهي

ومقرات للموسيقى والرقص واملعارض الفنية واملتاحف واملرافق الرياضية. وتبعد عن كوينزتاون فقط مسافة 3 ساعات بالسيارة ملامرسة رياضة التزلج أو ركوب 

القوارب الرسيعة أو القفز من أماكن مرتفعة أو تذوق النبيذ.

رسوم عام 2017 املميزات الخاصةالدورات التعليمية

اإلنجليزية العامة واإلنجليزية   •
ألغراض أكادميية

IELTS، TOEIC  •

دورات لغة إنجليزية خارج إطار   •
IELTS يف السنوات التأسيسية

اللغة اإلنجليزية يف أوتاجو )لطالب   •
الجامعة وطالب الدراسات العليا(

اللغة اإلنجليزية للمجموعات   •
الدراسية

جامعة أوتاجو 
مركز تعليم اللغة

خمسة مستويات لدراسة اإلنجليزية من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة املتقدمة  •

23 ساعة دراسية أسبوعيا  •

منح شهادات عند إمتام الدورات  •

صفوف صغرية - متوسط   عدد الطالب يف كل صف 14 طالبا  •

الحد األدىن للعمر - 14 سنة  •

ثقافات وجنسيات متنوعة   •

مقدمة شاملة حول الدراسة والعيش يف دنيدن  •

بطاقة للطالب متنحهم فرصة الوصول إىل مصادر جامعة أوتاجو مبا يف   •
ذلك خدمات املعلومات وقسم الكمبيوتر عىل مدار الساعة، والخدمات 
الصحية الخاصة بالطالب والنوادي والجمعيات وصالة لأللعاب الرياضية 

وخصومات عىل التسوق والرتفيه والسفر

مكتبة لغات متعددة الوسائط وخدمة الوصول إىل شبكة اإلنرتنت والربيد   •
éاإللكرتوين واإلنرتانت ومقهى للطالب

موظفون محترفون لدعم الطالب وتقديم المساعدة في أي مسائل وأمور تتعلق   •
بالتأشيرات. ويمكن من خالل خدمة التأشيرات عبر اإلنترنت، تجديد تأشيرات 

الطالب أو تغيير وضعهم من تأشيرة زائر إلى تأشيرة طالب

خيارات السكن- السكن مع عائلة أو استئجار غرفة مع الطالب  •

أنشطة رياضية واجتامعية أسبوعيا  •

توصيل مجاين من املطار )متاح لطالب السكن مع عائلة فقط(.  •

 التعليم
)شامال الكتب(

 459 دوالر
 نيوزيالندي أسبوعيا

 20 دوالرالخدمات الطالبية
 نيوزيالندي أسبوعيا

 250 دوالرأجور ترتيب السكن
 نيوزيالندي

 266 دوالرالسكن مع أرسة
 نيوزيالندي أسبوعيا

 التأمني الطبي والسفر
)حسب طول فرتة اإلقامة(

متغير

 14،000 - 15،000 دوالراإلقامة والطعام واملرصوفات
 نيوزيالندي سنويا

August 2016

ـ: ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ب
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 
uolcfy@otago.ac.nz هاتف 5250 479 3 64+ • فاكس 4795251 3 64 + • بريد إلكرتوين 

www.otago.ac.nz/uolcfy

All information including dates and fees are subject to change. All fees are inclusive of the NZ GST rate of 15%.
Please refer to our website www.ac./uolcfy for further information.

UNI337 Arabic_2017.indd   1 26/08/16   1:35 pm



تحرض سنة التأسيس الطالب إىل الحصول عىل درجة جامعية يف إدارة األعامل والعلوم الطبية والعلوم اإلنسانية والعلوم )قد تشمل الفروع 

الفنون والعلوم التطبيقية والتجارة / األعامل وعلوم الحياة والعلوم الصحية(.

تقع الجامعة يف مبنى عرصي ومريح يف الحرم الجامعي يف جامعة أوتاجو - وهي أقدم جامعة يف نيوزيلندا وإحدى املراكز الرائدة، يف مجال 

البحوث يف الدولة.

يوجد 22000 طالب يف الجامعة منهم 2600 طالب أجنبي من 100 دولة مختلفة وتقدم برامج دراسية عىل مستوى طالب 

الجامعة والدراسات العليا يف العلوم اإلنسانية والعلوم الصحية والعلوم واألعامل.

جامعة أوتاجو  
مركز تعليم اللغة

2017 الرسوم والتواريخاملميزات الخاصة

يتم تدريس الطالب يف قاعات املحارضات واملختربات يف الحرم الجامعي مبا يضمن خلق شعور بالثقة واأللفة مع بيئة الجامعة  •

يطور الطالب مهارات التواصل وحل املشكالت ويكتسبون املعرفة التي يحتاجونها يف الدراسة الجامعية  •

صفوف دراسية بأعداد قليلة: 16 طالبا، 24-20 ساعة أسبوعيا من الدروس باإلضافة إىل 20 ساعة من الدراسات األخرى  •

استشارات مجانية بني الطالب واملدرس يقدم من خاللها املدرسون املساعدة للطالب يف اكتساب معلومات ومهارات دراسة   •
جديدة

تقديم أماكن مضمونة للدراسة يف السنة األوىل من الدراسة يف حالة استيفاء الطالب األجانب املتطلبات املنصوص عليها  •

يؤم الجامعة طالب من أكرث من 25 دولة، مبا يف ذلك نيوزيلندا  •

خدمة التأشرية عىل شبكة االنرتنت ميكنها تجديد تأشريات الطالب أو تحويل تأشرية زائر إىل تأشرية طالب  •

بطاقة للطالب متنحهم فرصة الوصول إىل مصادر جامعة أوتاجو مبا يف ذلك خدمات املعلومات وقسم الكمبيوتر عىل مدار   •
الساعة، والخدمات الصحية الخاصة بالطالب والنوادي والجمعيات واملقاهي وخصومات عىل التسوق والرتفيه والسفر

موظفون محرتفون لدعم الطالب وتقديم املساعدة يف أي مسائل أو أمور تتعلق بالتأشريات وأي مسائل أخرى  •

تشمل خيارات السكن العيش مع أرسة أو يف شقق مملوكة يف الجامعة أو يف شقق خاصة  •

أنشطة رياضية واجتامعية أسبوعيا  •

توصيل مجاين من املطار )متاح لطالب السكن مع عائلة فقط(.  •
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الرسوم:

 التعليم
التجارة/اآلداب

 22،670 دوالر
 نيوزيالندي

 التعليم
العلوم التطبيقية/العلوم الصحية/

علوم الحياة

 23،645 دوالر
 نيوزيالندي

 2،699 دوالرالربامج التحضريية
 نيوزيالندي

 750 دوالرالخدمات الطالبية
 نيوزيالندي

 400 - 585 دوالرالتأمني الصحي والسفر
 نيوزيالندي سنويا

14،000 - 15،000 دوالر اإلقامة والطعام واملرصوفات
نيوزيالندي سنويا

مواعيد بدء الربامج الدراسية:

كافة التخصصاتفرباير ويونيو

كافة التخصصات باستثناء أكتوبر
العلوم الصحية

دورات تحضريية متوفرة
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