
جامعة أوتاجو

مركز اللغات

اللغة اإلنجليزية العامة واللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية  •

TOEIC و IELTS  •

برامج أخرى غير IELTS لتوفير مسارات تعلم تقود إلى   •
السنة التأسيسية في الجامعة.

اللغة اإلنجليزية ألوتاجو )تحقق متطلبات اللغة اإلنجليزية   •
للقبول في معظم برامج المرحلة الجامعية والدراسات العليا 

في أوتاجو(.

مجموعة الدورات القصيرة والتي توفر تدريس اللغة   •
اإلنجليزية ألغراض محددة

 دروس اللغة اإلنجليزية العامة
)٤ - ١١ أسبوع(

٤٢٩ دوالر نيوزيلندي في األسبوع

 دروس اللغة اإلنجليزية العامة 
 )١٢ أسبوع أو أكثر(

لإللتحاق بجامعة أوتاجو

٣٩٩ دوالر نيوزيلندي في األسبوع

٦,٩٩٩ دوالر نيوزيلندي

٢0 دوالر نيوزيلندي في األسبوع خدمات الطالب 

٣00 دوالر نيوزيلنديترتيب التسكين مع أسرة محلية

٢80 دوالر نيوزيلندي في األسبوع*اإلقامة مع أسرة محلية 

*يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لمعرفة أسعار االحتياجات الغذائية الخاصة.

 التأمين الطبي والتأمين أثناء السفر 
)على حسب مدة اإلقامة(

متغاير

١٤000 – ١5000 دوالر نيوزيلندي كلفة اإلقامة والطعام والنفقات 
في السنة

مركز إختبارات مسجل إلختبارات اآليلتس، توفل، آي بي تي، أو إي   •
 iBT, OET andو IELTS, TOEFL( تي و إختبارات توويك

)TOEIC

ثقافات وجنسيات متنوعة  •

تقديم شامل عن الدراسة والعيش في مدينة دنيدن  •

بطاقة الهوية الخاصة بالطالب – والتي يستطيع بواسطتها الدخول إلى   •
موارد جامعة أوتاجو بما فيها خدمة المعلومات، وأجنحة الحاسب اآللي 

على مدار ٢٤ ساعة، ومركز صحة الطلبة، والنوادي والجمعيات، 
وصاالت األلعاب الرياضية )الجيم( والخصومات على التسوق 

والترفيه والسفر.

مختبر اللغات متعدد الوسائط، والدخول إلى اإلنترنت والبريد   •
اإللكتروني، وشبكة االتصال الداخلية ومقهى الطالب.

موظفون محترفون يوفرون الدعم للطلبة من خالل المساعدة باإلجابة   •
على أّية أسئلة و كذلك بما يتعلق بمسائل التأشيرات )الفيزا(

يمكن من خالل خدمات التأشيرات التي نوفرها عبر اإلنترنت تجديد   •
تأشيرات الطالب أو تغيير تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة طالب.

خيارات اإلقامة والسكن – اإلقامة في منزل مع أسرة محلية أو اإلقامة   •
في شقة

أنشطة رياضية واجتماعية أسبوعية  •

توصيل مجاني من المطار )هذه الخدمة متوفرة فقط للطالب المقيمين   •
مع أسرة محلية(

الرسوم الدراسية لعام ٢0٢0السمات الخاصةالدورات الدراسية

تخضع كل المعلومات بما فيها التواريخ والرسوم للتغيير. جميع الرسوم تشمل الضريبة 
على السلع والخدمات في نيوزيلندا بمعدل ١5٪.

للمزيد من المعلومات، يمكنك االتصال على: 

مركز اللغات لجامعة أوتاجو
University of Otago Language Centre, 

P.O.Box 56, Dunedin 9054, New Zealand

هاتف: 5٢50 ٤7٩ ٣ ٦٤+، فاكس: 5٢5١ ٤7٩ ٣ ٦٤+
uolcfy@otago.ac.nz :البريد اإللكتروني

www.otago.ac.nz/uolcfy
www.facebook.com/UOLCFY

يقع مركز اللغات بجامعة أوتاجو في مبنى حديث و مريح في الحرم الجامعي ألقدم جامعة من جامعات نيوزيلندا. يقدم مركز اللغات مجموعة متنوعة من برامج تعلم اللغة 
اإلنجليزية، باإلضافة إلى برامج أخرى من مسارات التعلم تهدف للتوصيل إلى مزيد من مجاالت الدراسة.

هناك خمسة مستويات من التعلم في اللغة اإلنجليزية العامة يقدمها المركز، إبتداًء من المستوى المبتدئ ووصوالً إلى المستوى المتقدم. يعتمد مركز اللغات في عمله على 
منهجية أسلوب التواصل؛ حيث يكون تركيز الدروس على الطالب نفسه، كما أن المواد المستخدمة تعكس السياق الحالي لنيوزيلندا. يبلغ متوسط عدد الطلبة في الصف 
الدراسي ١٤ طالب، ويبلغ عدد ساعات الدورة الدراسية للدوام الكامل ٢٣ ساعة في األسبوع. عند اكتمال البرنامج، يحصل كل طالب على شهادة وتقرير تفصيلي بما 

حقق من إنجازات.



جامعة أوتاجو

السنة التأسيسية
تقدم السنة التأسيسية في جامعة أوتاجو برنامًجا يتكون من فصلين دراسيين مدة كل منهما ١٣ أسبوًعا. يستطيع الطالب دراسة واحدٍة من المسارات األكاديمية األربعة 

التي تقابل األقسام األكاديمية األربعة في جامعة أوتاجو: األعمال/التجارة، العلوم الصحية، الفنون/اإلنسانيات، والعلوم التطبيقية/ العلوم الحياتية.

يتم منح شهادة الدراسات التأسيسية للطالب الذين أتموا بنجاح جميع ال١0 مواد في دورة ال 8 أشهر. تضمن هذه الشهادة إلتحاق الطالب بالسنة األولى من الدورة 
الدراسية التي يختارونها للدراسة في جامعة أوتاجو؛ وهي شهادةٌ معترٌف بها في كل جامعات نيوزيالندا كمؤهل لإللتحاق  بهذه الجامعات.

الرسوم:
٢٤.٢٩٤ دوالر نيوزيلنديرسوم التعليم )تجارة/فنون(

رسوم التعليم )العلوم التطبيقية/
العلوم الصحية/العلوم الحياتية(

٢٦.٣٣8 دوالر نيوزيلندي 

٢.75٣ دوالر نيوزيلنديالبرنامج اإلنتقالي

 ۸۳۰ دولار نيوزينلديخدمات الطالب

٣00 – ٦٢0 دوالر نيوزيلندي سنوًياالتأمين الصحي والتأمين أثناء السفر

تكلفة اإلقامة والطعام والمصاريف 
والنفقات

١٤000 – ١5000 دوالر نيوزيلندي في السنة

٣00 دوالر نيوزيلنديترتيب التسكين مع أسرة محلية

٢80 دوالر نيوزيلندي في األسبوع*اإلقامة مع أسرة محلية

*يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لمعرفة أسعار االحتياجات الغذائية الخاصة.

الدورات التحضيرية:
جميع المسارات٢٤ فبراير /شباط

جميع المسارات٢٢ يونيو / حزيران

 جميع المسارات١٩ أكتوبر / تشرين األول
)ماعدا العلوم الصحية(

ثالث دورات تحضيرية في كل سنة: فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين األول؛ ويونيو/حِزيران إلى فبراير/شباط؛ وأكتوبر/تشرين   •
األول إلى يونيو/حِزيران

يبدأ طالب العلوم الصحية دراستهم في فبراير/شباط أو يونيو/حِزيران  •

تعقد المحاضرات و المختبرات في الحرم الجامعي في مرافق ذات مستوى عالمي إلى جوار فصول البكالوريوس  •

يتم تدريس المواد التعليمية للسنة التأسيسية في مبنى بالزا الجامعة الحديث والفائق الروعة ضمن حرم الجامعة.  •

ً يبلغ أقصى عدد للطالب في الفصل ١8 طالبا  •

تعقد جلسات استشارات لكل طالب على حدة مع مستشار خاص بصفة أسبوعية، وهذه إحدى السمات المميزة للبرنامج  •

يتفوق طالب السنة األولى التأسيسية في األداء بصفة مستمرة على الطالب اآلخرين في سنتهم األولى في الجامعة  •

تتوفر دورة إنتقالية مدتها ستة أسابيع مباشرة قبل كل دورة تحضيرية للسنة التأسيسية و اللتي تهدف إلى زيادة فرص الطالب في   •
النجاح في برنامج السنة التأسيسية 

يتم دمج الطالب المحليين والدوليين في جميع الفصول الدراسية؛ فالطالب في السنة التأسيسية بجامعة أوتاجو يتوفر لهم خدمات   •
دعم للطاّلب كاملة، وبرنامج توجيه شامل، وبرنامج أسبوعي لألنشطة والفعاليات.

بطاقة الهوية الخاصة بالطالب تمنحه القدرة على الدخول إلى موارد جامعة أوتاجو بما فيها المكتبات وأجنحة الحاسب اآللي على   •
مدار ٢٤ ساعة وصاالت األلعاب الرياضية )الجيم( في يونيبول ومركز الصحة الطالبية والنوادي والجمعيات ومقاهي الطالب. 

كما توفر البطاقة الخصومات على التسوق والترفيه والسفر.

تتوفر خدمة التسكين مع أسرة محلية والتي يتم من خاللها ترتيب عملية التسكين في منازل عائلية عالية الجودة لجميع الطالب.  •

توصيل مجاني من المطار للطالب المقيمين مع أسر محلية  •

من خالل خدمة التأشيرات التي نوفرها عبر اإلنترنت يمكن تجديد تأشيرات الطلبة أو تغيير تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة طالب  •

الرسوم الدراسية و التواريخ لعام ٢0٢0السمات الخاصة

تخضع كل المعلومات بما فيها التواريخ والرسوم للتغيير. جميع الرسوم شاملة الضريبة على 
السلع والخدمات في نيوزيلندا بمعدل ١5٪.

للمزيد من المعلومات، يمكنك االتصال على: 

 مركز اللغات لجامعة أوتاجو
University of Otago Language Centre, 

P.O.Box 56, Dunedin 9054, New Zealand

 هاتف: 5٢50 ٤7٩ ٣ ٦٤+، فاكس: 5٢5١ ٤7٩ ٣ ٦٤+
uolcfy@otago.ac.nz :البريد اإللكتروني

www.otago.ac.nz/uolcfy
www.facebook.com/UOLCFY
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