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معهد اوتاغو للتقنية 
)البوليتيكنيك( - 

نيوزيلندا 
ملهماً لالبتكارات واالبداعات



حول معهد اوتاغو للتقنية
اكثر من 6900 طالب.  >

اكثر من 700 اكادميي وموظف مختص.  >
 foundation( التأسيسية الدراسات  اكثر من 100 برنامج، من شهادة   >

.)postgraduate degrees( العليا الدراسات  certificates( الى درجة 
ثالثة حرم جامعية- دنيدن، واوكالند، ووسط اوتاغو.  >

اعلى نسب في اكمال الدراسة واحلصول على الدرجة في نيوزيلندا   >
)2011 ،2010(

مدى رضى الطلبة االجانب بنسبة 98 باملئة )2011(  >
مرافق حديثة وواسعة النطاق.  >

خدمات ترفيهية والدعم الشامل للطلبة.  >

لالتصال بنا 
معهد اوتاغو للتقنية

هاتف: 3014 477 3 64+
 international@op.ac.nz :البريد االلكتروني

ميكنك معرفة املزيد من 
www.op.ac.nz

ميكنك ان جتدنا على
www.facebook.com/otagopoly

ميكنك االطالع علينا
www.youtube.com/otagopolytech

تويت موقعنا
www.twitter.com/otagopolytech

معهد اوتاغو للتقنية
تعليم عالي اجلودة يركز على املسار املهني 

 tertiary( كوننا معهداً رائداً في مجال التكنلوجيا والتقنية، فنحن نعد انفسنا وبفخر احد املقدمني الجود ما ميكن تقدميه من التعليم العالي
اوتاغو للتقنية عرف بتخريج عناصر منتجة، ومبدعة وخالقة في مجال اعمالها. وبتركيزنا على اساليب  education( في نيوزيلندا. وملعهد 

التعليم التطبيقية والعملية، فسوف تكون خبرتك الدراسية في املعهد هي استثمار مجزي يؤهلك جملال عملك في املستقبل!

ما الذي يجعلك تختار معهد اوتاغو للتقنية؟ 

مؤهالتنا

نحن متميزون جداَ ومعترف بنا في نيوزيلندا والعالم على حد سواء، ومت تطوير مؤهالتنا إلعدادك للنجاح في مجال عملك على الصعيد العاملي. 
وكمعهد تقني حكومي يوفر برامج دراسية للحصول على الدرجة، فقد جاء تسلسلنا في القمة في هذا القطاع. 

خبرتنا 

نحن معهد مدعوم من احلكومة للتعليم العالي يرجع تاريخه لعام 1870، وهو ايضاً اول مدرسة للفنون في نيوزيلندا. ونركز في تعليمنا على 
السبل التطبيقية، ويدرس مناهجنا محاضرون يتحلون بروح وخبرة عالية. سوف تنعم بوقت ممتع في بيئتنا التعليمية املتميزة. 

تقدمينا للدعم

منذ اليوم الذي يتم قبولك فيه الى يوم تخرجك، نحن هنا ملساعدك للوصول الى اهدافك.

منط احلياة

ان نيوزيلندا هي مكان رائع وحيوي حلياة الطلبة. ومن خالل الفرص الترفيهية واالجتماعية التي تعقد في احلرم اجلامعية الثالثة ميكنك بدء عالقات 
صداقة جديدة، والتمتع بكل ما توفره احلياة في نيوزيلندا من جتارب.

اوكالند

وسط اوتاغو 

دنيدن



اوتاياروا -
نيوزيلندا 

في كل عام، ياتي آالف الطالب الى نيوزيلندا اجلميلة، للحصول على فرص 
للدراسة عالية اجلودة، في بيئة آمنة ومتعددة الثقافات.

ان نيوزيلندا موطن الكثر من اربعة ماليني نسمة، فهي احد البلدان االقل ازدحاماً في العالم. فيمكنك 
هنا الدراسة واالستمتاع بنمط حياة ودية في الوقت ذاته! 

يوفر كل حرم جامعي من احلرم الثالثة ملعهد اوتاغو للتقنية جتربة دراسية مختلفة عن االخرى للطالب.

دنيدن
متثل دنيدن العاصمة الطالبية في نيوزيلندا واملركز الرئيسي للدراسة في القطر. فهي موطن الكثر من 

املدينة.  25,000 طالب – حوالي خمس نفوس 

ودنيدن هي مدينة آمنة وجميلة ولها ميناء طبيعي، وسواحل متعددة مع احياء طبيعية نادرة الوجود 
في العالم. وفيها مباني اثرية، ومتاحف، ومعارض فنية، والعديد من املقاهي، واحلانات، واملطاعم التي 

توفر اطباق مختلفة من جميع انحاء العالم. 

www.dunedinnz.com
www.dunedin.govt.nz

وسط اوتاغو
تعرف اوتاغو مبناظرها الطبيعية اخلالبة وهي عاصمة املغامرات في نيوزيلندا. وهي على االغلب ادفى 

مكان في نيوزيلندا في فصل الصيف وابرده في فصل الشتاء.

الواناً  الرائعة وتقدم  وعدد سكانها حوالي 17,500 نسمة، وتفتخر ببحيراتها، وانهارها، وجبالها 
متعددة من خدمات السياحة، والضيافة، ورياضات املغامرة، ورياضات اجلليد، والنشاطات الترفيهية. 

www.centralotagonz.com
www.codc.govt.nz

اوكالند
مدينة ممزوجة الثقافات، وهي اكبر مدن نيوزيلندا، ومركز االعمال التجارية والصناعة في البالد. ويبلغ 

العالم وافضل مدينة في  عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، فقد مت اختيارها كرابع افضل مدينة في 
آسيا واحمليط الهادئ من حيث منط احلياة.*

يوجد الكثير مما ميكن مشاهدته أو عمله، متضمناً ذلك فرص التسوق املمتازة، واملطابخ العاملية، 
واملتاحف ودورالعرض واملعارض الفنية املمتازة. وحتى وانت في وسط املدينة، فلست ببعيد عن مواقع 

التنزه اخلارجية في الهواء الطلق. 

*مسح ميرسير عن جودة احلياة لعام 2011. 

www.aucklandnz.com 
www.aucklandcouncil.govt.nz

لقد أقر معهد اوتاغو للتقنية مبراعاة نظام ممارسة املهنة اخلاص بالعناية بالطالب األجانب وااللتزام بفحواه، 
 والصادر عن وزير التربية. وبامكانك احلصول على نسخ من هذا النظام من املوقع التالي:

www.minedu.govt.nz

الهجرة: ميكن احلصول على كل املعلومات املفصلة عن متطلبات التأشيرات واإلقامة وارشادات حول حقوق 
العمل في نيوزيلندا اثناء فترة الدراسة واالوراق املطلوبة من دائرة خدمات الهجرة النيوزيلندية، اطلع على 

www.immigration.govt.nz :املوقع االلكتروني

حق احلصول على خدمات الرعاية الطبية: اليحق الغلب الطلبة االجانب احلصول على الرعاية الطبية 
املدعومة من احلكومة خالل اقامتهم في نيوزيلندا، فاذا احتجت الى الرعاية الطبية اثناء زيارتك لنيوزيلندا، 

فقد يكون عليك ان تتحمل كل تكاليف العالج. كل التفاصيل املتعلقة باستحقاقات اخلدمات الطبية 
 www.moh.govt.nz احلكومية املدعومة موجودة على

التعويض عن احلوادث )ACC( التعويضات عند احلوادث لكل املواطنني  التأمني ضد احلوادث: تقدم شركة 
النيوزيلنديني، واملقيمني والزوار املؤقتني، ولكن قد يكون عليك حتمل بعض التكاليف الطبية االخرى املتعلقة 

 www.acc.co.nz بهذا الشأن. قم باالطالع على

الذين يحضرون للدراسة في نيوزيلندا ان يكون لديهم تأمني طبي  التأمني الطبي وعند السفر: على الطلبة 
وتأمني اثناء السفر. 

سياستنا في إعادة الرسوم: كل الشروط والقوانني وبضمنها سياسة إعادة الرسوم اخلاصة بنا ميكن 
www.op.ac.nz/termsandconditions احلصول عليها من

اخالء املسؤولية: بينما بذلت كل اجلهود لضمان صحة املعلومات املدرجة في هذا املنشور، يحتفط معهد 
اوتاغو للتقنية بحق التعديل أو التغيير أو سحب اي من املدرجات. واالجور املدرجة في هذا املنشور هي لعام 

أو تكاليف اضافية مطلوبة. أنه قد تكون هناك اجور  2013 وهي تقريبية فقط، يرجى مالحظة 



خدمات الطلبة االجانب
نحن هنا لنقدم لك الدعم في كل خطوة من خطوات طريقك 

سوف نضمن لك احلصول على افضل املعلومات واملشورة حني استفسارك او تقدميك للقبول في معهد اوتاغو 
للتقنية، ونوفر لك الدعم الالزم اخلاص بك اثناء فترة دراستك. 

خدماتنا تتضمن:

التي ستدرسها  البرامج  تقدمي املشورة لك مبا يخص افضل   >
تقييم طلبك وتقدمي عرض لك مبقعد دراسي   >
مساعدتك في تقدمي تأشيرة القدوم للدراسة  >

العوائل املتاحة ملكان السكن وترتيب اماكن االقامة مع  تقدمي املشورة فيما يخص اخليارات   >
اوتاغو للتقنية الترتيب لتعريفك على اماكن وزوايا معهد   >

ايام االسبوع. التدريسية في املعهد عند الطوارئ على مدى األربع والعشرين ساعة لكل  <  تأمني اتصالك بأحد أعضاء الهيئة 

االجور التقريبية بالعملة 
النيوزيلندية

متطلبات اللغة االجنليزية املكان املدة الوصف الدراسات التأسيسية 
)ESOL(

او $6,545  385$ في االسبوع 
في الفصل الدراسي

ال يوجد. ستجلس امتحان ملعرفة املستوى 
املناسب لك.

 دنيدن
اوكالند

وقتها مرن احلصول على مهارات في اللغة االجنليزية 
لتهيئك الى الدراسة االكادميية.

ESOL
)مستوى 4-1(

او $6,545  385$ في االسبوع 
في الفصل الدراسي

او  )IELTS( االجمالي 5.5 او ما يعادله 
 )ESOL( احدى الدراسات اخملتارة من برامج

)مستوى 3 و 4(.

دنيدن اوكالند 
)االجنليزية وادارة 

اعمال هي في 
اوكالند فقط(

فصل دراسي واحد 
او سنة واحدة

دمج )ESOL( مع دورات دراسية مختارة. االجنليزية مع دورة اخرى 
)English PLUS(

الرياضة  -
املغامرة   -

الدراسات االبداعية  -
ادارة االعمال  -

الفندقة  -
تقنية املعلومات  -

او $6,545  385$ في االسبوع 
في الفصل الدراسي

برامج )ESOL( )مستوى 3 و 4( او ما 
يعادلها.

دنيدن وقتها مرن التهيؤ الختبار )IELTS( أو الختبارات اللغة 
االجنليزية

التهيؤ الختبارات اللغة 
)IELTS( االجنليزية

تختلف االجور. بامكانك االتصال 
بنا ملعرفة املزيد من التفاصيل او 

لطلب التحقق من التكاليف اوالً. 

ال يوجد. سيتم تفصيل البرنامج مبستوى 
متطلبات اللغة املناسب جملموعتك.

 دنيدن
وسط اوتاغو

وقتها مرن الدراسة كمجموعة من الطلبة لتقوية 
لغتك االجنليزية او فهمك لتجربة العيش 

في نيوزيلندا.

االجنليزية للمجموعات 

ابدأ هنا- ثم اذهب حيثما شئت!
برامج في اللغة االجنليزية لغير الناطقني بها )ESOL( )مستوى 4-1(

نحن نوفر برامج الشهادات )Certificate( الكاملة وبرامج الدراسات التأسيسية في اللغة االجنليزية لغير الناطقني بها )ESOL( )مستوى 1-4(، للطلبة 
الذين يحتاجون الى التعليم في مجال اللغة االجنليزية أو الى سنة دراسية لتهيئتهم للدراسة في التعليم ما بعد الثانوي قبل البدء ببرنامجهم الدراسي. 

وكذلك نقوم بتوفير دورات دراسية فردية او جماعية في اللغة االجنليزية مفصلة خصيصاً جملال الدراسة في نيوزيلندا.



اختيارات السكن املتاحة لك
يوفر خبير السكن لدينا االجابة على اسئلتك حول العيش في نيوزيلندا، لكونك طالباً في معهد اوتاغو للتقنية

االقامة مع العوائل 

يختار معظم الطلبة االجانب االقامة مع العوائل في سنتهم الدراسية 
االولى في نيوزيلندا، خلوض جتربة العيش مع عائلة محلية في بيتهم، 

وتكون التكلفة حوالي 230$ نيوزيلندي في االسبوع متضمنة معظم 
وجبات الطعام.

قاعات السكن )السكن حتت اإلشراف(* 

هذا نوع من انواع االقامة للسكن مخصص فقط للطلبة، ونضمن لك بان 
تلتقي بالعديد منهم. ويتضمن ذلك توفير معظم وجبات الطعام واملصاريف 

االخرى في معظم احلاالت مثل الكهرباء والهاتف واالنترنت. وتقدر اجور 
االقامة للسكن في هذه القاعات بحوالي 340$ نيوزيلندي في االسبوع 

*)متوفرة فقط في دنيدن(

السكن املشترك 

وهو االشتراك مع الغير في تأجير بيت او شقة، وهي طريقة متبعة 
لتوفير اجور السكن في نيوزيلندا، وقد يتم تأجير البعض من هذه 
البيوت او الشقق مفروشة او نصف مفروشة. ويتراوح اجر الغرفة 

بهذه الطريقة 90$ - 160$ في االسبوع.

اإلقامة في سكن الطلبة

وميكنك التأجير لإلقامة في سكن الطلبة وسيتراوح اجر الغرفة 
املشتركة ما بني 100$ - 160$ ويتضمن ذلك الكهرباء والتنظيف. 

وتوفر لك بعض االقسام الداخلية وجبات الطعام املطبوخة وبينما توفر 
االخرى تسهيالت املطبخ املشترك لتعد وجباتك بنفسك. 

االسئلة األكثر شيوعا 
ومعلومات مهمة

ما هي اجور الدراسة؟
هي اجور مختلفة تتراوح ما بني $13,000 
السنة. وال يتضمن ذلك  - 22,000$ في 

تأمينات السفر والتأمني الصحي ، األجور 
اإلضافية مثل اجور العضوية في احتاد 

الطلبة. 

هل يطلب معهد اوتاغو للتقنية رسوما على 
طلبات القبول في املعهد؟ 

ال. 

متى يتوجب علي التقدمي للقبول؟
نحن ننصح بان تبدأ بالتقدمي قبل ثالثة 

اشهر على االقل من موعد ابتداء برنامجك 
الدراسي. 

كيف ميكنني التقدمي للقبول؟
اذا كنت تقدم من بلدك االصلي ضمن معايير 
الدخول االكادميي فيمكنك التقدمي بالذهاب 

 الى املوقع التالي:
 www.op.ac.nz/international

ثم قم بتحميل نشرتنا الدولية واستمارة 
القبول. نحن نقوم بالتقييمات بشكل فردي 
ويتوجب عليك تقدمي نسخ مصدقة من آخر 

شهادات اكادميية حصلت عليها وكذلك 
نتائج امتحان الكفاءة للغة االجنليزية )إن 

وجد(. وعليك تقدمي طلبك للقبول قبل ثالثة 
اشهر على االقل من موعد ابتداء برنامجك 

الدراسي. 

ميكنك التقدمي اما عن طريق البريد او البريد 
االلكتروني، او االنترنت، وميكنك االطالع على 

طرق االتصال بنا على الصفحة االولى.
نحن نتطلع الى استالم طلبك او االجابة 
عن اية اسئلة توجهها والترحيب بك في 

نيوزيلندا!

ما الذي يجب ان يتضمنه طلبي للتقدمي 
للقبول؟ 

 IELTS( نتائج امتحان اللغة االجنليزية
TOEFL، TOIEC، أو NCEA للمرحلة 2( 

وكذلك نسخ مصدقة )مترجمة الى اللغة 
االجنليزية( من آخر شهادات اكادميية حصلت 

عليها من الدراسة املتوسطة أو الثانوية 
أو اجلامعية. وقد تكون هناك متطلبات 

اخرى مثل السيرة الذاتية أو رزمة االجنازات 
الشخصية وذلك حسب نوع البرنامج الذي 

تود التقدمي اليه. 

ما هي متطلبات التقدمي؟
على املتقدم للقبول للدراسة لشهادة 
 undergraduate( ما قبل التخرج

 )diplomas( للدبلوم ،)certificates
او الدرجة اجلامعية )degrees(، ان يكون 

حاصالً على الشهادة الثانوية املوازية ملستوى 
الشهادة الوطنية للتحصيل الدراسي 

)NCEA( أو السنتني الدراسيتني 12-13 
من الثانوية العامة في نيوزيلندا. ويعتمد 

القبول للدخول الى البرامج الدراسية 
الدراسات  برامج  للتخرج )graduate( و 

 )postgraduate programmes( العليا
على التحصيل الدراسي ملرحلة ما قبل 

التخرج )undergraduate level( عادةً 
ما تكون درجة البكالوريوس. وللمزيد من 

 )NCEA( املعلومات وملعرفة ما يعادل
في البلدان االخرى ميكنك زيارة املوقع 

 االلكتروني:
www.op.ac.nz/international

هل هناك من يستطيع مساعدتي خالل 
الدراسة؟ 

نعم. هناك دعم دراسي شامل نقدمه في 
جميع حرمنا اجلامعية.

ما هي امليزات التي تقدمها الدراسة في 
معهد اوتاغو للتقنية؟ 

ان برامجنا هي االمثل للطلبة االجانب، 
بصفوف صغيرة، ومبحاضرين مكرسني كل 
جهودهم، وخدمات الدعم الكامل، وبيئة 

دراسية ممتازة في احلرم اجلامعية. 

هل الكفاءات املمنوحة من معهد اوتاغو 
للتقنية معترف بها عاملياً؟

نعم. فبامكانك اخذ الشهادة من معهد 
اوتاغو للتقنية واكمال دراستك في كل انحاء 

نيوزيلندا أو في العالم.

ما الذي سيحصل حني انهي دراستي 
للحصول على الدرجة؟

اذا متكنت من احلصول على الدرجة خالل 
الفترة احملددة لذلك، وكنت قد حصلت على 
فرصة للعمل في نيوزيلندا مرتبطة مبجال 
دراستك، فبامكانك ان تقدم على تأشيرة 

عمل ملدة سنتني والتي قد تؤهلك من خاللها 
على التقدمي للحصول على االقامة الدائمة. 

كم ستستغرق من الوقت مدة دراستي؟
تستغرق برامجنا للحصول على الدرجة 

 undergraduate( ما قبل التخرج
degrees( ثالث سنوات. ويتوفر لدينا في 
اوكالند خيار الطريق السريع للحصول على 

درجة البكالوريوس في االدارة التطبيقية 
وهو سنتان دراسيتان وثالثة اشهر من 

التدريب امليداني. تستغرق الدراسة 
والشهادة  للدبلوم )diplomas( سنتني 

)certificates( سنة واحدة، بينما تستغرق 
 )graduate( احلصول على كفاءات التخرج
والدراسات العليا )postgraduate( مدة 

سنة الى سنتني. 

كم يحق لي ان احصل من عملي اثناء فترة 
دراستي؟ 

يحق لك العمل وانت طالب في دوام كامل 
ملدة 20 ساعة في االسبوع. وباجر ال يقل 
الساعة قبل استقطاع  عن 13.50$ في 

الضريبة. 

كم يحق لي البقاء في نيوزيلندا؟
اذا كنت قد اكملت برنامجك الدراسي بنجاح 

وبقيت مستوفياً شروط التأشيرة لطالب 
الدراسة، فبامكانك متديد تأشيرتك والبقاء 

الى اي وقت تشاء. 

كيف ميكن لي احلصول على معلومات 
بخصوص متطلبات الهجرة، ومن ضمنها 

احلصول على طلب التقدمي للتأشيرة لطالب 
الدراسة ؟ 

www.immigration.govt.nz انظر



ملخص البرامج
املكان االجور التقريبية بالعملة 

النيوزيلندية
مدة البرنامج IELTS املستوى اسم البرنامج

D,A 385$ في االسبوع 3 أسابيع+ - 5-1 شهادة في الدراسة التأسيسية )4-1(
)ESOL( الناطقني بها -اللغة االجنليزية لغير 

)IELTS( اللغة االجنليزية -التهيؤ الختبارات 

D,A )االجنليزية مع 
ادارة االعمال في 

اوكالند فقط(

الدراسي 6,545$ لكل فصل  فصل دراسي- سنة 
واحدة

5.5 3 االجنليزية مع دورة اخرى
االجنليزية + الدراسات االبداعية/فن الطهي/احلوسبة/ادارة االعمال /الرياضة/ املغامرة

D,C مختلف مختلف - - االجنليزية للمجموعات

D $19,240 سنة واحدة 6.0 4 شهادة في الصحة )مستوى 4(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.5 7 بكالوريوس في التمريض

D $6,300 8-12 اسبوع 7.0 - برنامج تسجيل تقييم الكفاءة للممرضني من اخلارج

D 26,520$ )السنة االولى( 3 سنوات 7.0 7 بكالوريوس في القبالة

D $11,440 6 أشهر 6.5 8 شهادة ما بعد التخرج في القبالة

D $22,880 سنة واحدة 6.5 8 دبلوم الدراسات العليا في القبالة

D 22,880$ )السنة االولى( سنتني 6.5 9 شهادة املاجستير في القبالة

D الواحدة الدراسية  402,50$ للمادة  مختلف 7.5 - برنامج تسجيل تقييم الكفاءة للقابالت من اخلارج

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 7.0 7 بكالوريوس في العالج املهني

D $22,880 سنة واحدة 7.5 8 دبلوم الدراسات العليا في ممارسة العالج املهني

D مختلف سنتني 7.5 9 شهادة املاجستير في العالج املهني 

D $19,710 سنة واحدة 5.5 4 شهادة في اخلدمات االنسانية )مستوى 4( يتضمن:
-شهادة وطنية في العمل لدعم الصحة العقلية )مستوى 4(

الترفيهي )مستوى 4( -شهادة وطنية في العالج الطبيعي 
-شهادة وطنية في اخلدمات االجتماعية )مستوى 4(

D 19,450$ )السنة االولى( سنتني  7.0 6 دبلوم في اخلدمات االجتماعية
دعم االعاقة، دعم الصحة العقلية

D 19,710$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.5 7 بكالوريوس في اخلدمات االجتماعية
اخلدمات االجتماعية، ممارسة املهنة، االرشاد،

دعم الصحة العقلية، دعم االعاقة

D $19,710 سنة واحدة 6.0 4 شهادة في الدراسات االبداعية

D 20,750$ )السنة االولى( سنتني 5.5 7-6 دبلوم في فن السيراميك واخلزف

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في الفنون املرئية

D $22,880 سنة واحدة 6.5 8 بكالوريوس في الفنون املرئية )الشرف(

D $20,750 سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج في الفنون املرئية

D $11,440 6 أشهر 6.5 8 شهادة في الدراسات العليا في الفنون املرئية

D $22,880 سنة واحدة 6.5 8 دبلوم في الدراسات العليا في الفنون املرئية

D 22,880$ )السنة االولى( سنتني 6.5 9 شهادة املاجستير في الفنون املرئية

D 22,880$ )السنة االولى( سنتني 6.5 9 شهادة املاجستير في الفنون اجلميلة

D $9,880 فصل دراسي واحد 6.0 4 شهادة في دراسات االزياء )مستوى 4(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس تصميم )ازياء(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس تصميم )انتاجي(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس تصميم )اتصاالت(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس تصميم )ديكور(

D  $20,750 سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج في التصميم )اختصاص(

D 22,880$ )السنة االولى( سنتني 6.0 9 ماجستير في تصميم املؤسسات 

D $9,880 فصل دراسي واحد 5.5 4 شهادة في تكنلوجيا املعلومات )مستوى 4(

D 20,280$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في تكنلوجيا املعلومات

D $10,140 فصل دراسي واحد 6.0 7 شهادة تخرج في تكنلوجيا املعلومات )مستوى 7(

D 20,280$ )السنة االولى( سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج في تكنلوجيا املعلومات

D $19,240 سنة واحدة 6.0 3 شهادة في فنون االطهي )مستوى 3(
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*يعتمد على القرار النهائي

 www.nzqa.govt.nz النيوزيلندية، انظر املوقع ملعرفة املستوى املرتبط باطار عمل الكفاءة 

يعتمد IELTS على املعدالت االجمالية. وقد تكون هناك متطلبات اخرى ملعدالت االمتحانات الداخلية التي قد تختلف باختالف الدراسة. انظر موقعنا 
.TOEFL و TOIEC االلكتروني او نشرتنا الدولية ملزيد من التفاصيل. و ميكن لنا ايضاً قبول نتائج امتحانات اخرى في اللغة االجنليزية، مثل

مفاتيح مواقع احلرم اجلامعية على اخلارطة:
A = اوكالند

D = دنيدن
اوتاغو C = وسط 



املكان االجور التقريبية بالعملة 
النيوزيلندية

مدة البرنامج IELTS املستوى اسم البرنامج

D $19,240 سنة واحدة 6.0 4 شهادة في مهنة املطاعم، واحلانات والنبيذ )مستوى 4(

D 19,240$ )السنة االولى( سنتني 6.0 5 دبلوم وطنية في ادارة الفنادق )مستوى 5( 

C 19,000$ )السنة االولى( سنة أو 18 شهر 6.0 5 دبلوم في مهنة فنون االطهي )مستوى 5(

D 20,750$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في فنون اعداد االطعمة 

D  $20,500 سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج في التربية املهنية*

D $17,080 سنة واحدة 5.5 4 شهادة وطنية في ادارة االعمال )مستوى 4(

D $16,900 سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في احملاسبة )مستوى 5(

D,A $16,900 سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في االعمال )مستوى 5(

D $16,900 سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في التسويق )مستوى 5(

D $16,900 سنة واحدة 6.0 6 دبلوم في ادارة املوارد البشرية )مستوى 6(

D,A 16,900$ )السنة االولى( سنتني 6.0 6 دبلوم نيوزيلندي في االعمال 

D,A $16,900 سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج تطبيق ادارة مواد رئيسية

D,A 16,900$ )السنة االولى( 

 $50,700 
)اجور التعليم في حرم اوكالند 

خليار “الطريق السريع”(

3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في اإلدارة التطبيقية )مادة رئيسية(**
-ادارة سياحة

املوارد البشرية -ادارة 
-ادارة استراتيجية

-االبتكار وريادة املشاريع
الرياضية -االدارة 

-التفوق باالعمال التجارية
-املبيعات والتسويق

املواد االساسية في حرم اوكالند للطلبة االجانب **ال توجد كل 
ويتوفر في اوكالند خيار الطريق السريع 

كما وتتوفر املواد االساسية االخرى، انظر موقعنا ملزيداً من التفاصيل

D $16,900 سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في السفر التطبيقي والسياحة )مستوى 5(

D $19,240 سنة واحدة 5.5 4 شهادة في البناء احلجري )مستوى 4(

D 19,710$ )السنة االولى( سنتني 60 6 دبلوم وطنية في ادارة التعمير )مستوى 6(

D 19,710$ )السنة االولى( سنتني 6.0 6 دبلوم وطنية في مسح كميات )مستوى 6(

D 19,710$ )السنة االولى( سنتني 6.0 6 دبلوم وطنية في الهندسة 
التخصص: في هندسة امليكانيك، أواملدنية، أوالكهربائية

D 19,710$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في التكنلوجيا الهندسية
التخصص: في الهندسة الكهربائية*، و هندسة امليكانيك، و الهندسة املدنية

D $19,710 سنة واحدة 5.5 4 شهادة في التكنلوجيا الكهربائية )مستوى 4(

D 19,710$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 6 دبلوم في الرسم املعماري )مستوى 6(

D 18,000$ )السنة االولى( 3 سنوات 6.0 7 بكالوريوس في العلوم التطبيقية )النشاط البدني، الصحة والعافية(

D 18,000$ )السنة االولى( سنتني 6.0 5 دبلوم في الرياضة التطبيقية وقيادة التمرين )مستوى 5( )التدريب الفردي، ووصف التمرينات(

D 18,000$ )السنة االولى( سنتني 6.0 5 دبلوم في الرياضة التطبيقية وقيادة التمرين )مستوى 5( )االدارة الرياضية والتدريب(

D 18,000$ )السنة االولى( سنتني 6.0 5 الرياضية والتدريب دبلوم في قيادة وادارة رياضات الهواء الطلق )مستوى 5( االدارة 

C 19,000$ )السنة االولى( مختلف 6.0 6 دبلوم في دراسات االنهيار اجلليدي

C $19,710 20 اسبوع 5.5 3  شهادة في السالمة عند االنهيار اجلليدي واعطاء تعليمات رياضة اجلليد )التزلج(
)التزلج باللوح املنزلق(

C $19,710 18 اسبوع 5.5 4 شهادة في اعطاء تعليمات رياضة اجلليد )التزلج( )التزلج باللوح املنزلق(

C 19,760$ )السنة االولى( سنتني 5.5 4 شهادة وطنية في ادارة احللبة الرياضية )مستوى 4(

D $19,240 سنة واحدة 5.5 4 شهادة وطنية في البستنة )غرس االشجار( )مستوى 4(

C $19,240 سنة واحدة 5.5 4 شهادة وطنية في البستنة )مستوى 4(
زراعة الكروم، وتطويراملناظر الطبيعية، البستنة العامة أو انتاج الفواكه

D $19,240 سنة واحدة 5.5 4 شهادة وطنية في البستنة )مستوى 4(
انشاء املناظر الطبيعية، تصميم املناظر الطبيعية، املعرفة بالنباتات، 

انتاج النباتات و بستنة صيانة واحلفاظ على دميومة النبات

D $19,240 سنة واحدة 5.5 4 شهادة وطنية في البستنة )متقدم( )مستوى 4(
حتسني البستنة، واملناظر الطبيعية، واملشاتل

C 19,240$ )السنة االولى( سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في البستنة )مستوى 5(

C 19,240$ )السنة االولى( سنة واحدة 6.0 5 دبلوم في الكروم )مستوى 5(

D $18,720 سنة واحدة 6.0 5 شهادة وطنية في التمريض البيطري

C $16,900 سنة واحدة 6.0 7 دبلوم تخرج في املمارسات املستدمية
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Forth Street, Private Bag 1910 
Dunedin 9016, New Zealand 
Telephone + 64 3 477 3014 
Facsimile + 64 3 471 6870
Freephone 0800 762 786

www.op.ac.nz

N E W  Z E A L A N D

اقر حسام ابو نار بانه واجه مبا يعرف بالصدمة 
الثقافية امللحوظة حني انتقل الى نيوزيلندا لغرض 

دراسة بكالوريوس في التكنلوجيا الهندسية. 

واضاف ضاحكاً: »ان دنيدن تختلف اختالفاً شاسعاً عن موطني في مدينة 
جدة في السعودية.« »وخصوصاً الطقس- فقد قدمت من درجة حرارة 

55 درجة الى 10 درجات!«

وشكل حاجز اللغة حتدياً آخر، فهو ليس بالقليل تعلم حروف وكتابة 
جديدة مختلفة متاماً عن العربية. اال انه يقول بانه يستمتع بجمال 
املناظر الطبيعية هنا. »توجد الكثير من االماكن اخلضراء، بعكس 

موطني. وأنا احب ذلك.« 

ويذكر حسام بانه لطاملا اراد ان يصبح مهندساً. »كان ابي ميتلك محالً 
لالغراض املستعملة، وكانت هذه هي بداية تعلمي تصليح االشياء. اذ 
كنت اقوم بتفسيخ االشياء ملعرفة كيفية عملها، حتى ولو لم تكن 

معطلة او مكسورة!« 

ويتوق حسام عند عودته الى وطنه للعمل كاستاذ في الهندسة في كلية 
التكنلوجيا. 

الطالب: حسام ابو نار
البلد: السعودية

البرنامج: بكالوريوس في التكنلوجيا الهندسية


