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ازدھار جدید  
في العالم الجدید



یمنحك أسلوب التعلم العملي والتعاوني في َ
نیوزیلندا المھارات والمعرفة من أجل 
مستقبل ناجح. سوف تتطورشخصیتك 

وتحقق طموحاتك من خالل نظامنا التعلیمي 
الترحیبي والمتنوع.

التعلیم الجدید ھو 
أن ال تتوقف أبدا 

عن التعلّم



تم تصنیف نیوزیلندا 
كأفضل دولة تتحدث 

اإلنجلیزیة في العالم من 
الطالب للمستقبل من خالل حیث تحضیر

وحدة االستخبارات 
االقتصادیة في عام 2018

تم تصنیف جامعاتنا 
الثمانیة ضمن أفضل 

٪٣ من الجامعات في 
العالم حسب تصنیفات 

كیو إس للجامعات 
العالمیة

التعلیم الجدید ھو أن تكون 
مستعدا للیوم وجاھز 
ٍلصنع مستقبل أفضل.

مھما كان اختیارك للدراسة، یمكن أن یساعدك التعلیم النیوزیلندي في 
تحقیق أھدافك في الحیاة. سوف تتعلم التفكیر بشكل نقدي، وإطالق 
العنان إلبداعك، والعمل بشكل جید مع اآلخرین وتطویر مھارات 

العالم الحقیقي التي ستحتاجھا للمستقبل سریع التغیر.

مؤھالتنا مضمونة 
الجودة من قبل 

الحكومة النیوزیلندیة  
ًومعترف بھا عالمیا 

ومحترمة.



نیوزیلندا
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مرحلة ما بعد الدكتوراة
شھادة الدكتوراة

شھادة الدراسات العلیا
دبلوم الدراسات العلیا
درجة البكالوریوس مع مرتبة الشرف

المستوى 10

درجة الماجستیر

المستوى 8

الثانویة
من عمر 18-13

المستوى9

درجة البكالریوس
شھادة تخرج
دبلوم الدراسات العلیا

 NCEA ھي شھادة الثانویة 
العامة لطالب نیوزیلندا 

  شھادة
دبلوم

تتوفر برامج اللغة 
اإلنجلیزیة والسنة 

التحضیریة لمساعدتك على 
تلبیة متطلبات القبول 

للدراسة الجامعیة

1-3مستویات  NCEA من 

المستوى7 المستوى6 5 المستوى4 المستوى

المنھج الوطني 
النیوزیلندي یحدد ما 
یتعلمھ األطفال في 

المدرسة.

المرحلة 
المتوسطة
من عمر 
13-10

المرحلة 
االبتدائیة
 من عمر 

10-5

مرحلة الطفولة 
المبكرة 

من عمر 5-2

9 السنة  السنة 10 11 السنة 12 السن 13 السنة 

8 السنة  السنة 7 6 السنة 5 السن 4 السن 3 السن 2 السن 1 السن

مراحل التعلیم 
النیوزیلندي



یمكن أن تساعدك المنحة في دفع نفقات الدراسة فرص المنح الدراسیة
والمعیشة، وتعزیز مؤھالتك المھنیة، وتضیف 

قیمة لسیرتك الذاتیة.

تقدم الجھات الحكومیة والمؤسسات التعلیمیة 
والمحسنین منحا دراسیة للطالب الدولیین، بما ً

في ذلك طالب الماجستیر والدكتوراه.

حقوق العمل ھي إحدى الفوائد العدیدة للدراسة حقوق عمل ممتازة
في نیوزیلندا.

إذا كانت لدیك تأشیرة طالب، فقد تتمكن من 
العمل لمدة تصل إلى ٢٠ ساعة في األسبوع 

خالل الفصل الدراسي وبدوام كامل خالل 
العطالت.

قد تسمح لك تأشیرة العمل بعد الدراسة بالعمل 
في نیوزیلندا لمدة ١-٣ سنوات بعد التخرج ، 

اعتمادًا على مؤھالتك ومكان دراستك.

وكالء التعلیم

تجربة الطالب

یمكن لوكیل التعلیم مساعدتك في التعرف على 
خیاراتك، وتقدیم المشورة لك بشأن مكان 

الدراسة، ومساعدتك في تقدیم طلبات الدراسة و 
التأشیرة.

ضع في اعتبارك اختیار وكالة تعلیمیة معترف 
بھا في نیوزیلندا  (ENZRA) لتكون واثقا من ً

أنك ستحصل على أفضل النصائح والمعلومات 
حول الدراسة في نیوزیلندا

بمجرد اختیارك للدراسة في نیوزیلندا ، نرید أن 
ندعمك

ستتمتع بتجربة رائعة أثناء إقامتك ھنا.

موقعنا الرسمي - NauMai NZ سمي على 
اسم عبارة الماوري للترحیب "أھال بكم"

- یمنحك معلومات عملیة تساعدك على الشعور 
بأنك ھنا في بیتك. 

- یقدم نصائح مفیدة حول كل شيء من الرعایة 
الصحیة والرفاھیة الشخصیة إلى السكن والعمل 

والخدمات المصرفیة.
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ّتعرف أكثر على البرامج الدراسیة والمؤسسات التعلیمیة والمدارس 
وتكالیف المعیشة والتقدیم على التأشیرات وغیرھا من خالل الموقع 

النیوزیلندي الرسمي إلعطاء نصائح عن الدراسة في نیوزیلندا. 

كیف تبدأ
اتصل بالمؤسسة التعلیمیة أو الوكیل التعلیمي
تقدم  بطلب الدراسة إلى مؤسستك التعلیمیة 

المفضلة أو اطلب المشورة من وكیل تعلیمي 
- فكر في ااختیار

وكالة التعلیم النیوزیلندیة المعترف بھا 
(ENZRA)

لتقدیم  على طلب التأشیرة
ابحث عن التأشیرة التي تناسبك وتقدم 

للحصول علیھا عبر اإلنترنت

العمل أثناء الدراسة
اكتشف ما إذا كنت ستتمكن من العمل 

بدوام جزئي 

تعرف على الحیاة في نیوزیلندا
اكتشف كیف ستكون حیاتك كطالب 

دولي في نیوزیلندا.

حدد  المدینة التي ترغب العیش بھا
تعرف على المزید عن مناطق نیوزیلندا 

واعثر على سكن
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