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تعريف جلامعة فكتوريا

منحة دراسية رائعة يف اجواء عظيمة

   

واملرسح ،وعلم اللغة ،وتكنولوجيا املعلومات وعلوم
الكمبيوتر .وتتميز هذه الربامج باملرونة والتنوع عىل حد
سواء مام يسمح للطالب بالرتكيز عىل نقاط القوة لديهم
واهتامماتهم الفردية.
وتقدم فيكتوريا برامج ما قبل التخرج ألكرثمن100موضوع
يف مختلف املجاالت وأكرث من  220درجة يف الدراسات
العليا والدبلومات .ويوجد ايضاً يف الحرم الجامعي الربامج
التحضريية مبا يف ذلك وبرنامج إعداد اللغة اإلنجليزية
الشهري وبرنامج الدراسات التأسيسية.

الرسوم
ترتاوح الرسوم الدراسية بني  $18,000نيوزيلندي اىل
 $29,000نيوزيلندي تقريباً حسب برنامج الدراسة.
وتعتمد رسوم الدكتوراه عىل املستويات املحلية للدراسة
وترتاوح ما بني  $4,900نيوزيلندي اىل  $6,800نيوزيلندي.
ولنغتون ،عاصمة نيوزيلندا

جامعة فيكتوريا يف ولنغتون

أفضل املراكز املزودة بتكنولوجيا املعلومات يف جنوب
املحيط الهادئ  -وهي مدينة “حيوية” مع واحد من أعىل
معدالت استخدام االنرتنت يف العامل.

تأسست جامعة فيكتوريا يف ولنغتون (املسامة عىل رشف
امللكة فيكتوريا) يف عام  ،1899مام يجعلها واحدة من أقدم
أربعة حرم جامعية
الجامعات يف نيوزيلندا.

بنيت جامعة فيكتوريا عىل تقليد التدريس املتميز الدائم ان لجامعة فيكتوريا أربعة حرم جامعية ،وتبعد ثالثة منها
ألكرث من قرن وهي تعد أيضا واحدة من مؤسسات األبحاث عن بعضها البعض حوايل  15دقيقة سريا عىل األقدام يف
املدينة:
الرائدة يف نيوزيلندا .وتضم سبعة كليات هي :الهندسة
املعامرية والتصميم ،والتجارة واإلدارة والرتبية ،والهندسة ،يتمتع حرم «كيلبرين» الرئييس مبوقعه املثايل املرتفع
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،والقانون ،والعلوم .وهذه
واملرشف عىل املناظر الخالبة واملطلة عىل امليناء .ويحتوي
الجامعة هي موطن ألكرث من  12,000طالب ،من بينهم
هذاالحرم الجامعي يف املقام األول عىل كليات العلوم
حوايل  3,000طالب اجنبي.
اإلنسانية واالجتامعية والعلوم والهندسة.

املوقع

تقع فيكتوريا يف ولنغتون ،املدينة العاصمة يف
نيوزيلندا .وولنغتون هي مدينة جميلة ومتالمة االطراف
تقع يف الطرف الجنويب للجزيرة الشاملية يف نيوزيلندا،
بني مرفأ جميل وتالل خرضاء ملتفة .فهي توفر منط حياة
صحي يف مناخها اللطيف واملعتدل مع كونها أيضا بوابة
إىل بقية انحاء نيوزيلندا من خالل مطارها االكرثانشغاالً
يف البالد .وتوفراملنطقة التي تقع فيها ولنغتون العديد من
النشاطات الرتفيهية واالرياضية مثل مامرسة الرياضات
املائية ،وامليش يف االحراش والتالل وصيد األسامك ،يف حني
التزحلق عىل الجليد ال يبعد غري أربع ساعات بالسيارة.

و تحتل كلية الحقوق مباين الحكومة التاريخية املقابلة
للربملان واملحكمة العليا واملجاورة ملباين كلية التجارة
واإلدارة.

برنامج اللغة اإلنجليزية املتقنة (:)EPP
وهو برنامج اللغة اإلنجليزية األكادميية .وان الحصول
عىل تقديرات معينة من برنامج اللغة اإلنجليزية املتقنة
يفي مبتطلبات اللغة اإلنجليزية للدراسات التأسيسسة،
والدراسات الجامعية والدراسات العليا .ويستمر كل برنامج
ملدة  12أسبوعاً.
برنامج الدراسات التأسيسية:
وهذا الربنامج هو مدة  8أشهر تحضريية للدراسات
األكادميية .ويجب عىل الطالب اجتياز ( 50%أو أفضل)
لست مواد دراسية الكامل الربنامج .ويضمن اكامل هذا
الربنامج الدخول اىل الدراسات الجامعية ملا قبل التخرج يف
جامعة فيكتوريا يف ولنغتون  ،VUWوهو معرتف به عىل
انه مؤهل للدخول يف جميع الجامعات النيوزيلندية.

الدراسات الجامعية

وتشغل مدارس الهندسة املعامرية والتصميم مبنى كبري،
وهو الحائزعىل جائزة افضل تصميم ملبنى ،يف وسط املقاهي
واملعارض الفنية واملكتبات القدمية يف قلب املدينة املركزي.

كليات تقدم خيارات الدراسة لجميع مستويات مراحل
الدراسة الجامعية من دراسات مرحلة ما قبل التخرج
(دراسة درجة) واىل الدراسة لدرجة املاجستري ،والدكتوراه
وما بعد الدكتوراه.

نقاط القوة األكادميية

كلية الهندسة املعامرية والتصميم:
وتشمل مجاالت الدراسة الهندسة املعامرية ،وعلم البناء،
وإدارة املباين ،والتصميم الصناعي ،والعامرة الداخلية،
وهندسة املناظرالطبيعية ،ووسائل اإلعالم الرقمية.

اما كلية الرتبية وبرنامج الدراسات التأسيسية يف الجامعة
فمقرها يف كاروري ،وهي منطقة تبعد  10دقائق بالسيارة
عن قلب املدينة.

ولكون ولنغتون العاصمة الثقافية فهي تقدم اهم املتاحف ،ولطاملا عرفت جامعة فيكتوريا بسمعتها
واملكتبات واملؤسسات الوطنية يف البالد .كام وتستضيف
القوية يف مجال علوم الطب الحيوي،
ولنغتون املهرجانات الثقافية املعتادة ،مبا يف ذلك مهرجان والهندسة املعامرية والتصميم،
نيوزيلندا الدويل للفنون (واحد من األعىل مستوى ستة
والقانون ،وعلم النفس،
مهرجانات الفنون يف العامل) ومهرجان ولنغتون لألفالم
واملوسيقى ،والعلوم السياسية،
الدولية .وتعرف املدينة باسم
والدراسات اإلدارية والتجارة
‘ ،’Wellywoodاذ ان استوديوهات بيرت جاكسون متمركزة ودراسات الحكومة ،وماجستري
هناك حيث تم تصويره الفالم “لورد اوف ذي رنغز” ثالثية يف إدارة األعامل ،وعلوم
سيد الخواتم ،وكينغ كونغ .وتتوفر يف ولنغتون واحدة من األرض ،وعلم املواد ،والسينام

www.victoria-international.ac.nz

الدراسات التحضريية

كلية التجارة واإلدارة :
وتشمل مجاالت الدراسة املحاسبة،
والقانون التجاري ،والتجارة اإللكرتونية،
واالقتصاد القيايس ،واالقتصاد،
وإدارة شؤون العاملني والعالقات
العامة ،ونظم املعلومات ،واألعامل
الدولية ،واإلدارة ،والتسويق ،واملال
والتمويل ،والسياسات العامة،
وإدارة السياحة.

كلية الرتبية :
وتشمل مجاالت تدريس معلمي املرحلة املبكرة من
الطفولة ومعلمي التعليم االبتدايئ والتعليم الثانوي ،والرتبية
العامة.
كلية الهندسة :
تدرس مجاالت تشمل هندسة نظم الحاسب اآليل،
والهندسة االلكرتونية ،وهندسة الشبكات وهندسة
الربمجيات.
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية :
وتشمل مجاالت الدراسة اإلحصاء التطبيقي ،والدراسات
املعامرية ،وتاريخ الفن ،والدراسات اآلسيوية ،والصينية،
والدراسات الكالسيكية ،والحوسبة ،وعلم الجرمية ،ودراسات
التنمية ،واإلنجليزية ،والدراسات البيئية ،والدراسات
األوروبية ،واألفالم ،والدراسات النسائية ونوع الجنس،
والجغرافيا ،ونظم املعلومات ،والعالقات الدولية ،واللغة
الالتينية ،واملكتبات وعلم املعلومات ،وعلم اللغة،
والدراسات االعالمية ،واملوسيقى ،والعلوم السياسية،
وعلم النفس ،والسياسة االجتامعية ،وعلم االجتامع ،وعلم
اإلحصاء ،واملرسح.
كلية الحقوق:
وتهتم مبجاالت تدريس القانون
كلية العلوم:
ومجاالت التدريس تشمل علم األحياء ،وعلم الطب
الحيوي ،العلوم والتكنولوجيا الحيوية ،والعلوم الحيوية
الخاصة بالخاليا الجزيئية ،والكيمياء ،وعلم الكمبيوتر،
ودراسات التنمية ،وعلم البيئة والتنوع البيولوجي،
والدراسات البيئية ،والجغرافيا ،والجيولوجيا (علم طبقات
االرض) ،والجيوفيزياء (فيزياء االرض) ،وتكنولوجيا
املعلومات ،وعلم االحياء البحرية ،والرياضيات ،والفيزياء،
واإلحصاء واإلحصاء التطبيقية ،والتكنولوجيا.

طلبة يف املكتبة الرئيسية ،حرم كيلبرين

بناية هنرت ،حرم كيلبرين

الدراسة يف الخارج

الفصول لدراسية أثناء التسجيل لدعم البحث .وال يرتتب
عىل ذلك دفع اية رسوم إضافية.

ان سفرك للدراسة اىل خارج بلدك يف نيوزيلندا تعد كفرصة
للحصول عىل تجربة مختلفة للتغيري يف حياتك يف واحدة
من أكرث بلدان العامل اختالفاً .ان الدراسة يف الخارج تتيح
www.victoria.ac.nz/fgr/prospective-phds/
لك الفرصة لدراسة فصل درايس واحد أو فصلني يف جامعة
فكتوريا يف ولنغتون والحصول عىل رصيد يضاف اىل الدرجة applying.aspx
التي تدرسها يف بلدك .بهذه الربامج والحزم الدراسية
الخدمات الطالبية
وبالرتكيز عىل نيوزيلندا وبيئتها ،تسعى جامعة فيكتوريا
حصلت جامعة فيكتوريا عىل شهادة امتياز خاصة بالتعليم
لتقديم الخربة الكاملة للطالب الزائر.
النيوزيلندي يف (شهادة االمتياز يف دعم الطلبة )
دراسة الدكتوراه
عام  .2007وتأيت هذه الشهادة ملستحق واحد فقط يف
ان كلية الدراسات العليا والبحوث تدير وتراقب عن كثب نيوزيلندا .تم اختيار جامعة فيكتوريا ألنها قد وضعت
مجموعة ترتيبات جديدة تستهدف الطالب الجدد والتي
جميع برامج الدكتوراه يف جامعة فكتوريا يف ولنغتون -
من شأنها مساعدة الطلبة االجانب ليكونوا أكرث استعدادا ً
الدكتوراه ( )PhDوالدكتوراه املهنية ،والدكتوراه العليا.
وتهيئاً للفرتة التي يقضونها يف نيوزيلندا ،وبان يتمكنوا من
ودرجة الدكتوراه تشتمل عىل ثالث اىل اربع سنوات
تحقيق أفضل النتائج يف نهاية تلك الفرتة.
من البحث االصيل واملستقل تحت ارشاف وتوجيه احد
املرشفني .والنتيجة النهائية امللموسة ستكون اطروحة قد
إن لجامعة فيكتوريا واحدة من أنجح الشبكات الطالبية
يصل طولها إىل  100ألف كلمة والتي تهدف إىل تعزيز
يف نيوزيلندا التي تساعد الطالب عىل االستفادة بافضل
وتطوير املعارف املوجودة والقامئة .ويف جامعة فيكتوريا ،ال ما ميكن من وقتهم الذي يقضوه يف الجامعة .وهناك
تتبع دراسة الدكتوراه  PhDعادة الفصل الدرايس االعتيادي .دعم متاح لكل جوانب الحياة الجامعية – األكادميية،
وعىل الرغم من ذلك فقد يتطلب االمر القيام ببعض
واالجتامعية ،والثقافية ،والشخصية .فيكتوريا انرتناشينال-
للتقديم بطلب الحصول عىل درجة الدكتوراه الرجاء
الذهاب اىل املوقع إلكرتوين الخاص بكلية بحوث التخرج
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مكتب الجامعة الدويل -يقوم بتوفريشبكة دعم مخصصة
للطالب الدوليني أو االجانب.
وتتوفريف فيكتوريا عددا من مساكن إلقامة الطلبة التي
بامكانهم االختيار منها .وكذلك ميكن ملكتب السكن ان
يساعد ايضا يف ايجاد السكن مع العوائل أوايجاد ترتيبات
أخرى.

موعد الربنامج
ينقسم العام الدرايس يف جامعة فيكتوريا يف ولنغتون إىل
ثالثة فصول وتبدأ كل منها عىل التوايل يف فرباير (شباط)،
يوليو (متوز) ،وترشين الثاين (نوفمرب).

الدراسة الجامعية العليا
متطلبات االنجليزية:
( 575 TOEFLويفضل)  5 TWEأو ،CBT 237أو 90 IBT
أو  6.5 IELTSمع درجة فرعية ال تقل عن  6.0او تقديرين
من  5و تقديرين من  4عىل االقل من درجات برنامج اللغة
اإلنجليزية املتقنة يف جامعة فيكتوريا يف ولنغتون (VUW
.)EPP
ملزيد من املعلومات عن جامعة فيكتوريا يف ولنغتون ،مبا يف
ذلك رشوط الدخول ،يرجى زيارة املوقع االلكرتوين:

victoria-international@vuw.ac.nz

أو زيارة مركز الدعم عرب اإلنرتنت عىل العنوان التايل:

اما مواعيد الفصول الدراسية لربنامج اللغة اإلنجليزية
املتقنة ( ،)EPPوبرنامج الدراسات التأسيسية ،والربامج
الجامعية ،فمن املمكن تنسيقها وإتاحة الفرصة أمام الطلبة تفاصيل االتصال:
فيكتوريا انرتناشينال
لالنتقال مبارشة اىل الفصل الدرايس التايل.
جامعة فيكتوريا يف ولنغتون
متطلبات اللغة اإلنجليزية
الطابق الثاين ،روذرفورد هاوس ،حرم بيبيتيا
الدراسات التأسيسية
صندوق الربيد 600
ولنغتون  ، 6140نيوزيلندا
متطلبات االنجليزية:
الهاتف+64-4-463 5350 :
 TOEFL 525أو  5.5 IELTSمع درجة فرعية ال تقل عن
 ،5.0او تقديرين من  4و تقديرين من  3عىل االقل من
درجات برنامج اللغة اإلنجليزية املتقنة يف جامعة فيكتوريا
قوانني التطبيقات
يف ولنغتون (.)EPP VUW
ان قانون رعاية الطلبة الدوليني أو االجانب (والقانون)
الدراسة الجامعية ملا قبل التخرج
هو سياسة وضعت خصيصا للطلبة الدوليني .وقد تضمنت
متطلبات االنجليزية:
 TOEFL 550أو  ،TBC 213أو  80 IBTأو 6.0 IELTSمع معايري النصائح والعناية التي يجب أن تعطيها اية مؤسسة
للطالب الدويل .وقد وافقت جامعة فكتوريا يف ولنغتون
درجة فرعية ال تقل عن  5.5او ثالثة تقديرات من 4
عىل املراعاة والتقيد وااللتزام مبوجب قانون صدر عن وزارة
و تقدير واحد من  3عىل االقل من درجات برنامج اللغة
الرتبية والتعليم.
اإلنجليزية املتقنة يف جامعة فيكتوريا يف ولنغتون
http://victoria-help.custhelp.com

(.)EPP VUW

ونسخ من هذا القانون ستكون متوفرة وعند الطلب من
فيكتوريا انرتناشينال او من املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية
والتعليم النيوزيلندية

www.minedu.govt.nz/goto/international

