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ي 
مرحبا بكم �ف

جامعة نيو إنجالند

ة  ي تتمتع بـ 75 عاما من الخ�ب
اليا وال�ت ي أس�ت

ي جامعة نيو إنجالند )UNE(، إحدى أعرق الجامعات �ف
مرحبا بكم �ف

ي مجال التدريس والتعلم والبحث. 
ف �ف والتم�ي



UNE نبذة عن

 " ف لقد حققت جامعة نيو إنجالند أيضا تصنيفا ذا خمس نجوم )وهو أعىل تصنيف موجود( عن "الرضا العام لدى الخريج�ي
الية أخرى. ي دليل الجامعات الجيدة عىل مدار 13 عاما من الـ 14 عاما الماضية – وهذا إنجاز لم تحققه أية جامعة أس�ت

�ف

ي جامعة نيو 
اليا مقارنة بنسب الطالب. تُتاح للطالب �ف ي أس�ت

ف �ف لقد حققت جامعة نيو إنجالند أحد أقل نسب للموظف�ي
ف وزمالء الصف مما يشجعهم عىل التعلم، ويزيد من  ة مع أعضاء هيئة التدريس الأكاديمي�ي إنجالند فرصة التواصل مبا�ش
ف والطالب إحساسا  ف أعضاء هيئة التدريس الأكاديمي�ي ي مجال الدراسة. ينتج هذا النوع من التفاعل ب�ي

المناقشة، والفهم �ف
ي دعم بعضهم البعض.

قويا بالنتماء وتوجهاً لدى الأقران �ف

 

ي مجال التدريس 
ف �ف ة والتم�ي اليا، فهي تتمتع بـ 75 عاما من الخ�ب ي أس�ت

تُعد جامعة نيو إنجالند إحدى أعرق الجامعات �ف
والتعلم والبحث. يحمل ما يزيد عن 80,000 شخصا مؤهالت من جامعة نيو إنجالند، ويشغل العديد منهم مناصب عليا 

اليا وخارجها.  ي أس�ت
�ف

ي حرم الجامعة. وتُعد هذه الجامعة 
ف الجامعة بتعدد الثقافات، وتضم طالبا من أك�ش من 80 جنسية، يدرسون �ف تتم�ي

 . ف ة من الطالب المسلم�ي ي حرمها، وهذا يخدم مجموعة كب�ي
ي تضم مسجدا �ف

الية القليلة ال�ت واحدة من الجامعات الأس�ت

 ، ي ي حرم الجامعة، ووكالء أخبار، ومركز ط�ب
تضم الجامعة أيضا منشآت منها مكتبات، ومعامل الكمبيوتر، ومتجر بيع كتب �ف

ومنشآت لرعاية الأطفال، ومحال تصفيف الشعر ومقاهي. 

 لقد حققت جامعة نيو إنجالند أيضا 
 تصنيفا ذا خمس نجوم 

 )وهو أعىل تصنيف موجود( بالنسبة 
" ف "للرضا العام لدى الخريج�ي



موقعنا



عوامل الجذب
• موقع الشاطئ الذي يبعد فقط 2.5 ساعة بالسيارة

ي ، وشاللت ولوم�ب ي
ه نيو إنجالند الوط�ف ف •  شاللت دانجر، مت�ف

ي حرم الجامعة
ه الكنغر والغزال �ف ف • من�ت

ي أرميديل
المناسبات �ف

• مهرجان الخريف

• معرض نيو إنجالند

ي الدولي
• المهرجان السنيما�أ

ي )تاموورث( • مهرجان موسيقى الكان�ت

المناسبات الخاصة بالطالب
• المعرض الدولي للطالب

الية ليال ية الأس�ت • الحياة ال�ب

• تأمل النجوم

• قص صوف الخراف

ي
ل ودوريغو الوط�ف ه إينف�ي ف •  رحالت إل ميناء كوفس، مت�ف

• رقص بوش

ف  إن أرميديل لديها الكث�ي لتقدمه إىل الطالب الدولي�ي

أرميديل
ي 

ي نيو ساوث ويلز الشمالية. إن مدينة أرميديل الساحرة هي محور للتنوع الثقا�ف
ي أرميديل، �ف

تقع جامعة نيو إنجالند �ف
، وتقع عىل مسافة 2.5 ساعة  ف ي وبريسب�ي

، سيد�ف ف ت�ي ف الكب�ي ف العاصمت�ي ي منتصف الطريق ب�ي
والتعليم. تقع أرميديل تقريبا �ف

فقط بالسيارة من الشاطئ.

ي الوقت نفسه. تفتخر المدينة بتقديم 
وتعد أرميديل مكاناً مناسباً جدا للطالب الذين يريدون الستمتاع بوقتهم والدراسة �ف

ي  ي تل�ب
فيه والمنشآت الرياضية ومجموعة من المتاجر ال�ت الموسيقى والمرسح والمطاعم والمقاهي والفنادق ووسائل ال�ت

انيات.  ف ي حدود جميع الم�ي
جميع الأذواق و�ف



اللتحاقالمدةمستوى الدراسةالدورة الدراسية
ي 

وقت كامل – �ف
الحرم الجامعي

CRICOSنت ن�ت التعليم ع�ب الإ
2014 

الرسوم السنوية

16,512نعم032710Eنعم1 وUG32بكالوريوس القتصاد الزراعي  

16,512نعم055701Eنعم1 وUG42بكالوريوس اقتصاديات الزراعة والموارد  

22,016نعم017603Mنعم1 وUG32بكالوريوس الزراعة  

22,016نعم061313Mنعم1 وUG42بكالوريوس الزراعة / بكالوريوس الأعمال  

22,016نعم055675Bنعم1 وUG52بكالوريوس الزراعة / ليسانس الحقوق  

22,016نعم072403Gنعم1 وUG42بكالوريوس العلوم الحيوانية

18,712نعم000380Eنعم1 وUG32ليسانس الآداب  

18,712نعم055750Gنعم1 وUG42ليسانس الآداب / بكالوريوس الأعمال  

18,952نعم016020Jنعم1 وUG52لسانس الآداب / ليسانس الحقوق  

22,016نعم049931Gنعم1 وUG42ليسانس الآداب / بكالوريوس العلوم  

بية والتعليم   18,712نعم029635Dنعم1 وUG42ليسانس الآداب / بكالوريوس ال�ت

22,016نعم061315Jنعم1 وUG32بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية  

17,024نعم055665Dنعم1 وUG32بكالوريوس الأعمال  

16,512نعم055666Cنعم1 وUG42بكالوريوس الأعمال / بكالوريوس القتصاد  

18,952نعم055749Mنعم1 وUG52بكالوريوس الأعمال / ليسانس الحقوق  

بية والتعليم   18,712نعم055669Mنعم1 وUG42بكالوريوس الأعمال / بكالوريوس ال�ت

17,824نعم074876BنعمUG31ليسانس اللغة الصينية ودراسات الأعمال

17,024نعم061316Gنعم1 وUG32بكالوريوس تجارة )محاسبة(  

18,712نعم005909Cنعم1 وUG32بكالوريوس علوم الكمبيوتر  

18,056نعم016024Eنعم1 وUG52بكالوريوس علوم الكمبيوتر / ليسانس الحقوق  

18,712نعم061318Fنعم1 وUG32بكالوريوس علم الجريمة  

18,952نعم065085Gنعم1 وUG52بكالوريوس علم الجريمة / ليسانس الحقوق  

يكولوجيا 23,144نعم074193Gنعم1 وUG32بكالوريوس الإ

16,512نعم000378Kنعم1 وUG32بكالوريوس القتصاد  

18,952نعم012209Fنعم1 وUG52بكالوريوس القتصاد / ليسانس الحقوق  

  ) بية والتعليم )تعليم أساسي 18,712نعم026525Aنعم1 وUG42بكالوريوس ال�ت

20,968نعم062099Dنعم1 وUG32بكالوريوس التكنولوجيا الهندسية  

22,016نعم030480Gنعم1 وUG32بكالوريوس العلوم البيئية  

22,016نعم052146Gنعم1 وUG52بكالوريوس العلوم البيئية / ليسانس الحقوق  

كلينيكية( 22,016نعم069336Fنعم1 وUG42بكالوريوس التمارين والعلوم الرياضية )علم وظائف الأعضاء الخاص بالتمارين الإ

20,968نعم069337Eنعم1 وUG32بكالوريوس علم التمارين والعلوم الرياضية

17,024نعم072408Bنعم1 وUG32بكالوريوس الخدمات المالية

18,952نعم074878Mنعم1 وUG52بكالوريوس الخدمات المالية / ليسانس الحقوق

22,016نعم061319EنعمUG31بكالوريوس العلوم الجيولوجية 

 
الدورات التعليمية والرسوم

. تزداد رسوم اللتحاق بجامعة نيو إنجالند سنويا. ل يُتوقع أن تتجاوز أي زيادة من عام إل آخر %7.5 بوجه عام. الطالب الدوليون الذي ينوون الدراسة عن  الي تُعرض الرسوم بالدولر الأس�ت

ة الدراسة. اليا بتأش�ي ي أس�ت
ف للدراسة �ف بُعد غ�ي مؤهل�ي



اللتحاقالمدةمستوى الدراسةالدورة الدراسية
ي 

وقت كامل – �ف
الحرم الجامعي

CRICOSنت ن�ت التعليم ع�ب الإ
2014 

الرسوم السنوية

ي البحث التاريخي وممارسته
17,824نعم072406Dنعم1 وUG32بكالوريوس �ف

بية والتعليم 18,712نعم041472Fنعم1 وUG42بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس ال�ت

18,712نعم049780Gنعم1 وUG32بكالوريوس الدراسات الدولية  

18,736نعم016049Gنعم1 وUG32ليسانس الحقوق  

18,736نعم069338Dنعم1 وUG42ليسانس الحقوق – مرحلة جامعية 4 سنوات

بية والتعليم   18,712نعم041475Cنعم1 وUG42بكالوريوس علم الرياضيات / بكالوريوس ال�ت

عالم والتصالت 18,712نعم038717Eنعم1 وUG32بكالوريوس الإ

19,840نعم061356Mنعم1 وUG32بكالوريوس الموسيقى  

بية والتعليم   19,840نعم029637Bنعم1 وUG42بكالوريوس الموسيقى / بكالوريوس ال�ت

19,280ل008620GنعمUG31بكالوريوس التمريض  

19,280ل071722MنعمUG2.253بكالوريوس التمريض )التحويل(

18,712نعم061357Kنعم1 وUG32بكالوريوس العلوم النفسية  

ف   18,712نعم020173Bنعم1 وUG42بكالوريوس علم النفس مع مرتبة الرسش

22,016نعم006006Aنعم1 وUG42بكالوريوس العلوم الزراعية  

22,016نعم000468Gنعم1 وUG32بكالوريوس العلوم  

22,016نعم016022Gنعم1 وUG52بكالوريوس العلوم / ليسانس الحقوق  

بية والتعليم   22,016نعم029638Aنعم1 وUG42بكالوريوس العلوم / بكالوريوس ال�ت

18,712نعم016050Cنعم1 وUG32بكالوريوس العلوم الجتماعية  

18,712نعم064581Mنعم1 وUG42بكالوريوس العمل الجتماعي  

18,416 نعم072404Fنعم1 وUG3 2بكالوريوس الستدامة

18,712نعم061359Gنعم1 وUG32بكالوريوس المرسح والتمثيل

ي الآداب  
9,352نعم049937Bنعم1 وPG-C0.52شهادة الدراسات العليا �ف

بوية   ي الدراسات ال�ت
9,352نعم072405Eنعم1 وPG-C0.52شهادة الدراسات العليا �ف

ي العلوم البيئية
11,312نعم012208Gنعم1 وPG-C0.52شهادة الدراسات العليا �ف

ي العلوم
11,312نعم065083Kنعم1 وPG-C0.52شهادة الدراسات العليا �ف

ي الكتابة
9,352نعم069342Gنعم1 وPG-C0.52شهادة الدراسات العليا �ف

ي اقتصاديات الزراعة  
18,712نعم006318Gنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

ي القتصاد  
18,712نعم006319Fنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

دارة المالية  ي الإ
18,712نعم000386Kنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

نسانية  ي العلوم الإ
18,712نعم000454Cنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

PG-R = بحث دراسات عليا
PGR&C = بحث ومهام دراسات عليا

UG = مرحلة جامعية
PG-C = مهام دراسات عليا

اير )1(، يونيو )2(، أكتوبر )3(  اللتحاق – ف�ب



 
الدورات التعليمية والرسوم

اللتحاقالمدةمستوى الدراسةالدورة الدراسية
ي 

وقت كامل – �ف
الحرم الجامعي

CRICOSنت ن�ت التعليم ع�ب الإ
2014 

الرسوم السنوية

ي تكنولوجيا المعلومات  
18,712نعم029640Gنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

ي الدراسات القانونية  
18,056نعم020172Cنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

ي علم النفس
18,736نعم073213Eنعم1 وPG-C1.5 2دبلومة دراسات عليا �ف

ي العلوم الزراعية  
22,624نعم043453Dنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

ي العلوم  
22,624نعم000452Eنعم1 وPG-C12دبلومة دراسات عليا �ف

قليمي   ي والإ ي التخطيط الح�ف
19,288نعم000437Dنعم1 وPG-C1.5 2دبلوم دراسات عليا �ف

ي الزراعة  
22,624نعم022698Aنعم1 وPG-C12ماجست�ي �ف

ي الآداب  
18,712نعم031796Bنعم1 وPG-C12ماجست�ي �ف

ي التجارة )المحاسبة والموارد المالية(
18,712نعم031798Mنعم1 وPG-C1 2ماجست�ي �ف

ي علوم الكمبيوتر  
19,280نعم012207Gنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

قليمي ي التطوير القتصادي والإ
19,840نعم074877Aنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

ي الدراسات القتصادية  
19,840نعم031800Mنعم1 وPG-C12ماجست�ي �ف

ة( ي القتصاد )معتمد عىل الفصول الدراسية – أي رسالة علمية صغ�ي
19,840نعم064590Kنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

)TESOL( بية والتعليم ي ال�ت
19,840نعم006327FنعمPG-C11ماجست�ي �ف

بية والتعليم )بحث( ي ال�ت
17,824نعم008627Mنعم1 وPG-R1.52ماجست�ي �ف

ي العلوم البيئية 
22,624نعم022700Aنعم1 وPG-C12ماجست�ي �ف

دارة ي العلوم البيئية والإ
22,624نعم000446Cنعم1 وPG-C+R1.52ماجست�ي �ف

ي تكنولوجيا المعلومات  
18,712نعم047297Aنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

ي الحقوق )بحث(  
18,952نعم051776Gنعم1 وPG-R12ماجست�ي �ف

ي الموسيقى )بحث(
18,712نعم000458Kنعم1 وPG-R22ماجست�ي �ف

ي ممارسة التمريض
19,280ل075433KنعمPC-C2.253ماجست�ي �ف

ي الآداب
17,824نعم000456Aنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي الأعمال
18,896نعم075533Fنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

رشاد ي الإ
17,824نعم075534Eنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي القتصاد
18,896نعم075535Dنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي علم الشيخوخة
17,824نعم066768Fنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي إدارة الصحة
17,824نعم069343Gنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي علوم الصحة
17,824نعم075536Cنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي التمريض
17,824نعم075538Aنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

ي العمل الجتماعي
17,824نعم075539Mنعم1 وPG-R22ماجست�ي الفلسفة �ف

 ) كلينيكي ي علم النفس )الإ
22,624نعم042353Eنعم1 وPG-R22ماجست�ي �ف

ي علم الموارد
22,624نعم000448Aنعم1 وPG-R22ماجست�ي �ف

ي العلوم الزراعية 
22,624نعم000449Mنعم1 وPG-R22ماجست�ي �ف

ي العلوم 
22,624نعم000477Gنعم1 وPG-R22ماجست�ي �ف

.  تزداد رسوم اللتحاق بجامعة نيو إنجالند سنويا. ل يُتوقع أن تتجاوز أي زيادة من عام إل آخر %7.5 بوجه عام. الطالب الدوليون الذي ينوون الدراسة  الي تُعرض الرسوم بالدولر الأس�ت

ة الدراسة. اليا بتأش�ي ي أس�ت
ف للدراسة �ف عن بُعد غ�ي مؤهل�ي



اللتحاقالمدةمستوى الدراسةالدورة الدراسية
ي 

وقت كامل – �ف
الحرم الجامعي

CRICOSنت ن�ت التعليم ع�ب الإ
2014 

الرسوم السنوية

ي الستدامة
22,624نعم064591Jنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

بية والتعليم )ثانوي(  ي ال�ت
19,840نعم064592Gنعم1 وPG-C22ماجست�ي �ف

ي اللغات الأخرى
ية لمتحد�ش ف نجل�ي ي تدريس اللغة الإ

18,712ل077422GنعمPG-C11ماجست�ي �ف

قليمي ي والإ ي التخطيط الح�ف
18,712نعم069344Fنعم1 وPG-C1.52ماجست�ي �ف

ي إدارة الخدمات الصحية 
18,712نعم017616Fنعم1 وPG-R&C32دكتوراه �ف

ي العلوم القضائية
18,952نعم064583Jنعم1 وPG-R&C32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الزراعة(
21,552نعم065301Eنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الزراعة( السنة 4
21,552نعم012925Mنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الرعاية الصحية المساعدة(
18,896نعم065297Gنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الرعاية الصحية المساعدة( السنة 4
18,896نعم 012927Jنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )العلوم السلوكية، الدراسات الجتماعية(
18,896نعم065294Kنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )العلوم السلوكية، الدراسات الجتماعية( السنة 4
18,896نعم066960Fنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

) كلينيكي ي الفلسفة )علم النفس الإ
18,896نعم053917Eنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الحوسبة، البيئة المبنية(
21,552نعم065293Mنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )الحوسبة، البيئة المبنية( السنة 4
21,552نعم006338Cنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

بية والتعليم، الرياضيات، الإحصاء( ي الفلسفة )ال�ت
18,896نعم065295Jنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

بية والتعليم، الرياضيات، الإحصاء( السنة 4 ي الفلسفة )ال�ت
18,896نعم006330Mنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

نسانية( ي الفلسفة )العلوم الإ
18,896نعم065292Aنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

نسانية( السنة 4 ي الفلسفة )العلوم الإ
18,896نعم006311Cنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

دارة، القتصاد، التجارة( ي الفلسفة )القانون، المحاسبة، الإ
18,896نعم065291Bنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

دارة، القتصاد، التجارة( السنة 4 ي الفلسفة )القانون، المحاسبة، الإ
18,896نعم049930Jنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )التمريض(
18,896نعم065298Fنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )التمريض( السنة 4
18,896نعم014586Jنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )علم النفس، اللغات الأجنبية، 
 دكتوراه �ف

فنون التمثيل(
PG-R32065296نعم1 وG18,896نعم

ي الفلسفة )علم النفس، اللغات الأجنبية، 
 دكتوراه �ف

فنون التمثيل( السنة 4
PG-R42066961نعم1 وE18,896نعم

ي المناطق الريفية(
ي الفلسفة )الطب �ف

25,400نعم064151Mنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي المناطق الريفية( السنة 4
ي الفلسفة )الطب �ف

25,400نعم066962Dنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

ي الفلسفة )العلوم(
21,552نعم065300Fنعم1 وPG-R32دكتوراه �ف

ي الفلسفة )العلوم( السنة 4
21,552نعم000431Kنعم1 وPG-R42دكتوراه �ف

PG-R = بحث دراسات عليا
PGR&C = بحث ومهام دراسات عليا

UG = مرحلة جامعية
PG-C = مهام دراسات عليا

اير )1(، يونيو )2(، أكتوبر )3(  اللتحاق – ف�ب



القبول
ي المراحل المتنوعة لعملية 

ي جامعة نيو إنجالند عدد من الخطوات الموضحة أدناه. قد تساعد هذه الخطوات المتقدمون �ف
يتضمن القبول �ف

ي أي مرحلة أثناء عملية القبول فيجب عليهم التصال بجامعة نيو إنجالند الدولية للحصول عىل 
التقديم. إذا كان لدى المتقدمون أية أسئلة �ف

المساعدة.

1
ي جامعة نيو 

ف الذين يتقدمون لدراسة برنامج معتمد عىل المهام الدراسية �ف  يجب أن يكمل جميع الطالب الدولي�ي
نت عىل: ن�ت . يستطيع الطالب استكمال الطلب ع�ب الإ ف إنجالند نموذج طلب القبول للطالب الدولي�ي

 www.une.edu.au/imp/apply/applicationform.php 

ف الذين يتقدمون بطلبات للدراسة والحصول عىل شهادة دراسات عليا بحثية مثل   يجب عىل جميع الطالب الدولي�ي
. وهذا النموذج متوفر عىل  ف شح الخاص بالطالب الدولي�ي الدكتوراه أن يكملوا نموذج المنح الدراسية / طلب ال�ت

/www.une.edu.au/research-services/pgstudy/prospectivestudents :نت عىل ن�ت الإ
  

ي التقدم من خالل أحد الوكالء المعتمدين للجامعة الطالع عىل 
يستطيع المتقدمون بطلبات الذين يرغبون �ف

 www.une.edu.au/imp/agents :ي التالي لتحديد مكان وعنوان أقرب وكيل
و�ف لك�ت الموقع الإ

يجب أن يضمن المتقدمون بالطلبات من إرفاق نسخ معتمدة من بيانات الدرجات الأصلية لجميع دراساتهم 
ي 

السابقة ذات الصلة ويشمل ذلك تقديم إثبات عىل إكمال هذه الدراسات؛ نسخة من صفحة جواز السفر ال�ت
ية وأية وثائق أخرى مطلوبة ومذكورة  ف نجل�ي تقان اللغة الإ تحمل الصورة الشخصية أو شهادة ميالد أخرى؛ إثبات لإ

عىل نموذج الطلب. يتم قبول الملفات بصيغة "PDF" فقط. لن تُقبل الملفات المجمعة أو المضغوطة.

ية لكل وثيقة مع  ف نجل�ي ية، فيجب تقديم ترجمة معتمدة ورسمية إل الإ ف نجل�ي  إذا كانت الوثائق بلغة غ�ي اللغة الإ
نسخ معتمدة من الوثائق الأصلية.

2
وط  ي حالة نجاح الطلب، سوف يتم إصدار عرض قبول مرسش

وبعد التقييم و�ف
وط سويا مع الدليل الدولي للعرض الذي يحتوي عىل جميع  أو غ�ي مرسش
ي تمثل أهمية للمتقدم الذي يقبل العرض. سوف تخطر 

المعلومات ال�ت
ي حالة عدم قبول الطلب. 

الجامعة الطالب تحريريا �ف



3
 عندما تتلقى جامعة نيو إنجالند الدولية عرض القبول "Offer of Acceptance" المكتمل، والرسوم 

ي الحرم الجامعي، فسوف تقوم بالتعامل مع 
الدراسية المحددة من الطالب الذين ينوون الدراسة �ف

دفعة السداد، وتصدر تأكيدا بالتسجيل Confirmation of Enrolment )COE(. وCOE هو النموذج 
الية أو اللجنة العليا أو  ة الدراسة من السفارة الأس�ت المطلوب ليتقدم الطالب للحصول عىل تأش�ي

ة الدراسة قبل القدوم  مصلحة الهجرة والجنسية، حسب القتضاء. يجب أن يحصل الطالب عىل تأش�ي
اليا. ي أس�ت

للدراسة وقت كامل �ف

 www.immi.gov.au :ة الدراسة عىل موقع الويب  تتوافر معلومات الحصول عىل تأش�ي

نت، سوف تقوم جامعة نيو إنجالند  ن�ت بالنسبة إل الطالب الذين ينوون الدراسة عن بُعد ع�ب الإ
الدولية - عند استالم نموذج عرض القبول المكتمل واستالم الم�وفات الدراسية المطلوبة - 

ي أقسام الجامعة.
نت �ف ن�ت بالتعامل مع دفعة السداد وإصدار معلومات عن التسجيل ع�ب الإ

4
ي الحرم الجامعي أن يقوموا 

ة الدراسة، يجب عىل الطالب الذين ينوون الدراسة �ف عند منح تأش�ي
نت للحصول عىل سكن عىل:  ن�ت ي ذلك التقدم ع�ب الإ

 بعمل ترتيبات السفر بما �ف
 https://residences.une.edu.au/starrezportal

تيبات للسفر الخاصة بهم وطلب  يجب عىل الطالب أن يخطروا جامعة نيو إنجالند الدولية ب�ت
ي الدليل الدولي للعرض.

ي المطار أو محطة السكك الحديدة طبقا للتعليمات الواردة �ف
استقبالهم �ف

5
ي الحرم 

 يجب عىل الطالب الذين سيدرسون �ف
ف  الجامعي حضور التوجيه والتسجيل الخاص�ي

ي الدورة 
ف وبعد ذلك سوف يبدءون �ف بالطالب الدولي�ي

ي الجامعة.
الدراسية الرسمية �ف



ي تقدمها جامعة نيو 
ي الدورات الدراسية لطالب المرحلة الجامعية ال�ت

للقبول المبا�ش �ف
ف أن يكونوا قد أكملوا دراستهم وحصلوا عىل مؤهل  ف الدولي�ي إنجالند، يجب عىل المتقدم�ي

اليا. ي أس�ت
كمال الصف 12 �ف تعليمي يُعت�ب معادلً لإ

وبصفة عامة، تقبل الجامعة المؤهالت المدرسية الثانوية الدولية الآتية. سوف يتم تقييم 
ي القائمة أدناه عىل أساس فردي.

ي ترد من بلدان غ�ي مدرجة �ف
طلبات القبول ال�ت

الحد الأد�ف الموىص به لمتطلبات القبولالمؤهل)المؤهالت(الدولة

اليا اليةأس�ت جميع مؤهالت الصف 12 الأس�ت

الية أو الجامعات التابعة لها. ي تنظمها الجامعات الأس�ت
ية ال�ت برامج الدراسات التحض�ي

ة  ي كل دورة دراسية من دورات الجامعة متوفر مبا�ش
الحد الأد�ف من درجات التسجيل للدخول �ف

من مواقع التسويق والمسارات الدولية.

ية ف نجل�ي ي ذلك اللغة الإ
ي جميع الوحدات بما �ف

الحصول عىل %60 �ف

ي القسم الأول )%60( أو معدل تراكمي عام يبلغ 3.0 كحد أد�فشهادة المدرسة العليا )HSC(بنجالديش
النجاح �ف

يدجبروناي دار السالم ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ" بروناي- كم�ب ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

ي أونتاريو )OSSD(كندا
 دبلوم المدرسة الثانوية �ف

قليمي دبلوم المدرسة الثانوية الإ

كمال الناجح لستة OAC بمتوسط 60% الإ
 متوسط الدرجات الدراسية 60%

ف نامج تمهيدي أكاديمي )IAP( لمدة شهادة التخرج من المدرسة المتوسطة العلياالص�ي كمال الناجح بمتوسط درجات يبلغ %70 أو أعىل ويُوىص ب�ب الإ
.IELTS 5 أسابيع للطالب الذين يلبون متطلبات

ثيوبية )ESLCE(إثيوبيا كمال الناجح بحد أد�ف %60شهادة إكمال المدرسة الإ الإ

ي فيجيفيجي
اختبار نموذج 7 �ف

ي جامعة جنوب المحيط الهادئ
أو العام التمهيدي �ف

ي أفضل أربعة مواد دراسية 
 متوسط يبلغ %60 �ف

ية( ف نجل�ي ي يجب أن يكون إحداها اللغة الإ
)وال�ت

تقدير مقبول

النجاح بتقدير مقبولالمدرسة الثانوية العليا )Abitur( أو Reifezeugnis أو ما يعادلهاألمانيا

ي غرب أفريقياغانا
ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ" �ف ف أكاديميت�ي ي مادت�ي

ما يعادل 4 نقاط �ف

)SAR( هونغ كونغ)HKALE( ي هونغ كونغ
ف من المستوى "أ" ذات صلة*اختبار المستوى المتقدم �ف ف أكاديميت�ي ي مادت�ي

ما يعادل 4 نقاط �ف

جميع شهادات المدارس العليا الهندية )CBSE( أو الشهادات العليا أو شهادة ما قبل الجامعة الهند
)10+2( أو شهادة المدرسة الهندية

ي القسم الأول 
 النجاح �ف

)متوسط 60%(

نامج تمهيدي SMA 3 + شهادة إكمال المدرسة الثانوية العلياإندونيسيا ي 5 مواد أكاديمية أو أعىل ويُوىص ب�ب
كمال الناجح بمتوسط درجات يبلغ 6.5 �ف الإ

.IELTS للطالب الذين يلبون متطلبات )IAP( أكاديمي

دبلوم كامل بمتوسط 24 نقطة كحد أد�فالبكالوريا الدوليةدوليا

 معدل تراكمي بحد أد�ف 3.0 شهادة ما قبل الجامعة أو دبلوم المدارس العليا الوطنيةإيران
)مقياس 4.0(

نامج تمهيدي أكاديمي )IAP( لمدة 5 شهادة التخرج من المدرسة الثانوية العليااليابان كمال الناجح بمتوسط درجات يبلغ %60 ويوىص ب�ب الإ
.IELTS أسابيع للطالب الذين يلبون متطلبات

كمال الناجح بمتوسط %70 كحد أد�فاختبار شهادة التعليم الثانوي العام )التوجيهي(الأردن الإ

كمال الناجح بمتوسط %70 كحد أد�فشهادة المدرسة العليا العامةجمهورية كوريا الإ

يا ف ية )STPM(مال�ي ف  معدل تراكمي بحد أد�ف 2.0 شهادة المدرسة العليا المال�ي
)مقياس 4.0(

ف ذات صلة*شهادة المدرسة العلياموريشيوس ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

ي أربع مواد أكاديمية ذات صلةشهادة الإجادة من جامعة تريبهوفاننيبال
الحصول عىل %60 كحد أد�ف �ف

نجاز التعليمي )NCEA(نيوزيلندا  ي المستوى 3 أو أعىل مع الحصول عىل 25 نقطة من هذه النقاط بحد أد�ف الشهادة الوطنية لالإ
ي NCEA �ف

42 نقطة �ف

ي تدل عىل مهارات 
من القائمة معتمدة من الحكومة، بالإضافة إل بعض نقاط المستوى 2 ال�ت

ي تدل عىل المهارات العددية
القراءة والكتابة ونقاط المستوى 1 ال�ت

يا متوسط "النقاط" العام بحد أد�فشهادة المدرسة العليا )SSC(نيج�ي

متطلبات القبول 
لطالب الدراسات العليا 

ي برامج الجامعة للدراسات العليا إكمال المؤهل التعليمي الذي يعت�ب 
 يتطلب القبول �ف

الية )AQF( )درجة بكالوريوس(. طار عمل المؤهالت الأس�ت عىل الأقل معادلً لإ
 

 لالطالع عىل تفاصيل عن متطلبات القبول اقرأ بيانات الدورات الدراسية الفردية 
نت عىل: ن�ت  عىل الإ

www.une.edu.au/courses

متطلبات القبول 
لطالب المرحلة الجامعية 



ويج  المدرسة الثانوية العليا ال�ف

)Vitnemal den Vidergaende Skole(

 معدل تراكمي بحد أد�ف 4.0 

)مقياس 6.0(

 المدرسة الثانوية العليا باكستان

الشهادة )المتوسطة(

 متوسط الدرجات %60 كحد أد�ف 

)القسم الأول(

ي جامعة بابوا غينيا الجديدة أو جامعة شهادة المدرسة العليا والعام التمهيديبابوا غينيا الجديدة
كمال الناجح لشهادة المدرسة العليا وعام تمهيدي �ف الإ

ي غينيا الجديدة
بابوا للتقنية �ف

ف كمال الناجح بمتوسط %80 كحد أد�فدبلوم المدرسة العليا / شهادة التخرجالفلب�ي الإ

 شهادة الثانوية )الكاملة( التحاد الروسي

التعليم العام

كمال الناجح بمتوسط درجات 3.0 كحد أد�ف   الإ

)مقياس 5.0 نقاط(

كمال الناجح بتقدير عام أد�ف شهادة التعليم الثانوي العامالمملكة العربية السعودية  الإ

"جيدا جدا"

ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ"سنغافورة ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

الشهادة العلياجنوب أفريقيا

ي والتدريب
شهادة التعليم الإضا�ف

عفاء من امتحان القبول وتقدير أد�ف "مقبول"  كمال الناجح مع الإ الإ

كمال بكفاءة مرضية عامة الإ

ي أربعة مواد أكاديمية ذات صلة من المستوى "أ"*شهادة التعليم العام المستويات "أ"�يالنكا
ما يعادل 8 نقاط �ف

كمال الناجح بمتوسط درجات 3.0 كحد أد�ف شهادة المدرسة الثانوية العليا )Avgangsbetyg(السويد  الإ

)مقياس 5 نقاط(

" بحد أد�فدبلوم المدرسة الثانوية العلياتايوان كمال الناجح بمتوسط )%70( بتقدير "سي الإ

انيا ف ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ" أو الشهادة المتقدمة للتعليم الثانويت�ف ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

 شهادة التعليم الثانوي تايالند

)Mayatom 6(

معدل تراكمي 2.5

 دبلوم المدرسة الثانوية الحكومية تركيا

)Devlet Lise Diplomasi(

. " بحد أد�ف كمال الناجح بتقدير عام "سي الإ

ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ"المملكة المتحدة ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

ي كل قسم دبلوم المدرسة العليا واختبار المنطق SATالوليات المتحدة الأمريكية
دبلوم التخرج من المدرسة الثانوية ونقاط تسجيل اختبار المنطق SAT البالغة 500 �ف

من الأقسام الثالثة - القراءة النقدية الرياضيات والكتابة

 دبلوم التعليم الثانوي العام فيتنام

)Bang Tu Tai(

معدل تراكمي بحد أد�ف 6.5

ف من المستوى "أ" ذات صلة*شهادة التعليم العام المستويات "أ"زامبيا ف أكاديميت�ي ي مادت�ي
ما يعادل 4 نقاط �ف

ي المستوى المتقدمزيمبابوي
ف من المستوى "أ" ذات صلةشهادة التعليم العام �ف ف أكاديميت�ي ي مادت�ي

ما يعادل 4 نقاط �ف

الحد الأد�ف الموىص به لمتطلبات القبولالمؤهل)المؤهالت(الدولة

A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 حيث التقدير *



ية  ف نجل�ي مركز اللغة الإ



ية  ف نجل�ي مركز اللغة الإ

ي جامعة نيو إنجالند مجموعة من 
ية )ELC( �ف ف نجل�ي يقدم مركز اللغة الإ

اً إل  ية إل الطالب وكذلك مساراً مبا�ش ف نجل�ي ي اللغة الإ
الدورات الدراسية �ف

ية لالأغراض  ف نجل�ي ي الجامعة من خالل برامج اللغة الإ
الدراسة الجامعية �ف

.)EAP( الأكاديمية

ELC ي
ية �ف ف نجل�ي ات دراسة اللغة الإ ف مم�ي

NEAS ية المعتمد من ف نجل�ي الي للغة الإ •  المركز الأس�ت

امج الشهادات الجامعية • مسارات ل�ب

ة والمؤهالت العالية ف أعضاء هيئة التدريس باللطف والخ�ب • يتم�ي

•  طالب من جنسيات متنوعة

•  معدلت نجاح عالية

• مركز اختبار IELTS معتمد بصورة كاملة

• رحالت وفعاليات ثقافية

ة.  يمكنك  ه الكنغر والغزلن عىل الجانب الآخر من ELC مبا�ش ف  •  محيط طبيعي جميل – حيث يتواجد مت�ف

ي الحرم الجامعي بصورة دائمة
رؤية دب الكول �ف

الية الحقيقية إل جميع  ة الأس�ت ف الأكاديمي والخ�ب ف بالود والنمو، وتقدم كل من التم�ي  •    توفر ELC بيئة تتم�ي
ف الطالب الدولي�ي

التدريس والتعلم

:ELC ي
يشمل التدريس والتعلم �ف

ي احتياجات الطالب. ي تل�ب
امج ال�ت •  اختبارات تحديد المستوى لكل طالب عند وصوله لضمان تصميم ال�ب

ات الضيوف • محا�ف

• إمكانية الوصول إل موارد التدريس والمرافق

• إمكانية الوصول إل الموارد الأكاديمية المتخصصة

ي تضمن أن الدورات يتم تقديمها وفقا لأعىل المعاي�ي
•  علميات ضمان الجودة ال�ت

ELC



المنح الدراسية

ي الجامعة. توجد أنواع 
ي درجات جامعية تعتمد عىل البحث �ف

تقدم جامعة نيو إنجالند عددا من فرص المنح الدراسية المقدمة إل طالب الدراسات العليا الذين يدرسون �ف

وعات بحثية محددة، ومنح أخرى عامة بصورة أك�ب وذات معاي�ي تأهيل أوسع.  مختلفة من المنح الدراسية المتوفرة؛ بعضها يستهدف فروعا معرفية أو مرسش

ي للجامعة: 
و�ف لك�ت  تتوفر أحدث المعلومات المفصلة عن الأنواع المختلفة من المنح الدراسية عىل الموقع الإ

/www.une.edu.au/research-services/pgstudy/scholarships

الية الجوائز الأس�ت

اليا. للمزيد من المعلومات عن  ي أس�ت
اننا من خالل برامج المنح الدراسية الشاملة �ف اليا وج�ي ف أس�ت الية إل نرسش المعرفة وروابط التعليم وإنشاء روابط ب�ي تهدف الجوائز الأس�ت

www.australiaawards.gov.au : ي
و�ف الية، يرجى زيارة الموقع اللك�ت الجوائز الأس�ت

مجالت البحث المستهدفة

لقد حددت الجامعة مجالت البحث الآتية لدرجات الماجست�ي والدكتوراه بالبحث.

ف به دوليا. توظف الجامعة حاليا أك�ش من  ي مع�ت
ف تعد جامعة نيو إنجالند مركز بح�ش ضافة إل التدريس المتم�ي بالإ

ي مجالت تشمل الزراعة والقتصاد 
700 موظفا حاصال عىل درجة الدكتوراه يتابعون البحوث الأساسية والتطبيقية �ف

دارة البيئية والصحة والطب الريفي. والتعليم والتمريض والإ

ي جامعة نيو إنجالند
البحوث �ف



ي والزراعي
التغ�ي البي�أ

• التكيف مع التغ�ي المناخي والحد منه

ي المياه العذبة
• التنوع الحيوي البحري و�ف

ي
• التنوع الحيوي الأرىصف

• إدارة الموارد الطبيعية

• المستقبل الريفي

اليا ي أس�ت
• الحيوانات �ف

• البحوث النباتية

• الزراعة المستدامة

• علم الوراثة الزراعية

ي
• البحث الحيوا�ف

الصحة الريفية

• الطب الريفي

• إدارة الخدمات الصحية

• المواد النشطة حيويا

كلينيكي • الصحة وعلم النفس الإ

• النوع والصحة والنشاط الجنسي

قليمي التعليم الريفي والإ

ي المدارس
• تدريس العلوم والرياضيات �ف

ية للمدارس وتعليم القراءة والكتابة ف نجل�ي • اللغة الإ

ي المدارس 
• التعليم الخاص والتنوع �ف

القانون

تيبات التأسيسية   •  القانون وال�ت

للمجتمعات الريفية

• القانون والسياسية الخاصة بالموارد الطبيعية

منطقة المحيط الهادئ

• المعيشة والتنمية

• الحوكمة وال�اع والأمن

• دراسات السالم

• العولمة والهجرة والتعبئة

ي
• التحول الثقا�ف

• نقل التعليم والصحة والمعرفة

• البيئة والتغ�ي المناخي

التعليم بالبحوث عن بُعد

يستطيع الطالب الدوليون أيضا الحصول عىل شهادة جامعية بحثية )مثل الدكتوراه أو 

( من خالل التعليم عن بُعد. الماجست�ي

ي أرميديل إما لحضور 
ي حرم الجامعة �ف

وعىل الرغم من أنه قد يُطلب من الطالب الحضور �ف

يد  نت والهاتف وال�ب ن�ت ف إل إن الإ ف�ي مدارس إلزامية مكثفة أو التشاور وجها لوجه مع المرسش

ف الطالب والجامعة بالنسبة  ي وتقنيات الويب الأخرى تشكل الأساس للتواصل ب�ي
و�ف لك�ت الإ

لمعظم دوراتهم الدراسية. 

ف الذين يدرسون عن بُعد من الخارج أو الطالب الذين يدرسون   يُسمح فقط للطالب الدولي�ي

ي الجامعة بطريقة التعلم عن بُعد.
ة الدراسة بالتسجيل �ف ة غ�ي تأش�ي اليا بتأش�ي ي أس�ت

�ف

ف الذين يتعلمون عن بُعد،  اف عىل الطالب الدولي�ي �ش ة الإ ي الجامعة بخ�ب
يتمتع الأكاديميون �ف

ي أساليب تلبيتهم لحتياجات الطالب الذي يدرسون ويجرون الأبحاث 
ويتمتعون بالمرونة �ف

بعيدا عن حرم الجامعة.



ي جامعة نيو إنجالند
البحوث �ف

ي المستقبل؛ العلوم الذكية، والتقنية الذكية• 
اليا �ف ف الغذاء والمياه لأس�ت تأم�ي

التغ�ي المناخي والستدامة البيئية، حماية التنوع الحيوي، السياسات الفعالة• 

قصاء الجتماعي، العدالة الصحية، الصحة الذهنية، والسياسة الجتماعية•  ي المجتمعات الريفية؛ الإ
الصحة والرفاهية �ف

ي• 
اث الثقا�ف قليمية، حماية ونرسش ال�ت قليمية، الهوية الإ قليمي، الذاكرة الإ اليا الإ نا ومستقبلنا؛ تاريخ أس�ت ماضينا، حا�ف

قليمية والريفية، الستدامة والرخاء والسالم•  اننا، التنمية الإ مجتمعاتنا، ج�ي

ي الضطالع بأبحاث عالية الجودة وإحراز نتائج بحثية قيمة. فهي تركز 
تفخر جامعة نيو إنجالند بتاريخها العريق �ف

ف خاص  اليا وعىل الصعيد الدولي مع ترك�ي ي أس�ت
جهودها لتحديد وتقديم ابتكارات قيمة إل المجتمع والصناعة �ف

اليا.  ي أس�ت
ية �ف ي الأماكن الريفية والح�ف

عىل الأبحاث متعددة التخصصات للتعامل مع المشكالت المعقدة �ف

تتضمن هذه الأبحاث مشاركات موسعة للتعاون متعدد التخصصات داخل جامعة نيو إنجالند عىل الصعيد المحىلي 

والدولي وهي مدعومة بواسطة خمس أولويات بحثية موضوعية:

ي مراكز البحوث التعاونية الآتية
إن جامعة نيو إنجالند حالًيا هي المشارك الرئيسي �ف

مركز البحوث التعاونية للمشاركة القتصادية عن بُعد• 

مركز البحوث التعاونية للمعلومات الفراغية• 

مركز البحوث التعاونية عىل الحيوانات الغازية• 

ير•  ف مركز البحوث التعاونية عىل لحم الخ�ف

مركز البحوث التعاونية عىل الدواجن• 



المراكز البحثية التابعة لجامعة نيو إنجالند

)AgLaw( مركز الزراعة والقانون  •

)IRF( معهد مستقبل المناطق الريفية  •

)AGBU( بية وحدة الهندسة الوراثية الحيوانية وال�ت  •

ية  ي المناطق الريفية والح�ف
•  المركز القومي للعلوم، ICT وتعليم الرياضيات �ف

)SiMERR( اليا ي أس�ت
�ف

)ANE( ي مجال الفنون
بداع �ف نيو إنجالند للفنون - مركز للبحوث والإ  •

)APC( مركز آسيا والمحيط الهادئ التابع لجامعة نيو إنجالند  •

)CBDHA( ي الصحة والشيخوخة
مركز اكتشاف النشاط الحيوي �ف  •

ي المجتمعات الريفية 
ي الصحة الذهنية والرفاهية �ف

•  شبكة البحوث التعاونية �ف

)CRN - Mental Health( قليمية والإ

)BPE( مركز البحوث البيئية السلوكية والفسيولوجية  •

)RCS( الحلول المناخية الريفية  •

)PARG( مجموعة القياس والزراعة والبحوث  • 

ي جامعة نيو إنجالند سمعة دولية طيبة من خالل 
لقد حقق الباحثون والعلماء �ف

ي مجالت مثل:
مساهماتهم �ف

ي والزراعي
التغ�ي البي�أ  •

التكيف مع التغ�ي المناخي والحد منه  •

ي المياه العذبة
التنوع الحيوي �ف  •

ي التنوع الحيوي ال�ب  •

إدارة الموارد الطبيعية  •

مستقبل المناطق الريفية  •

اليا ي أس�ت
الحيوانات �ف  •

البحوث النباتية  •

الزراعة المستدامة  •

الهندسة الوراثية الزراعية  •

ي العلوم الحيوانية
البحوث �ف  •

الرياضيات والنمذجة الفراغية  •

القتصاد والسياسة العامة  •

القتصاد الزراعي  •

الحكومة المحلية  •

تيبات المؤسسية للمجتمعات الريفية القانون وال�ت  •

ف والسياسات الخاصة بالموارد الطبيعية القوان�ي  •

دارة الأعمال والإ  •

قليمية ي المناطق الريفية والإ
التعليم �ف  •

ي المناطق الريفية
الصحة �ف  •

ي المناطق الريفية
الطب �ف  •

إدارة الخدمات الصحية  •

كلينيكي والصحي علم النفس الإ  •



جامعة نيو إنجالند الدولية

جامعة نيو إنجالند

Armidale NSW 2351 Australia

هاتف: 2135 6773 2 61+ 
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من إنتاج i-studentgroup لصالح UNE International، UNE يوليو 2013

ي أي وقت وبدون 
ي تغي�ي عروض الدورات الدراسية وقواعد التقدم، ومتطلبات اللتحاق، ورسوم التعليم وتواريخ الدورات الدراسية وجميع الجوانب الأخرى �ف

تحتفظ جامعة نيو إنجالند بالحق �ف
ر بسبب  ر المبا�ش أو التبعي أو القتصادي( أيا كان سببه، وسواء وقعت هذه الخسارة أو ال�ف ي ذلك الخسارة أو ال�ف

ر )بما �ف إشعار مسبق. لن تتحمل الجامعة أية مسؤولية عن أية خسارة أو �ف
ه والذي قد ينتج بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش عن استخدام هذا المنشور. همال أو غ�ي الإ

Armidale  Australia


