
جامعة نيو إنجالند
Armidale, Australia



نبذة عن جامعة نيو إنجالند
تعد جامعة نيو إنجالند )UNE( أول جامعة أسترالية أًنشئت خارج  العاصمة، ويمتد تاريخها 
الجامعات  أفضل  كإحدى  كبير  تتمتع بصيت  كما  الماضي،  القرن  العشرينيات من  فترة  إلى 
من  العديد  شغل  قد  ذلك  على  عالوة  والبحث،  والتدريب  التدريس  مجاالت  في  األسترالية 
خريجي جامعة نيو إنجالند مناصب ُعليا عديدة في أستراليا وفي جميع أنحاء العالم في مختلف 

القطاعات مثل قطاعات األعمال والعمل الحكومي والتعليم واألبحاث وتنمية المجتمعات.

اكتسبت جامعة نيو إنجالند صيتها منقطع النظير من خالل حصولها على أعلى تقييم )خمس 
نجوم( في “مستوى رضا الخريجين” في دليل الجامعات المرموقة لعام 2017. 

كما منح أيًضا خريجو الجامعة طاقم التدريس في جامعة نيو إنجالند خمس نجوم عن جودة 
التدريس،  وتجدر اإلشارة إلى أن تقييم الخمس نجوم في هذه الفئات يعني أن طالب جامعة نيو 

إنجالند صنفوا تجربتهم الجامعية أفضل من طالب %80 من الجامعات األخرى.

حصلت جامعة نيو إنجالند مرة أخرى على 
أعلى تقييم )خمس نجوم( في “مستوى الرضا 

العام للخريجين”

تضم جامعة نيو إنجالند أكثر من 20.000 من الطالب المسجلين الذي يتلقى أغلبهم الدراسة 
في صورة دورات عبر اإلنترنت، إال أن هناك أكثر من 4.500 طالب يدرسون في الحرم 
الجامعي القديم آرمدال، وهذا يشمل 1000 تقريًبا من الطالب الوافدين من أكثر من 80 دولة 

مختلفة.



جامعة نيو إنجالند

تعد جامعة نيو إنجالند هي واحدة من أعرق الجامعات األسترالية، إذ 
تحظى بسمعة مرموقة على مدار 78 عاماً بفضل تميزها في التعليم 

والتعلم واألبحاث.

une.edu.au/study/international



آرمدال
تقع جامعة نيو إنجالند في آرمدال على الهضبة الشمالية في نيو ساوث ويلز، أستراليا، وتعد 
الرائعة  المياه  بشالالت  محاطة  خالبة  ريفية  منطقة  في  تقع  صغيرة  عالمية  مدينة  آرمدال 
والوديان الساحرة ومتنزهات التراث العالمي ومزارع الكرم معتدلة الطقس فضالً عن التراث 

الثقافي المتنوع.

تقدم جامعة نيو إنجالند لطالبها الوافدين تجربة تعليمية ومعيشية متميزة بتكلفة ميسورة في 
مدينة أسترالية إقليمية  تقع خارج حدود العاصمة إال أنها تضم شبكة مواصالت واسعة، وبذلك 

تقدم آرمدال تجربة جديدة ومختلفة لإلقامة في أستراليا.



موقعنا

Armidale, NSW



العلوم والتكنولوجيا
الكيمياء الحيوية/التكنولوجيا الحيوية

التنوع األحيائي
علوم الطب األحيائي

علم النبات
الكيمياء

الممارسة السريرية وعلم الوظائف
علوم الحاسوب

علوم اللياقة البدنية
علوم الطب الشرعي 

علم الوراثة
علم األرض

تكنولوجيا المعلومات
الرياضيات

الكيمياء الدوائية
علم األحياء الدقيقة

علم األعصاب
علم الحفريات

الصيدلة
الفيزياء

تتوفر المزيد من المعلومات حول البرامج المحددة على موقع:
my.une.edu.au/courses/

يرجى متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة 
أحدث المعلومات من جامعة نيو إنجالند إنترناشيونال.

قم بتنزيل تطبيقات “مرحًبا بكم في جامعة نيو إنجالند” ‘Welcome to UNE’ و “لماذا 
تدرس هنا” ‘Why Study Here’ من متجر آبل )Apple Store( أو من متجر جوجل 

.)Google Play(



مجاالت الدراسة

الدراسات اإلنسانية والفنون
علم اآلثار 

العلم الجنائي 
التاريخ 

دراسات السكان األصليين
الدراسات الدولية 
اللغات واللغويات 

اإلعالم واالتصاالت 
الموسيقى 

الفلسفة 
الدراسات السياسية 

علم النفس 
الدراسات الدينية 

علم االجتماع 
االستدامة 

المسرح والتمثيل 
التخطيط الحضري واإلقليمي 

تخطيط وإدارة المخاطر الطبيعية

يلتحق بجامعة نيو إنجالند أكثر من 20,000 طالب في المراحل الجامعية وبرنامج الدراسات العليا وبرامج األبحاث لنيل الدرجات العليا عبر 
مختلف مجاالت الدراسة.

األعمال والقانون
المحاسبة

األعمال الزراعية
اقتصاد الزراعة والموارد

إدارة األعمال
التنمية االقتصادية واإلقليمية

االقتصاد
التمويل واإلدارة المالية
إدارة الموارد البشرية

األعمال الدولية
القانون
اإلدارة

التسويق
القيادة التنظيمية

التدريب والتطوير
إدارة الموارد الطبيعية

التعليم
تعليم الطفولة المبكرة

القيادة في التعليم اإليجابي
التدريس )االبتدائي والثانوي(

)TESOL( تدريس اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى

العلوم البيئية والريفية
الزراعة

علم الحيوان
العلوم البيئية

علوم البيئة واإلدارة
علم النبات

العلوم الريفية
علم الحيوان

الصحة والتمريض
اإلدارة الصحية

التمريض
العمل االجتماعي

 كجهة بتقدم خدمة التعليم عبر اإلنترنت ينبغي اإلشارة إلى أن العديد من البرامج غير متاحة للدراسة للطالب 

الوافدين المتواجدين في الحرم الجامعي في آرمدال، حيث ُيسمح فقط للطالب الوافدين الذين يدرسون من 

الخارج أو الذين يدرسون في أستراليا بموجب تأشيرة غير تأشيرة الطالب بالتسجيل في نظام التعليم عبر 

اإلنترنت في جامعة نيو إنجالند.



في الحرم الجامعي
تظل جامعة نيو إنجالند إحدى الجامعات القالئل في أستراليا التي  تقدم تجربة متكاملة 

داخل الحرم الجامعي تجمع بين ميسورية التكلفة ودعم الطالب والحياة االجتماعية،ودائًما 
ما ُيصنِّف الخريجون العيش في جامعة نيو إنجالند على أنه “نمط حياة ميسور التكلفة 

وتجربة ال ُتقدر بثمن”، كما إن نظام اإلقامة في الجامعة يمنح الطالب مميزات دعم الشبكات 
األكاديمية واالجتماعية والشخصية، فضالً عن تاريخ ثري من المسابقات الجامعية  الحيوية 

في األنشطة الرياضية والثقافية.

تتكون أماكن إقامة الطالب في جامعة نيو إنجالند من ثماني كليات، من بينها ست أماكن 
لإلقامة في الجامعة التقليدية ، وقرية من وحدات متكاملة وشقق استوديو حديثة في كلية 

رايت كل منها مجهز بمطبخ خاص وحمام.

خارج الحرم الجامعي
بالنسبة للطالب الذين يفضلون اإلقامة خارج الحرم الجامعي، يمكن لجامعة نيو إنجالند 

مساعدة هؤالء الطالب في العثور على مكان إقامة مشترك أو سكن خاص أو أماكن متاحة 
للتأجير في آرمدال، إال أن أغلب الطالب الذين يقيمون خارج الحرم الجامعي يفضلون 

اإلقامة في المنازل المشتركة أو الشقق، حيث أن السكن المشترك ُيعد طريقة جيدة   للتعرف 
على أصدقاء جدد باإلضافة إلى المشاركة في البيئة التعليمية واالجتماعية بعيًدا عن محيط 

الحرم الجامعي.

“نمط حياة ميسور التكلفة 
وتجربة ال ُتقدر بثمن”



مكان اإلقامة

une.edu.au/campus-life/une-accommodation



يقدم مركز اللغة اإلنجليزية ELC في جامعة نيو إنجالند للطالب 
مجموعة من الدورات التعليمية للغة اإلنجليزية ومساًرا مباشًرا 

للدراسة في جامعة نيو إنجالند من خالل برنامج الجامعة لدراسة 
.)EAP( اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية

مميزات تعلم اللغة اإلنجليزية في مركز اللغة اإلنجليزية
• مقررات تمهيدية لبرامج نيل الدرجات العلمية

• طاقم تدريس مؤهل يتسم بالود والخبرة

• مجموعة متنوعة من الجنسيات

• معدالت تفوق مرتفعة

IELTS مركز معتمد ألداء اختبارات •

• رحالت خارجية ومناسبات ثقافية

محيط طبيعي خالب - حيث يوجد متنزه يشتمل على حيوانات الكانغر واآليل في الجهة   •
المقابلة لمركز اللغة اإلنجليزية كما يمكن دائًما مشاهدة حيوانات الكواال تتجول في 

األرجاء
بيئة تتسم بالود واالحتضان تمنح الطالب الوافدين تجربة أكاديمية ممتازة باإلضافة إلى   •

معايشة أسلوب الحياة في أستراليا

التدريس والتعلم في مركز اللغة اإلنجليزية
• يتم إجراء اختبارات تقييم المستوى لكل طالب عند وصوله لضمان إعداد البرامج وفًقا 

الحتياجات الطالب
• محاضرات الضيوف

• استخدام موارد ومرافق التدريس
• استخدام الموارد األكاديمية المتخصصة

• عمليات مراقبة الجودة لضمان تقديم الدورات وفًقا ألعلى المعايير

une.edu.au/current-students/support/international-
students/english-language-centre

ELC مركز اللغة اإلنجليزية



مركز اللغة 
اإلنجليزية



التميز البحثي
ُتعد جامعة نيو إنجالند،عالوة على قدراتها التعليمية المميزة، 

مركز أبحاث معتمد عالمًيا، وتتميز الجامعة بأن لديها حالًيا أكثر 
من 700 مرشح لدرجة الدكتوراه بأبحاث جوهرية وتطبيقية في 

العديد من المجاالت منها الزراعة واالقتصاد والتعليم والتمريض 
وإدارة البيئة والصحة والطب الريفي

المجاالت
العلوم الزراعية

علوم األحياء
علوم األرض

التعليم والمجتمع البشري
العلوم البيئة

العلوم اإلنسانية والفنون اإلبداعية
الرياضيات والعلوم الحسابية

العلوم الطبية والصحية

المراكز والمعاهد
)AGBU( وحدة علم الوراثة الحيواني والتربية

)Centre for Agribusiness( مركز األعمال الزراعية
)AgLaw( مركز الزراعة والقانون

)Centre for Local Government( مركز الحكومة المحلية
)Institute for Rural Futures( معهد مستقبل الريف

)Palaeoscience Research Centre( مركز أبحاث الحفريات
المركز القومي للعلوم والمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت و التعليم الحسابي للمناطق الريفية والمحلية في 

)SiMERR( أستراليا

مراكز البحوث التعاونية
الدواجن األسترالية )Australian Poultry( )مراكز البحوث التعاونية ( )مقره جامعة نيو إنجالند(

 صناعة األغنام األسترالية )Australian Sheep Industry( )مراكز البحوث التعاونية ( 
)مقره جامعة نيو إنجالند(

الحرائق والمخاطر الطبيعية )Bushfire and Natural Hazards( )مراكز البحوث التعاونية(
مجتمعات تجميع القطن )Cotton Catchment( مراكز البحوث التعاونية

)Beef Genetic Technologies( مراكز البحوث التعاونية للتكنولوجيا الوراثية لألبقار
)Polymers( مراكز البحوث التعاونية للمركبات الكيميائية

)Remote Economic Participation( مراكز البحوث التعاونية للمشاركة االقتصادية
)Spatial Information( مراكز البحوث التعاونية للمعلومات الفضائية

)Invasive Animals( مراكز البحوث التعاونية البحث المشترك للحيوانات العدوانية

تقدم جامعة نيو إنجالند مجموعة لفرص التقديم على أبحاث الدراسات العليا والمنح الدراسية، ولمزيد 
من المعلومات يرجى زيارة الموقع: 

une.edu.au/research/hdr



البحث

“%87 من مجاالت البحث في 
جامعة نيو إنجالند  تم تصنيفها 
وفقاً للمعايير العالمية أو وفقاً 

لمعايير أعلى.” 
)ERA 2015 :المصدر(

une.edu.au/research
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إعداد جامعة نيو إنجالند إنترناشيونال، نوفمبر 2016.

تحتفظ جامعة نيو إنجالند بحقها في تغيير عروض البرامج أو قواعد التقدم والتتابع أو متطلبات الدخول أو رسوم الدراسة أو  المواعيد وكافة الجوانب األخرى في أي وقت من األوقات دون إخطار 
مسبق،  وال تتحمل جامعة نيو إنجالند مسؤولية فقدان أو ضرر )ويشمل ذلك الفقدان أو الضرر المباشر أو التبعي أو االقتصادي( بغض النظر عن سببه وسواء كان ناتًجا عن إهمال أو أي سبب 

آخر قد يترتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام هذا المنشور.

برجاء إعادة 
التدوير

Armidale  Australia

 قدم اآلن
une.edu.au/study/international/applying


