
 

 

 مكونات البرنامج

يتم إجراء إختبار تحديد المستوي ومقابلة مع الطالب وذلك قبل أن يبدأوا في 
وبناء على النتائج  يتم وضع الطالب في صفوف مناسبة " . إيسول"برنامج 
. لمستواهم  

في جامعة ماسي  لتحسين آفاءة " إيسول"و من هنا فقد تم تصميم صفوف 
ففي المستويات العليا . لبية احتياجاتهم التعليميةالطالب في اللغة اإلنجليزية وت

يدرس الطالب آتابة المقاالت والتقارير، ويطورون استراتيجات ومهارات 
. المحادثة الشفوية الفعالة  

 
ويقوم المعلمون أثناء الفترة الدراسية بالمتابعة عن آثب مع الطالب للتأآد من 

. تياجاتهم وأهدافهمأنهم يعملون بالمستوى األفضل الذي يالئم اح  
 

"إيسول"الشهادات في   
 

 4يجب على الطالب أن يجتازوا " إيسول"إلتمام أي من الشهادات الثالثة في 
. مواد على األقل  

 
شهادة المستوي األول في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين 

"إيسول"بها  
سون   لتلبية احتياجات الطالب الذين يدر المستوي األولتم تصميم شهادة

وتوفر هذه الدورة للطالب معرفة .  اإلنجليزية في مستوى ما بعد التمهيدي
وهي . المفردات األساسية في اللغة اإلنجليزية مع الترآيبات اللغوية للجمل

تساعد الطالب على التواصل مع الشعوب الناطقة باللغة اإلنجليزية آما تقوم 
. أيضا بتطوير مهارتهم في الدراسة بشكل مستقل  

 
شهادة المستوي  المتوسط في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين 

"إيسول"بها  
يستفيد الطالب الذين يرغبون في تنمية مهاراتهم ومعارفهم الحالية من شهادة 

في اللغة اإلنجليزية فالمواد في هذه الشهادة تساعد المستوي  المتوسط 
تنمي مهارتهم في الطالب على تطوير معارفهم في المفردات والقواعد آما 

وتوفر هذه المواد الفرص أمام الطالب . المحادثة واالستماع والقراءة والكتابة
. لفهم اللغة اإلنجليزية واستعمالها  

 
شهادة المستوي  المتقدم في اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين 

"إيسول"بها  
ية، تتناسب هذه الشهادة مع أولئك الطالب الذين يحضرون للدراسات الجامع

وتساعد المواد .  أوالذين يحتاجون لمستويات أعلى آفاءة في اللغة اإلنجليزية
التي تعطى في هذا المستوى المتقدم الطالب على استيعاب المعلومات والتعبير 

. عن األفكار األآثر تعقيدا في شتى المجاالت  
 

 برنامج اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
"إيسول"برنامج   

 
امعة ماسي  العديد من الخيارات المرنة للطالب الذين يرغبون في تقدم ج

للتحضير " إيسول"يختار الطالب برنامج . تحسين آفائتهم باللغة اإلنجليزية
للدراسات العليا، ولتسهيل المحادثة في مكان العمل، أو لتحقيق غاياتهم 

وقد يرغبون في الحصول علي شهادة رسمية قبل الحصول على . الخاصة
الدرجة الجامعية من خالل أي من شهادات اللغةاإلنجليزيةلغير الناطقين بها  

. في المستوى االبتدائي، أو المستوى المتوسط أو المستوى المتقدم"  إيسول"
ويتوفر أمام الطالب األجانب خيار مرن يسمح لهم بالتسجيل في شهادة اللغة 

جميع الطالب في البرنامج ويعمل .  اإلنجليزية العامة ألي عدد من األسابيع
من خالل صفوف  مهيئة بشكل خاص بما يتناسب مع مستواهم  في اللغة 
اإلنجليزية  وترآز الدراسة على المهارات األساسية في القراءة والكتابة 

. والمحادثة واالستماع  
 

 فترة البرنامج

شكل ب" إيسول"يمكن التسجيل في برنامج اللغةاإلنجليزيةلغير الناطقين بها  
و لمعرفة مواعيد التسجيل والعطل انظر موقعنا  . دوري خالل العام  
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وعلى الطالب الذين يرغبون في تحصيل إحدى الشهادات في اللغةاإلنجليزية 
وال بد من .  أسبوعا16ل  مواد خال4أن يكملوا " إيسول" "لغير الناطقين بها  

أما الدراسة بدوام .  أسابيع بدوام آامل8إتمام مادتين في الدورة التي تمتد إلى 
ويمكن للطالب األجانب  الذين فضلوا .  جزئي فتتوفر أمام الطالب المواطنين

الخيار المرن أن يبدأوا في أي نوع من التتسجيل، وأن يدرسوا ألي فترة قد 
). أسابيع4بما ال يقل عن (احتياجاتهم التعليمية يحتاجونها لتلبية   

 
 شروط القبول

 عاما وأن يكون لديهم مستوي تعليمي 17يجب أن ال يقل عمر المتقدمين عن 
.  بلغتهم األم ما يعادل  المستوى التعليمي في المدارس الثانوية النيوزلندية 

 أوليسوا مواطنين ويجب على الطالب الذين ليس لديهم إقامة دائمة في نيوزلندا
نيوزلنديين أن يكون لديهم التصريح المناسب لإلقامة داخل نيوزيلندا فبرنامج 

غير مناسب للحصول علي تصريح " إيسول"اللغةاإلنجليزية لغير الناطقين بها  
. إقامة للطالب المبتدئين  

 
يجب على الطالب الذين يحضرون الستكمال دراساتهم في جامعة ماسي 

ستكمالهم شروط التسجيل األآاديمي لبرنامجهم المطلوب وذلك قبل التأآد من ا
آما يجب على ".إيسول "اللغةاإلنجليزية لغير الناطقين بها البدء في برنامج

الطالب الذي يحتاجون للمساعدة في استيفاء متطلبات التسجيل في الشهادات 
يسية، أو الجامعية أن يراجعوا المعلومات الخاصة  بشهادة الدراسات التأس

  .شهادة التحضيرللمؤهل الجامعي على الموقع
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 العنوان
 
 

 المكتب الدولي
 جامعة ماسي

11 222حقيبة خاصة رقم   
 بالمرستون نورث

 نيوزلندا
 
 

 مرآز التأهيل الجامعي ودراسات اللغة اإلنجليزية
 

 أوآالند

 جامعة ماسي
  ،  أوتيها روهي64مبنى رقم 
،5بوابة رقم   

   شارع أوآالندز، ألباني، أوآالند،  نيوزلندا
9800تحويلة + 64 9 414 0800: هاتف  

 
 بالمرستون نورث

 جامعة ماسي
  مدخل آانوآا ، المتفرع عن مدخل  سنتانيال ،

   بالمرستون نورث،  نيوزلندا
8491تحويلة + 64 6 356 9099: هاتف  

 
 ويلنغتون

 جامعة ماسي 
  ع واالس أ،  شار-المدخل

  تي، ماونت آوك،  ويلنغتون، نيوزلندا37مبنى : االستقبال
6824، تحويلة + 64 4 801 5799: هاتف  

 

 

 الخيار المرن
يمكن للطالب األجانب الذين يحتاجون للمرونة في الدراسة أن يسجلوا في 

 ال تقل(ألي فترة يحتاجونها " إيسول "اللغةاإلنجليزية لغير الناطقين بها برنامج
وسوف يحضرون نفس الصفوف التي يحضرها الطالب ).  أسابيع4عن 

في المستوى " إيسول " اللغةاإلنجليزية لغير الناطقين بهااآلخرون في شهادات
ويتم تقييم مستوي .  المناسب لهم، ولكن ال يجب عليهم إتمام المؤهل الرسمي
نتهاء الكامل وعند اال. الطالب الذين اختاروا هذا الخيار المرن بشكل مستمر

من آل  دورة دراسية يتلقى الطالب شهادة في اإلنجليزية العامة توضح مدة 
. الدورة التي حضروها والمستوى  الذي حققوه  

 
 

 الرسوم الدراسية
$385 (NZ) per week 

 "إيسول"ا اللغةاإلنجليزية لغير الناطقين بهلمعرفة الرسوم الحالية لبرنامج 
: 1920دأ آل المواد بالسابقة يمكنك زيارة موقع اإلنترنيت التالي وللعلم تب  
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  IELTS نظام امتحان اللغة اإلنجليزية الدولي 

و يعقد هذا االمتحان  . إس.تي.إل.إي.تعتبر  جامعة ماسي مرآزا المتحان  آي
يمكن للطالب الذي يرغبون و.  بالمراآز في جميع فروع الجامعة الثالثةياشهر

في اجتياز هذا االمتحان لغرض استكمال دراساتهم أو العمل أو الهجرة أن  
يزوروا موقع االنترنيت  لمعرفة مواعيد االختبارات والرسوم وتفاصيل 

  .الحجز
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. إس.تي.إل.إي.دورة ممارسة واستراتيجيه آي  

ب الفرصة لممارسة وتطوير استراتيجيات االستماع تعطي هذه الدورة للطال
 وذلك إس  .تي.إل.إي.والقراءة والكتابة  والمحادثة  في جزئيات امتحان آي

و يتم عادة االلتحاق بهذه الدورات  إلى جانب . قبل أن يجلسوا لهذا االمتحان
أو البرامج التأسيسية آما يتم أيضا تقديمها خارج األوقات " إيسول"دورات 

. العتيادية للصفوفا  
 
 
 


