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Please note applications can be submitted at any 
time  by  PhD  candidates  and  English  language 
applicants.  For  all  other  programmes, 
applications  received  after  the  closing dates will 
be  considered  on  an  individual  basis  and  are 
subject  to  programme  space  and  campus 
availability. 

 
نرجو اإلنتباه إلى أن المتقدمين لبرنامج اللغة اإلنجليزية 

.وقتي أي أو الدآتوراة يمكنهم التقديم ف  
 

في حالة البرامج األخرى يتم تقييم الطلبات ومن ثم 
.خالية في حالة وجود أماآن اعتمادها

Admission Criteria 
Students  need  to meet  both  the  academic  and 
English  language  requirements of  their  intended 
programme  of  study.  Please  refer  to 
http://international.massey.ac.nz  for  the  specific 
criteria  for  pre‐degree,  undergraduate  and 
postgraduate level applicants. 
PhD:  A  high  calibre  Masters  or  Bachelor  with 
Honours  degree  with  demonstrated  research 
skills. 
Postgraduate:  An  appropriate  undergraduate 
degree from a recognised tertiary institution. 
Graduate  Diploma:  An  appropriate  three  year 
diploma  or  undergraduate  degree  from  a 
recognised tertiary institution. 
Undergraduate: Achieved  the equivalent of  Year 
13  in  New  Zealand  (NCEA  level  3  University 
Entrance). 
Foundation Studies and Undergraduate Diplomas:  
Achieved  the  equivalent  of  Year  12  in  New 
Zealand. 

 شروط القبول:

البد أن يستوفي الطالب المتقدمون المتطلبات األآاديمية 
.ومستوى اللغة اإلنجليزية قبل اإللتحاق بالبرنامج المحدد  

 

لتعرف على شروط اإللتحاق بكل من برامج الدراسات ل
ت فوق الجامعية نرجو زيارة موقعنا والدراساالجامعية 

اإللكتروني 
http://international.massey.ac.nz

درجة التفوق في الماجستير أو بكالريوس : الدآتوراة 
.مع مرتبة الشرف ومقدرات مشهودة في مجال البحث

مناسبة في من  درجة جامعية: الدراسات فوق الجامعية 
.جامعة معترف بها 

أو شهادة جامعية ) سنوات  3( درجة دبلوم : دبلوم عالي 
.من جامعة معترف بها 

سنة  13نيل درجة تعليم عام تعادل : دراسة جامعية 
.دراسية آما في نظام الدخول للجامعة بنيوزيلندا 

 12نيل ما يعادل : دراسات األساس والدبلوم الجامعي
.ة على النظام النيوزيلندي سنة دراسي

 

Country Specific Entry Requirements: 
 
Saudi Arabia: Foundation: General Secondary 
Education Certificate with a Very Good grade 
(75%) over 4 best academic subjects.   Undergrad: 
Successful completion of either an undergraduate 
diploma or an associate degree at a recognised 
tertiary institution. 
 
Oman: Foundation: General Secondary School 
Leaving Certificate with 70% in best 5 subjects 
(excluding Arabic/Islamic Education) and 70% in 
math.  Undergrad: Successful completion of a two 
year diploma from a recognised tertiary 
institution. 
 
Pakistan: Foundation: Secondary School 
Certificate with 60% average (B grade or Division 

 

شروط اإللتحاق لبعض الدول :

الثانوية العامة مع درجة جيد جدًا : األساس :  السعودية
: الدراسة الجامعية . في أربعة مواد أساسية ) %75 (    

دبلوم أو درجة مساعدة في معهد " بنجاح " إآمال 
.معترف به 

)  70( % الثانوية العامة مع درجة : األساس : عمان 
تثناء اللغة العربية والتربية باس(  في خمسة مواد أساسية 

.في الرياضيات )  70( % و ) اإلسالمية 

" عامين دراسيين " بنجاح " إآمال : الدراسات الجامعية 
.في معهد معترف به" دبلوم 

.في المتوسط )  60( % شهادة ثانوية مع درجة    
:األساس   باآستان

د عام دراسي واح" بنجاح " إآمال : الدراسة الجامعية 
. بمعهد معترف به

ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS 
 

متطلبات اللغة اإلنجليزية  

 

The minimum English language requirements for admission 
to Massey University are. 
Postgraduate (including PhD): 
Academic  IELTS 6.5  (no band  less  than 6.0), or, TOEFL 575 
(paper), TWE 4.0, or, TOEFL 232 (computer), ER 4.0, or,  iBT 
90 (internet), with writing score of 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undergraduate  (including  Graduate  Diplomas):  Academic 
IELTS  6.0  (no  band  less  than  5.5),  or,  TOEFL  550  (paper), 
TWE  4.0,  or,  TOEFL  213  (computer),  ER  4.0,  or,  iBT  80 
(internet), with writing score of 19. 
Pre‐degree (including Certificate of  
 
 
 
 

 
 
Foundation Studies): Academic IELTS 5.5 (no band less than 
5.0),  or,  TOEFL  525  (paper)  or,  TOEFL  196  (computer)  ER 
4.0, or, iBT 70 (internet), with writing score of 18. 
 
 
Note: 
1. English language test results are valid for two years only. 
2. Applicants with TOEFL/iBT  results please  request ETS  to 
send  the  results  directly  to  Massey  University.    The 
institutional code is 9480. 
 

 الحد األدنى للغة اإلنجليزية ومتطلبات القبول :
:دراسات فوق الجامعية بما في ذلك الدآتوراة     
   

IELTS  في ال 6.5درجة   *
 TOEFL في ورقة  575أو * 

TWE 4.5*   
 ER 4.0آمبيوتر ،  TOEFLفي  232أو * 
 .في الكتابة  20إنترنت مع درجة  IBT 90أو * 

دراسات جامعية بما في ذلك درجة الدبلوم :
 
 .األآاديمي  IELTSفي   6.0درجة *  
 TOEfL  ،4.0  TWEفي ورقة  550أو *  
 ER  4.0آمبيوتر،  TOEFLفي   213أو *  
 في الكتابة 19إنترنت مع درجة  IBT 80أو *  
 

 دراسات قبل الجامعة

 .األآاديمي  IELTSفي    5.5درجة *  
 TOEfL  ،4.0  TWEفي ورقة  525أو *  
 ER  4.0آمبيوتر،  TOEFLفي   196أو *  
 في الكتابة 18إنترنت مع درجة  IBT 70أو *  
 

)بما في ذلك دراسات األساس ( اإلعداد المسبق   * 

مالحظة :

تعتمد نتيجة إمتحان اللغة اإلنجليزية تعتمد لعامين م�ن  *  
 .تاريخ الحصول عليها 

   IBTالمتق��دمون عل��ى درج��ة  *   / TOEFL  عل��يهم أن
 .إلرسال النتيجة  ETSيطلبوا 

 

Credit Transfer 
Massey  may  grant  credit  or  advanced  standing  for 
undergraduate  level  study  undertaken  at  another  tertiary 
institution.  To  apply  for  credit,  international  students 
should provide a course summary of the equivalent courses 
completed.  These  course  summaries  should  be  submitted 
to the International Office together with the Application for 
Admission form for assessment. 

تقديرالدرجات(المعادلة) :

في حالة اإلنتقال للدراسة بجامعة ماس فإن الجامعة 
تي نالها الطالب من تمنح إمتياز تقدير الدرجات ال

.جامعة أخرى 

على الطالب الدوليين إرفاق الدرجات الخاصة 
بالكورسات التي أآملت مع طلب التقديم للجامعة بصورة 

مباشرة إلى جامعة ماسي

ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS 
 

متطلبات اللغة اإلنجليزية  

 

The minimum English language requirements for admission 
to Massey University are. 
Postgraduate (including PhD): 
Academic  IELTS 6.5  (no band  less  than 6.0), or, TOEFL 575 
(paper), TWE 4.0, or, TOEFL 232 (computer), ER 4.0, or,  iBT 
90 (internet), with writing score of 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undergraduate  (including  Graduate  Diplomas):  Academic 
IELTS  6.0  (no  band  less  than  5.5),  or,  TOEFL  550  (paper), 
TWE  4.0,  or,  TOEFL  213  (computer),  ER  4.0,  or,  iBT  80 
(internet), with writing score of 19. 
Pre‐degree (including Certificate of  
 
 
 
 

 
 
Foundation Studies): Academic IELTS 5.5 (no band less than 
5.0),  or,  TOEFL  525  (paper)  or,  TOEFL  196  (computer)  ER 
4.0, or, iBT 70 (internet), with writing score of 18. 
 
 
Note: 
1. English language test results are valid for two years only. 
2. Applicants with TOEFL/iBT  results please  request ETS  to 
send  the  results  directly  to  Massey  University.    The 
institutional code is 9480. 
 

 الحد األدنى للغة اإلنجليزية ومتطلبات القبول :
:دراسات فوق الجامعية بما في ذلك الدآتوراة     
   

IELTS  في ال 6.5درجة   *
 TOEFL في ورقة  575أو * 

TWE 4.5*   
 ER 4.0آمبيوتر ،  TOEFLفي  232أو * 
 .في الكتابة  20إنترنت مع درجة  IBT 90أو * 

دراسات جامعية بما في ذلك درجة الدبلوم :
 
 .األآاديمي  IELTSفي   6.0درجة *  
 TOEfL  ،4.0  TWEفي ورقة  550أو *  
 ER  4.0آمبيوتر،  TOEFLفي   213أو *  
 في الكتابة 19إنترنت مع درجة  IBT 80أو *  
 

 دراسات قبل الجامعة

 .األآاديمي  IELTSفي    5.5درجة *  
 TOEfL  ،4.0  TWEفي ورقة  525أو *  
 ER  4.0آمبيوتر،  TOEFLفي   196أو *  
 في الكتابة 18إنترنت مع درجة  IBT 70أو *  
 

)بما في ذلك دراسات األساس ( اإلعداد المسبق   * 

مالحظة :

تعتمد نتيجة إمتحان اللغة اإلنجليزية تعتمد لعامين م�ن  *  
 .تاريخ الحصول عليها 

   IBTالمتق��دمون عل��ى درج��ة  *   / TOEFL  عل��يهم أن
 .إلرسال النتيجة  ETSيطلبوا 

 

Credit Transfer 
Massey  may  grant  credit  or  advanced  standing  for 
undergraduate  level  study  undertaken  at  another  tertiary 
institution.  To  apply  for  credit,  international  students 
should provide a course summary of the equivalent courses 
completed.  These  course  summaries  should  be  submitted 
to the International Office together with the Application for 
Admission form for assessment. 

تقديرالدرجات(المعادلة) :

في حالة اإلنتقال للدراسة بجامعة ماس فإن الجامعة 
تي نالها الطالب من تمنح إمتياز تقدير الدرجات ال

.جامعة أخرى 

على الطالب الدوليين إرفاق الدرجات الخاصة 
بالكورسات التي أآملت مع طلب التقديم للجامعة بصورة 

مباشرة إلى جامعة ماسي

‐ A Mosque is located near campus. 
‐ Many Muslim  religion  and National 

social clubs are available on campus.
 

Wellington Campus  مقر الجامعة بولينغتون
‐ Prayer room on campus. 
‐ Wellington  is a  large city with many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the 

city. 
‐ Massey Wellington Muslim  Student 

Club. 

.صالة بالمقرتوجد غرفة ألداء ال* 
ولينغتون مدينة آبيرة بها عدد من المطاعم التي تقدم الطعام * 

.الحالل
يوجد نادي للطالب المسلمين . توجد عدة مساجد بالمدينة * 

بجامعة ماس

 

Apply to Study at Massey 
We warmly  invite  you  to  consider Massey 
University  as  your  study  destination.  At 
Massey,  you  will  be  part  of  a  diverse 
international  community  whose 
contribution  to  academic  and  cultural  life 
will  be  encouraged  and  valued.  We 
welcome enquiries and applications directly 
from  students  or  through  the  services  of 
our registered agents around the world. 

تقدم لإللتحاق بجامعة ماسي 
لدراستك الجامعية وفوق  ينحن ندعوك لتختار جامعة ماس

في هذه الجامعة ستكون جزءًا من مجتمع دولي ينال . الجامعية
.فيه صاحب آل   إسهام أآاديمي وثقاقي آل تشجيع وتقدير

نحن نرحب بآرائكم واستفساراتكم وطلباتكم إن آانت بطريقة  
 مباشرة أو عبر وآالئنا المنتشرون في جميع أنحاء العالم

International Office 
Massey’s  International  Office  is  the  first 
point of contact for course information and 
advice.  Please  contact  us  for  any 
information  about University  programmes, 
fees,  admission  requirements,  and  any 
other  questions  you  might  have  about 
studying  at  Massey.  Email  us  at 
international@massey.ac.nz  
 

 

Application Form and Process 
To be considered  for admission at Massey, 
international  students  need  to  complete 
and return the Application for Admission as 
an  International  Student  form  along  with 
their  supporting  documents  to  the 
International Office. 
The  Application  form  can  be  downloaded 
from  the  Massey  University  International 
Office  website, 
http://international.massey.ac.nz 
 

إستمارة وطريقة التقديم

لكى يتم قبول الطالب الدوليين بجامعة ماس يجب أن يمأل 
التقديم وإرسالها مع الوثائق الداعمة إلى  استمارةالطالب 

. المكتب الدولي بالجامعة  

التقديم من موقع المكتب الدولي  استمارةلى يمكن الحصول ع
بجامعة ماس بشبكة اإلنترنت 

http://international.massey.ac.nz

‐ A Mosque is located near campus. 
‐ Many Muslim  religion  and National 

social clubs are available on campus.
 

Wellington Campus  مقر الجامعة بولينغتون
‐ Prayer room on campus. 
‐ Wellington  is a  large city with many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the 

city. 
‐ Massey Wellington Muslim  Student 

Club. 

.صالة بالمقرتوجد غرفة ألداء ال* 
ولينغتون مدينة آبيرة بها عدد من المطاعم التي تقدم الطعام * 

.الحالل
يوجد نادي للطالب المسلمين . توجد عدة مساجد بالمدينة * 

بجامعة ماس

 

Apply to Study at Massey 
We warmly  invite  you  to  consider Massey 
University  as  your  study  destination.  At 
Massey,  you  will  be  part  of  a  diverse 
international  community  whose 
contribution  to  academic  and  cultural  life 
will  be  encouraged  and  valued.  We 
welcome enquiries and applications directly 
from  students  or  through  the  services  of 
our registered agents around the world. 

تقدم لإللتحاق بجامعة ماسي 
لدراستك الجامعية وفوق  ينحن ندعوك لتختار جامعة ماس

في هذه الجامعة ستكون جزءًا من مجتمع دولي ينال . الجامعية
.فيه صاحب آل   إسهام أآاديمي وثقاقي آل تشجيع وتقدير

نحن نرحب بآرائكم واستفساراتكم وطلباتكم إن آانت بطريقة  
 مباشرة أو عبر وآالئنا المنتشرون في جميع أنحاء العالم

International Office 
Massey’s  International  Office  is  the  first 
point of contact for course information and 
advice.  Please  contact  us  for  any 
information  about University  programmes, 
fees,  admission  requirements,  and  any 
other  questions  you  might  have  about 
studying  at  Massey.  Email  us  at 
international@massey.ac.nz  
 

 

Application Form and Process 
To be considered  for admission at Massey, 
international  students  need  to  complete 
and return the Application for Admission as 
an  International  Student  form  along  with 
their  supporting  documents  to  the 
International Office. 
The  Application  form  can  be  downloaded 
from  the  Massey  University  International 
Office  website, 
http://international.massey.ac.nz 
 

إستمارة وطريقة التقديم

لكى يتم قبول الطالب الدوليين بجامعة ماس يجب أن يمأل 
التقديم وإرسالها مع الوثائق الداعمة إلى  استمارةالطالب 

. المكتب الدولي بالجامعة  

التقديم من موقع المكتب الدولي  استمارةلى يمكن الحصول ع
بجامعة ماس بشبكة اإلنترنت 

http://international.massey.ac.nz

All  applications  will  be  acknowledged  and 
assessed  for  eligibility.  There  is  no 
application  fee  charged.  Successful 
applicants  will  be  sent  an  Offer  of  Place, 
together with information on the enrolment 
procedures  and  about  how  to  apply  for 
university managed accommodation. 
Our  website  also  provides  a  full  and 
detailed  list of  the  steps  in  the application 
process.  

البد من : يتم تقييم آل الطلبات المقدمة لتحديد أهلية المتقدم
.توجد رسوم خالل فترة التقديم اإلشارة إلى أنه ال  

 
عند القبول تقوم الجامعة بإخطار المتقدم وتعريفه بطريقة 

.التسجيل  للجامعة وللسكن  

.يوفر موقعنا معلومات وافية عن آيفية التقديم 

 

Application Closing Dates 
Semester One (February): Applications close 
1st December the previous year 
Semester Two  (July): Applications close 1st 
May  
 

تاريخ قفل باب التقديم
 

ديسمبر  1يقفل باب التقديم في ) تبدأ في فبراير ( الفترة األولى 
.من العام المنصرم  

 

مايو 1يقفل باب التقديم في ) تبدأ في يوليو ( الفترة الثانية 

Please  note  applications  can  be  submitted 
at any  time by PhD candidates and English 
language  applicants.  For  all  other 
programmes,  applications  received  after 
the  closing dates will be  considered on  an 
individual  basis  and  are  subject  to 
programme space and campus availability. 

 
نرجو اإلنتباه إلى أن المتقدمين لبرنامج اللغة اإلنجليزية أو 

.وقتي أي الدآتوراة يمكنهم التقديم ف  
 

 اعتمادهافي حالة البرامج األخرى يتم تقييم الطلبات ومن ثم 
.في حالة وجود أماآن خالية

Admission Criteria 
Students need  to meet both  the  academic 
and English  language requirements of  their 
intended programme of study. Please refer 
to http://international.massey.ac.nz  for the 
specific  criteria  for  pre‐degree, 
undergraduate  and  postgraduate  level 
applicants. 
PhD:  A  high  calibre  Masters  or  Bachelor 
with  Honours  degree  with  demonstrated 
research skills. 
Postgraduate:  An  appropriate 
undergraduate  degree  from  a  recognised 
tertiary institution. 
Graduate  Diploma:  An  appropriate  three 
year diploma or undergraduate degree from 
a recognised tertiary institution. 
Undergraduate: Achieved  the equivalent of 
Year  13  in  New  Zealand  (NCEA  level  3 
University Entrance). 
Foundation  Studies  and  Undergraduate 
Diplomas:   Achieved the equivalent of Year 
12 in New Zealand. 

 شروط القبول:

البد أن يستوفي الطالب المتقدمون المتطلبات األآاديمية 
.ومستوى اللغة اإلنجليزية قبل اإللتحاق بالبرنامج المحدد  

 

لتعرف على شروط اإللتحاق بكل من برامج الدراسات ل
رة موقعنا والدراسات فوق الجامعية نرجو زياالجامعية 

http://international.massey.ac.nzاإللكتروني 

درجة التفوق في الماجستير أو بكالريوس مع : الدآتوراة 
.مرتبة الشرف ومقدرات مشهودة في مجال البحث

درجة جامعية مناسبة في من جامعة : الدراسات فوق الجامعية 
.رف بها معت

أو شهادة جامعية من ) سنوات  3( درجة دبلوم : دبلوم عالي 
.جامعة معترف بها 

سنة دراسية  13نيل درجة تعليم عام تعادل : دراسة جامعية 
.آما في نظام الدخول للجامعة بنيوزيلندا 

سنة  12نيل ما يعادل : دراسات األساس والدبلوم الجامعي
.ي دراسية على النظام النيوزيلند

   

All  applications  will  be  acknowledged  and 
assessed  for  eligibility.  There  is  no 
application  fee  charged.  Successful 
applicants  will  be  sent  an  Offer  of  Place, 
together with information on the enrolment 
procedures  and  about  how  to  apply  for 
university managed accommodation. 
Our  website  also  provides  a  full  and 
detailed  list of  the  steps  in  the application 
process.  

البد من : يتم تقييم آل الطلبات المقدمة لتحديد أهلية المتقدم
.توجد رسوم خالل فترة التقديم اإلشارة إلى أنه ال  

 
عند القبول تقوم الجامعة بإخطار المتقدم وتعريفه بطريقة 

.التسجيل  للجامعة وللسكن  

.يوفر موقعنا معلومات وافية عن آيفية التقديم 

 

Application Closing Dates 
Semester One (February): Applications close 
1st December the previous year 
Semester Two  (July): Applications close 1st 
May  
 

تاريخ قفل باب التقديم
 

ديسمبر  1يقفل باب التقديم في ) تبدأ في فبراير ( الفترة األولى 
.من العام المنصرم  

 

مايو 1يقفل باب التقديم في ) تبدأ في يوليو ( الفترة الثانية 

Please  note  applications  can  be  submitted 
at any  time by PhD candidates and English 
language  applicants.  For  all  other 
programmes,  applications  received  after 
the  closing dates will be  considered on  an 
individual  basis  and  are  subject  to 
programme space and campus availability. 

 
نرجو اإلنتباه إلى أن المتقدمين لبرنامج اللغة اإلنجليزية أو 

.وقتي أي الدآتوراة يمكنهم التقديم ف  
 

 اعتمادهافي حالة البرامج األخرى يتم تقييم الطلبات ومن ثم 
.في حالة وجود أماآن خالية

Admission Criteria 
Students need  to meet both  the  academic 
and English  language requirements of  their 
intended programme of study. Please refer 
to http://international.massey.ac.nz  for the 
specific  criteria  for  pre‐degree, 
undergraduate  and  postgraduate  level 
applicants. 
PhD:  A  high  calibre  Masters  or  Bachelor 
with  Honours  degree  with  demonstrated 
research skills. 
Postgraduate:  An  appropriate 
undergraduate  degree  from  a  recognised 
tertiary institution. 
Graduate  Diploma:  An  appropriate  three 
year diploma or undergraduate degree from 
a recognised tertiary institution. 
Undergraduate: Achieved  the equivalent of 
Year  13  in  New  Zealand  (NCEA  level  3 
University Entrance). 
Foundation  Studies  and  Undergraduate 
Diplomas:   Achieved the equivalent of Year 
12 in New Zealand. 
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البد أن يستوفي الطالب المتقدمون المتطلبات األآاديمية 
.ومستوى اللغة اإلنجليزية قبل اإللتحاق بالبرنامج المحدد  

 

لتعرف على شروط اإللتحاق بكل من برامج الدراسات ل
رة موقعنا والدراسات فوق الجامعية نرجو زياالجامعية 

http://international.massey.ac.nzاإللكتروني 
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في حالة البرامج األخرى يتم تقييم الطلبات ومن ثم 
.خالية في حالة وجود أماآن اعتمادها

Admission Criteria 
Students  need  to meet  both  the  academic  and 
English  language  requirements of  their  intended 
programme  of  study.  Please  refer  to 
http://international.massey.ac.nz  for  the  specific 
criteria  for  pre‐degree,  undergraduate  and 
postgraduate level applicants. 
PhD:  A  high  calibre  Masters  or  Bachelor  with 
Honours  degree  with  demonstrated  research 
skills. 
Postgraduate:  An  appropriate  undergraduate 
degree from a recognised tertiary institution. 
Graduate  Diploma:  An  appropriate  three  year 
diploma  or  undergraduate  degree  from  a 
recognised tertiary institution. 
Undergraduate: Achieved  the equivalent of  Year 
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Entrance). 
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البد أن يستوفي الطالب المتقدمون المتطلبات األآاديمية 
.ومستوى اللغة اإلنجليزية قبل اإللتحاق بالبرنامج المحدد  

 

لتعرف على شروط اإللتحاق بكل من برامج الدراسات ل
ت فوق الجامعية نرجو زيارة موقعنا والدراساالجامعية 

اإللكتروني 
http://international.massey.ac.nz

درجة التفوق في الماجستير أو بكالريوس : الدآتوراة 
.مع مرتبة الشرف ومقدرات مشهودة في مجال البحث

مناسبة في من  درجة جامعية: الدراسات فوق الجامعية 
.جامعة معترف بها 

أو شهادة جامعية ) سنوات  3( درجة دبلوم : دبلوم عالي 
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سنة  13نيل درجة تعليم عام تعادل : دراسة جامعية 
.دراسية آما في نظام الدخول للجامعة بنيوزيلندا 

 12نيل ما يعادل : دراسات األساس والدبلوم الجامعي
.ة على النظام النيوزيلندي سنة دراسي

 

Country Specific Entry Requirements: 
 
Saudi Arabia: Foundation: General Secondary 
Education Certificate with a Very Good grade 
(75%) over 4 best academic subjects.   Undergrad: 
Successful completion of either an undergraduate 
diploma or an associate degree at a recognised 
tertiary institution. 
 
Oman: Foundation: General Secondary School 
Leaving Certificate with 70% in best 5 subjects 
(excluding Arabic/Islamic Education) and 70% in 
math.  Undergrad: Successful completion of a two 
year diploma from a recognised tertiary 
institution. 
 
Pakistan: Foundation: Secondary School 
Certificate with 60% average (B grade or Division 

 

شروط اإللتحاق لبعض الدول :

الثانوية العامة مع درجة جيد جدًا : األساس :  السعودية
: الدراسة الجامعية . في أربعة مواد أساسية ) %75 (    

دبلوم أو درجة مساعدة في معهد " بنجاح " إآمال 
.معترف به 

)  70( % الثانوية العامة مع درجة : األساس : عمان 
تثناء اللغة العربية والتربية باس(  في خمسة مواد أساسية 

.في الرياضيات )  70( % و ) اإلسالمية 

" عامين دراسيين " بنجاح " إآمال : الدراسات الجامعية 
.في معهد معترف به" دبلوم 

.في المتوسط )  60( % شهادة ثانوية مع درجة    
:األساس   باآستان

د عام دراسي واح" بنجاح " إآمال : الدراسة الجامعية 
. بمعهد معترف به

Please note applications can be submitted at any 
time  by  PhD  candidates  and  English  language 
applicants.  For  all  other  programmes, 
applications  received  after  the  closing dates will 
be  considered  on  an  individual  basis  and  are 
subject  to  programme  space  and  campus 
availability. 
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Graduate  Diploma:  An  appropriate  three  year 
diploma  or  undergraduate  degree  from  a 
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Achieved  the  equivalent  of  Year  12  in  New 
Zealand. 

 شروط القبول:

البد أن يستوفي الطالب المتقدمون المتطلبات األآاديمية 
.ومستوى اللغة اإلنجليزية قبل اإللتحاق بالبرنامج المحدد  

 

لتعرف على شروط اإللتحاق بكل من برامج الدراسات ل
ت فوق الجامعية نرجو زيارة موقعنا والدراساالجامعية 

اإللكتروني 
http://international.massey.ac.nz

درجة التفوق في الماجستير أو بكالريوس : الدآتوراة 
.مع مرتبة الشرف ومقدرات مشهودة في مجال البحث

مناسبة في من  درجة جامعية: الدراسات فوق الجامعية 
.جامعة معترف بها 

أو شهادة جامعية ) سنوات  3( درجة دبلوم : دبلوم عالي 
.من جامعة معترف بها 

سنة  13نيل درجة تعليم عام تعادل : دراسة جامعية 
.دراسية آما في نظام الدخول للجامعة بنيوزيلندا 

 12نيل ما يعادل : دراسات األساس والدبلوم الجامعي
.ة على النظام النيوزيلندي سنة دراسي

 

Country Specific Entry Requirements: 
 
Saudi Arabia: Foundation: General Secondary 
Education Certificate with a Very Good grade 
(75%) over 4 best academic subjects.   Undergrad: 
Successful completion of either an undergraduate 
diploma or an associate degree at a recognised 
tertiary institution. 
 
Oman: Foundation: General Secondary School 
Leaving Certificate with 70% in best 5 subjects 
(excluding Arabic/Islamic Education) and 70% in 
math.  Undergrad: Successful completion of a two 
year diploma from a recognised tertiary 
institution. 
 
Pakistan: Foundation: Secondary School 
Certificate with 60% average (B grade or Division 

 

شروط اإللتحاق لبعض الدول :

الثانوية العامة مع درجة جيد جدًا : األساس :  السعودية
: الدراسة الجامعية . في أربعة مواد أساسية ) %75 (    

دبلوم أو درجة مساعدة في معهد " بنجاح " إآمال 
.معترف به 

)  70( % الثانوية العامة مع درجة : األساس : عمان 
تثناء اللغة العربية والتربية باس(  في خمسة مواد أساسية 

.في الرياضيات )  70( % و ) اإلسالمية 

" عامين دراسيين " بنجاح " إآمال : الدراسات الجامعية 
.في معهد معترف به" دبلوم 

.في المتوسط )  60( % شهادة ثانوية مع درجة    
:األساس   باآستان

د عام دراسي واح" بنجاح " إآمال : الدراسة الجامعية 
. بمعهد معترف به



Centre  for  University  Preparation  and  English 
Language Studies (CUPELS) 
Courses for International Students 
•Direct Entry English Pathway (DEEP) 
•English for Speakers of Other Languages (ESOL)  
•Certificate in Foundation Studies 
•Certificate of University Preparation (CUP) 
•Group Courses 
 

 مرآز اإلعداد للجامعة ولدراسات اللغة اإلنجليزية
آورسات للطالب الدوليين

(DEEP)   الممر للغة اإلنجليزية *
 اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى*
 شهادة في دراسات األساس* 
شهادة اإلعداد للجامعة* 
آورسات جماعية* 

Massey  University  is  experienced  in  hosting 
international  students  and  in  working  alongside 
countries to deliver tailored education and training. 
Through  its  Centre  for  University  Preparation  and 
English Language Studies  (CUPELS), a wide  range of 
academic  and  English  language  programmes  are 
offered.  These  provide  pathways  for  international 
students  into  further  tertiary  study  in  Massey’s 
comprehensive  range  of  degree  programmes.  The 
Centre has modern facilities and small classes, offers 
homestay accommodation and welfare support, and 
ensures  that  international  students have  full access 
to  Massey  computer  laboratories,  libraries  and 
medical services.   
 

عمل الجامعة مع دول أخرى على تنفيذ برامج التدريب والتعليم، ت
توفر الجامعة من . وللجامعة خبرة في استضافة الطالب الدوليين
عداد للجامعة برامج خالل مراآزها لدراسات اللغة اإلنجليزية واإل

هذه البرامج الطالب من تمكن ، لغة إنجليزية وأآاديمية متعددة
تكملة دراستهم الجامعية واإللتحاق بأي من البرامج المكثفة التي 

توفرها الجامعة ، ولدى مرآز دراسات اللغة اإلنجليزية إمكانيات 
حديثة ، ويوفر المرآز فصول دراسية مكثفة، خدمات اإلقامة مع 

األسر، واإلستفادة من جميع الخدمات التي توفرها معامل 
.الكمبيوتر، المكتبات والعيادة 

The Academic English Proficiency Programmes  
CUPELS  provides  academic  English  proficiency 
programmes  such  as  the  innovative  Direct  Entry 
English  Pathway  (DEEP).  DEEP  is  an  intensive  4‐
month English course designed to facilitate the entry 
of  international  students  into  Massey  University’s 
pre‐degree, undergraduate  and postgraduate  study 
programmes. For entry to the DEEP programme, it is 
necessary  to  have  an  IELTS  score  of  5 
(undergraduate)  and  5.5  (postgraduate)  or 
equivalent.  
 

:ة اإلنجليزي األآاديمي على اآلتي جادتحتوي برامج إ
الممر المباشر للغة اإلنجليزية

برنامج مكثف مدته أربعة أشهر يتمكن الطالب بعد اإلنتهاء منه 
. من اإللتحاق ببرامج الدراسات الجامعية وفوق الجامعية 

البرنامج البد من أن يتحصل الطالب على  بهذاولإللتحاق بهذا 
 5.5للدراسة الجامعية وعلى  IELTS  ي إمتحانف 5درجة 

 .لمواصلة الدراسات العليا 

English Language Programme 
The English proficiency programme  (ESOL) provides 
an  environment where  domestic  and  international 
students  from all over  the world become part of a 
strong  learning  community.  At  the  end  of  their 
English  studies many  international  students  choose 
to  staircase  into  the DEEP or Bridging Programmes 
or  sit  the  International  English  Language  Testing 
System  (IELTS)  so  that  they  can  continue  their 
tertiary  study  at  university.  Students  can  enrol  in 
Certificates  in  English  for  Speakers  of  Other 

 ESOL برنامج إجادة اللغة اإلنجليزية
يوفر هذا البرنامج بيئة تعليمية للطالب المحليين والدوليين 

لطالب الدوليين فرصة لدى ا.القادمين من جميع أنحاء العالم
اإلنضمام لبرنامج الممر المباشر للغة : اإلختيار من عدة خيارات 

معية، أو اإلنجليزية، حيث يمكنهم اإلستمرار في دراستهم الجا
اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بغيرها، أو لنيل  في اإلنضمام لبرنامج

يقوم  .أسبوع 12 – 4 لمدة شهادة عامة في اللغة اإلنجليزية تستمر
أساتذة الجامعة من خالل مرآز اإلعداد للجامعة ولدراسات اللغة 

عداد وتأهيل الطالب ومن ثم تمكينهم من التسجيل بإاإلنجليزية 
.راط في البرامج الدراسية المختلفة واإلنخ

Centre  for  University  Preparation  and  English 
Language Studies (CUPELS) 
Courses for International Students 
•Direct Entry English Pathway (DEEP) 
•English for Speakers of Other Languages (ESOL)  
•Certificate in Foundation Studies 
•Certificate of University Preparation (CUP) 
•Group Courses 
 

 مرآز اإلعداد للجامعة ولدراسات اللغة اإلنجليزية
آورسات للطالب الدوليين

(DEEP)   الممر للغة اإلنجليزية *
 اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى*

 شهادة في دراسات األساس* 
شهادة اإلعداد للجامعة* 
آورسات جماعية* 

Massey  University  is  experienced  in  hosting 
international  students  and  in  working  alongside 
countries to deliver tailored education and training. 
Through  its  Centre  for  University  Preparation  and 
English Language Studies  (CUPELS), a wide  range of 
academic  and  English  language  programmes  are 
offered.  These  provide  pathways  for  international 
students  into  further  tertiary  study  in  Massey’s 
comprehensive  range  of  degree  programmes.  The 
Centre has modern facilities and small classes, offers 
homestay accommodation and welfare support, and 
ensures  that  international  students have  full access 
to  Massey  computer  laboratories,  libraries  and 
medical services.   
 

عمل الجامعة مع دول أخرى على تنفيذ برامج التدريب والتعليم، ت
توفر الجامعة من . وللجامعة خبرة في استضافة الطالب الدوليين
عداد للجامعة برامج خالل مراآزها لدراسات اللغة اإلنجليزية واإل

هذه البرامج الطالب من تمكن ، لغة إنجليزية وأآاديمية متعددة
تكملة دراستهم الجامعية واإللتحاق بأي من البرامج المكثفة التي 

توفرها الجامعة ، ولدى مرآز دراسات اللغة اإلنجليزية إمكانيات 
حديثة ، ويوفر المرآز فصول دراسية مكثفة، خدمات اإلقامة مع 

األسر، واإلستفادة من جميع الخدمات التي توفرها معامل 
.الكمبيوتر، المكتبات والعيادة 

The Academic English Proficiency Programmes  
CUPELS  provides  academic  English  proficiency 
programmes  such  as  the  innovative  Direct  Entry 
English  Pathway  (DEEP).  DEEP  is  an  intensive  4‐
month English course designed to facilitate the entry 
of  international  students  into  Massey  University’s 
pre‐degree, undergraduate  and postgraduate  study 
programmes. For entry to the DEEP programme, it is 
necessary  to  have  an  IELTS  score  of  5 
(undergraduate)  and  5.5  (postgraduate)  or 
equivalent.  
 

:ة اإلنجليزي األآاديمي على اآلتي جادتحتوي برامج إ
الممر المباشر للغة اإلنجليزية

برنامج مكثف مدته أربعة أشهر يتمكن الطالب بعد اإلنتهاء منه 
. من اإللتحاق ببرامج الدراسات الجامعية وفوق الجامعية 

البرنامج البد من أن يتحصل الطالب على  بهذاولإللتحاق بهذا 
 5.5للدراسة الجامعية وعلى  IELTS  ي إمتحانف 5درجة 

 .لمواصلة الدراسات العليا 

English Language Programme 
The English proficiency programme  (ESOL) provides 
an  environment where  domestic  and  international 
students  from all over  the world become part of a 
strong  learning  community.  At  the  end  of  their 
English  studies many  international  students  choose 
to  staircase  into  the DEEP or Bridging Programmes 
or  sit  the  International  English  Language  Testing 
System  (IELTS)  so  that  they  can  continue  their 
tertiary  study  at  university.  Students  can  enrol  in 
Certificates  in  English  for  Speakers  of  Other 

 ESOL برنامج إجادة اللغة اإلنجليزية
يوفر هذا البرنامج بيئة تعليمية للطالب المحليين والدوليين 

لطالب الدوليين فرصة لدى ا.القادمين من جميع أنحاء العالم
اإلنضمام لبرنامج الممر المباشر للغة : اإلختيار من عدة خيارات 

معية، أو اإلنجليزية، حيث يمكنهم اإلستمرار في دراستهم الجا
اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بغيرها، أو لنيل  في اإلنضمام لبرنامج

يقوم  .أسبوع 12 – 4 لمدة شهادة عامة في اللغة اإلنجليزية تستمر
أساتذة الجامعة من خالل مرآز اإلعداد للجامعة ولدراسات اللغة 

عداد وتأهيل الطالب ومن ثم تمكينهم من التسجيل بإاإلنجليزية 
.راط في البرامج الدراسية المختلفة واإلنخ
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Courses for International Students 
•Direct Entry English Pathway (DEEP) 
•English for Speakers of Other Languages (ESOL)  
•Certificate in Foundation Studies 
•Certificate of University Preparation (CUP) 
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 مرآز اإلعداد للجامعة ولدراسات اللغة اإلنجليزية
آورسات للطالب الدوليين

(DEEP)   الممر للغة اإلنجليزية *
 اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى*

 شهادة في دراسات األساس* 
شهادة اإلعداد للجامعة* 
آورسات جماعية* 

Massey  University  is  experienced  in  hosting 
international  students  and  in  working  alongside 
countries to deliver tailored education and training. 
Through  its  Centre  for  University  Preparation  and 
English Language Studies  (CUPELS), a wide  range of 
academic  and  English  language  programmes  are 
offered.  These  provide  pathways  for  international 
students  into  further  tertiary  study  in  Massey’s 
comprehensive  range  of  degree  programmes.  The 
Centre has modern facilities and small classes, offers 
homestay accommodation and welfare support, and 
ensures  that  international  students have  full access 
to  Massey  computer  laboratories,  libraries  and 
medical services.   
 

عمل الجامعة مع دول أخرى على تنفيذ برامج التدريب والتعليم، ت
توفر الجامعة من . وللجامعة خبرة في استضافة الطالب الدوليين
عداد للجامعة برامج خالل مراآزها لدراسات اللغة اإلنجليزية واإل

هذه البرامج الطالب من تمكن ، لغة إنجليزية وأآاديمية متعددة
تكملة دراستهم الجامعية واإللتحاق بأي من البرامج المكثفة التي 

توفرها الجامعة ، ولدى مرآز دراسات اللغة اإلنجليزية إمكانيات 
حديثة ، ويوفر المرآز فصول دراسية مكثفة، خدمات اإلقامة مع 

األسر، واإلستفادة من جميع الخدمات التي توفرها معامل 
.الكمبيوتر، المكتبات والعيادة 

The Academic English Proficiency Programmes  
CUPELS  provides  academic  English  proficiency 
programmes  such  as  the  innovative  Direct  Entry 
English  Pathway  (DEEP).  DEEP  is  an  intensive  4‐
month English course designed to facilitate the entry 
of  international  students  into  Massey  University’s 
pre‐degree, undergraduate  and postgraduate  study 
programmes. For entry to the DEEP programme, it is 
necessary  to  have  an  IELTS  score  of  5 
(undergraduate)  and  5.5  (postgraduate)  or 
equivalent.  
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Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on meeting English 
Language requirement only. 
 

الممر المباشر للغة 
االنجليزية للطالب 

الجامعيين
: االبتداءتاريخ 

.ثالث مرات بالسنة
. اسبوع 16:  المدة

                    
IELTS  شروط

 5درجة :  االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين   

لديهم عروض 
.خاصة   

 

Specified grade achievement in DEEP   الدرجات التي تم
احرازها في برنامج 
الممر المباشر للغة 
 االنجليزية للطالب

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See page 6 for 
admission requirements. 

شروط القبول 
: بجامعة ماسي
دبلوم , بكاليوريوس

.جامعي
لمعرفة المزيد 
نرجو مراجعة 

6الصفحة رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on meeting English 
Language requirement only. 

الممر المباشر للغة 
االنجليزية للطالب 

الجامعيين 
للدراسات فوق 

الجامعية و 
الجامعية المختارة

:  تاريخ االبتداء
مرتين في السنة

اسبوع  16:  المدة
IELTS  شروط

 5درجة :  االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين   

لديهم عروض 
.خاصة 

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on meeting English 
Language requirement only. 
 

الممر المباشر للغة 
االنجليزية للطالب 

الجامعيين
: االبتداءتاريخ 

.ثالث مرات بالسنة
. اسبوع 16:  المدة

                    
IELTS  شروط

 5درجة :  االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين   

لديهم عروض 
.خاصة   

 

Specified grade achievement in DEEP   الدرجات التي تم
احرازها في برنامج 
الممر المباشر للغة 
 االنجليزية للطالب

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See page 6 for 
admission requirements. 

شروط القبول 
: بجامعة ماسي
دبلوم , بكاليوريوس

.جامعي
لمعرفة المزيد 
نرجو مراجعة 

6الصفحة رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on meeting English 
Language requirement only. 

الممر المباشر للغة 
االنجليزية للطالب 

الجامعيين 
للدراسات فوق 

الجامعية و 
الجامعية المختارة

:  تاريخ االبتداء
مرتين في السنة

اسبوع  16:  المدة
IELTS  شروط

 5درجة :  االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين   

لديهم عروض 
.خاصة 

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 
 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين

.ثالث مرات بالسنة: االبتداءتاريخ 
.                     اسبوع 16:  المدة

IELTS 5درجة :  شروط االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة   

 

Specified grade achievement in DEEP   الدرجات التي تم احرازها في برنامج
للطالب الممر المباشر للغة االنجليزية 

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See 
page 6 for admission requirements. 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين للدراسات فوق الجامعية و 

الجامعية المختارة
مرتين في السنة:  تاريخ االبتداء

اسبوع  16:  المدة
IELTS 5.5درجة :  شروط االلتحاق 

في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة 

 

Eligible for admission into  
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. 
See page 6 for admission requirements. 
 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of 
English proficiency. 

الدرجات فوق الجامعية لجامعة ماسي 
و التي تتطلب مستوى عالي في اجادة 

اللغة االنجليزية 
           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 

ESOL برنامج اجادة اللغة االنجليزية 
شهريا: تاريخ االبتداء

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 
 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين

.ثالث مرات بالسنة: االبتداءتاريخ 
.                     اسبوع 16:  المدة

IELTS 5درجة :  شروط االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة   

 

Specified grade achievement in DEEP   الدرجات التي تم احرازها في برنامج
للطالب الممر المباشر للغة االنجليزية 

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See 
page 6 for admission requirements. 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين للدراسات فوق الجامعية و 

الجامعية المختارة
مرتين في السنة:  تاريخ االبتداء

اسبوع  16:  المدة
IELTS 5.5درجة :  شروط االلتحاق 

في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة 

 

Eligible for admission into  
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. 
See page 6 for admission requirements. 
 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of 
English proficiency. 

الدرجات فوق الجامعية لجامعة ماسي 
و التي تتطلب مستوى عالي في اجادة 

اللغة االنجليزية 
           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 

ESOL برنامج اجادة اللغة االنجليزية 
شهريا: تاريخ االبتداء

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 
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للطالب الممر المباشر للغة االنجليزية 

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See 
page 6 for admission requirements. 
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لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
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الجامعية المختارة
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في امتحان  
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.خاصة 

 

Eligible for admission into  
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. 
See page 6 for admission requirements. 
 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of 
English proficiency. 

الدرجات فوق الجامعية لجامعة ماسي 
و التي تتطلب مستوى عالي في اجادة 

اللغة االنجليزية 
           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 

ESOL برنامج اجادة اللغة االنجليزية 
شهريا: تاريخ االبتداء

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 
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للطالب الممر المباشر للغة االنجليزية 

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See 
page 6 for admission requirements. 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين للدراسات فوق الجامعية و 

الجامعية المختارة
مرتين في السنة:  تاريخ االبتداء

اسبوع  16:  المدة
IELTS 5.5درجة :  شروط االلتحاق 

في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة 

 

Eligible for admission into  
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. 
See page 6 for admission requirements. 
 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of 
English proficiency. 

الدرجات فوق الجامعية لجامعة ماسي 
و التي تتطلب مستوى عالي في اجادة 

اللغة االنجليزية 
           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 

ESOL برنامج اجادة اللغة االنجليزية 
شهريا: تاريخ االبتداء

 

Eligible for admission into 
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. See page 6 for 
admission requirements. 
 

شروط القبول 
: بجامعة ماسي
دبلوم , بكاليوريوس

.جامعي
لمعرفة المزيد 
نرجو مراجعة 

6الصفحة رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of English proficiency.  الدرجات فوق
الجامعية لجامعة 

ماسي و التي 
تتطلب مستوى 
عالي في اجادة 
اللغة االنجليزية 

           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 
Duration: 16 Weeks per level 
Levels: 
-Introductory 
-Lower Intermediate 
-Upper Intermediate 
-Advanced 

ESOL برنامج 
اجادة اللغة 
االنجليزية 

: تاريخ االبتداء
شهريا
اسبوع  16: المدة

لكل مستوى 
المستويات:-

تعريفي / ابتدائي -
متوسط ادنى -
متوسط اعلى -
متقدم   -

 

Academic IELTS test  البرنامج االآاديمي
للغة االنجليزية 

للمتحدثين بغيرها 

 

Apply for admission into Massey University: Certificates, Diplomas, Bachelors, Graduate 
Diplomas, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. See page 6 for admission 
requirements. 
 

التقديم لاللتحاق 
-:بجامعة ماسي
 شهادات دبلوم

 بكاليوريوس, 
 دبلوم جامعي, 
دبلوم  فوق , 

,  الجامعي
, ماجستير
.دآتوراه

ESOL 
Start dates: Monthly 
Duration: 16 Weeks per level 
Levels: 
-Introductory 
-Lower Intermediate 
-Upper Intermediate 
-Advanced 
 

ESOL  
 
 

-  
- 
- 
- 
- 

  

Academic IELTS test 
 

  

Apply for admission into Massey University: Certificates, Diplomas, 
Bachelors, Graduate Diplomas, Postgraduate Diplomas, Masters and 
Doctorates. See page 6 for admission requirements. 
 

-  

 

 
 

 

Undergraduate DEEP 
Start dates: 3 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.0; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 
 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين

.ثالث مرات بالسنة: االبتداءتاريخ 
.                     اسبوع 16:  المدة

IELTS 5درجة :  شروط االلتحاق
في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة   

 

Specified grade achievement in DEEP   الدرجات التي تم احرازها في برنامج
للطالب الممر المباشر للغة االنجليزية 

الجامعيين

 

Eligible for admission into Massey University: Bachelors, Graduate Diplomas. See 
page 6 for admission requirements. 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

 

Postgraduate & Selected Undergraduate DEEP* 
Start dates: 2 intakes per year 
Duration: 16 Weeks 
Entry Requirement: IELTS 5.5; For Students with a conditional offer of place on 
meeting English Language requirement only. 

الممر المباشر للغة االنجليزية للطالب 
الجامعيين للدراسات فوق الجامعية و 

الجامعية المختارة
مرتين في السنة:  تاريخ االبتداء

اسبوع  16:  المدة
IELTS 5.5درجة :  شروط االلتحاق 

في امتحان  
فقط للطالب الذين لديهم عروض   

.خاصة 

 

Eligible for admission into  
Massey University: Bachelors*, Postgraduate Diplomas, Masters and Doctorates. 
See page 6 for admission requirements. 
 

: شروط القبول بجامعة ماسي
.دبلوم جامعي, بكاليوريوس

لمعرفة المزيد نرجو مراجعة الصفحة 
6رقم 

* For Massey University Undergraduate degrees that require a higher level of 
English proficiency. 

الدرجات فوق الجامعية لجامعة ماسي 
و التي تتطلب مستوى عالي في اجادة 

اللغة االنجليزية 
           

 

ESOL 
Start dates: Monthly 

ESOL برنامج اجادة اللغة االنجليزية 
شهريا: تاريخ االبتداء

ESOL 
Start dates: Monthly 
Duration: 16 Weeks per level 
Levels: 
-Introductory 
-Lower Intermediate 
-Upper Intermediate 
-Advanced 
 

ESOL  
 
 

-  
- 
- 
- 
- 

  

Academic IELTS test 
 

  

Apply for admission into Massey University: Certificates, Diplomas, 
Bachelors, Graduate Diplomas, Postgraduate Diplomas, Masters and 
Doctorates. See page 6 for admission requirements. 
 

-  

 

 
 

 



Living Costs Table 

 

 المعيشة
)أسبوع 42(تكلفة طالب واحد في آل مقر بالجامعة   

تكلفة المعيشة  

 أوآالند  بالمستن نورث ويلنغتون
7,014  4,998  5,250 في األسبوع( غرفة مفروشة بالجامعة 
2,100  2,100  2,100 دوالر في األسبوع 50: الطعام 
1,050   أخرى 1,050 .دوالر في األسبوع  25) ، غاز ، ماء  آهرباء( خدمات 

442.67  442.67  442.67 تأمين سفر وتأمين طبي
2,000  2,000  2,000 )ترفيه، مالبس، رحالت داخلية ( منصرفات شخصية 
1,050   أخرى 1,050 دوالر في األسبوع 25: خدمات النقل العام

65   أخرى أخرى ترحيل من المطار
800  800  800 وإمداداتآتب مدرسية 

14,522  10,341  12,693 الجملة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Homestay  accommodation  is  very  popular  for 
international  students because  this environment 
gives  the  opportunity  to  practise  English  and 
learn  about  New  Zealand  culture  in  a  safe  and 
supportive environment. Homestay is also a good 
option for students who would benefit from living 
in a family environment.  
 

السكن – اإلقامة مع أسر
يكتسب السكن مع األسر شعبية بين الطالب الدوليين فمن 

ث باللغة خالله يستطيع الطالب أن يمارس التحد
اإلنجليزية والتعرف على الثقافة النيوزيلندية في بيئة 

.آمنة ومساعدة  
 

.يمثل هذا النوع من السكن فرصة للعيش في بيئة عائلية

Please  note: All  international  students  under  18 
years must be placed in a homestay.  
 

مالحظة :
عامًا  18مارهم عن آل الطالب الدوليين الذين تقل أع

.يجب أن يقيموا مع أسر 

Accommodation 
Massey  University  offers  a  range  of  quality 
housing  and  living  options  on  and  off  campus.  
The  bedrooms  are  single  person  occupancy  and 
include a bed and study desk with shared kitchen 
and  bathroom  facilities.  A  fridge,  oven,  cooking 
utensils,  television and  laundry  facilities are also 
provided by  the University. University housing  is 
managed  and  regularly  assessed  by  Massey 
University.    Single‐sex  accommodation  is 
available.    The  Accommodation  Office  on  each 
campus  provides  advice  on  accommodation 
options,  tenancy  agreements,  and  dispute 
resolution. To view the housing options available, 
please visit http://accommodation.massey.ac.nz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السكن
توفر الجامعة عددًا من البدائل المتنوعة لتوفير خدمات 

السكن للطالب داخل وخارج مقار الجامعة، توفر 
. آل غرفة بها سرير ومقعد للدراسة -الجامعة غرف 

تسع الغرفة شخص واحد، وهنالك خدمات مشترآة 
يوجد سكن منفصل للطالب . آالمطبخ، حمامات وغيرها

.آخر للطالباتو  
 
مكتب اإلسكان في آل مقر بتعريفكم على البدائل  وميق

 المتاحة، شروط اإليجار، وطرق الفصل في القضايا
  .الخالفية

 
للتعرف على السكن المتاح والمتوفر نرجو زيارة موقعنا 
http://accommodation.massey.ac.nz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Homestay  accommodation  is  very  popular  for 
international  students because  this environment 
gives  the  opportunity  to  practise  English  and 
learn  about  New  Zealand  culture  in  a  safe  and 
supportive environment. Homestay is also a good 
option for students who would benefit from living 
in a family environment.  
 

السكن – اإلقامة مع أسر
يكتسب السكن مع األسر شعبية بين الطالب الدوليين فمن 

ث باللغة خالله يستطيع الطالب أن يمارس التحد
اإلنجليزية والتعرف على الثقافة النيوزيلندية في بيئة 

.آمنة ومساعدة  
 

.يمثل هذا النوع من السكن فرصة للعيش في بيئة عائلية

Please  note: All  international  students  under  18 
years must be placed in a homestay.  
 

مالحظة :
عامًا  18مارهم عن آل الطالب الدوليين الذين تقل أع

.يجب أن يقيموا مع أسر 

Accommodation 
Massey  University  offers  a  range  of  quality 
housing  and  living  options  on  and  off  campus.  
The  bedrooms  are  single  person  occupancy  and 
include a bed and study desk with shared kitchen 
and  bathroom  facilities.  A  fridge,  oven,  cooking 
utensils,  television and  laundry  facilities are also 
provided by  the University. University housing  is 
managed  and  regularly  assessed  by  Massey 
University.    Single‐sex  accommodation  is 
available.    The  Accommodation  Office  on  each 
campus  provides  advice  on  accommodation 
options,  tenancy  agreements,  and  dispute 
resolution. To view the housing options available, 
please visit http://accommodation.massey.ac.nz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السكن
توفر الجامعة عددًا من البدائل المتنوعة لتوفير خدمات 

السكن للطالب داخل وخارج مقار الجامعة، توفر 
. آل غرفة بها سرير ومقعد للدراسة -الجامعة غرف 

تسع الغرفة شخص واحد، وهنالك خدمات مشترآة 
يوجد سكن منفصل للطالب . آالمطبخ، حمامات وغيرها

.آخر للطالباتو  
 
مكتب اإلسكان في آل مقر بتعريفكم على البدائل  وميق

 المتاحة، شروط اإليجار، وطرق الفصل في القضايا
  .الخالفية

 
للتعرف على السكن المتاح والمتوفر نرجو زيارة موقعنا 
http://accommodation.massey.ac.nz  
 



Pre‐Arrival Support 
The  International Office  is  the  first point of contact 
for  course  information,  fees,  admission 
requirements, and any other questions.   Email us at 
international@massey.ac.nz  
 

الدعم والترتيبات المسبقة
من خالله نقطة البداية للتواصل مع الجامعة و يمثل المكتب الدولي 

يتحصل الطالب على معلومات عن الكورسات، التكلفة وشروط 
.القبول

نرجو اإلتصال بنا عبر  لإلستفسار 
international@massey.ac.nz 

International Student Support 
Massey  University  International  Student  Support 
and the CUPELS Accommodation and Welfare teams 
provide  tailored  support  for  learning  styles  of 
students  from  various  Middle  Eastern  cultures.  
Massey University has  a  long history of proactively 
supporting Middle Eastern students to succeed both 
academically and personally. These teams can assist 
you  with  accommodation,  student  insurance,  visa 
arrangements  and  airport  collection.    International 
Student  Support  also  organise  the  multi‐day 
International Student Orientation programme, social 
gatherings and events throughout the year, and they 
are  able  to  assist  you  with  any  problems  you 
encounter during your  time as a Massey University 
student. 
 

دعم الطالب الدوليين

في مجال يقوم مكتب دعم الطالب الدوليين مع الفرق المتخصصة 
اإلسكان، والخدمة اإلجتماعية بتهيئة الوضع المناسب للطالب 

. القادمين من الشرق األوسط

لجامعة ماسي تاريخ ناصع في التعامل مع الطالب القادمين من 
.الشرق األوسط ودعمهم لتحقيق النجاح األآاديمي والشخصي

 
تقوم فرق الدعم المتخصصة بتسهيل إجراءات السكن، التأمين 

آما يتم تنظيم برامج . والتأشيرات، واستقبال الطالب عند الوصول
تقوم هذه الفرق المتخصصة . تعريفية واجتماعية للطالب الدوليين

بتقديم الدعم الالزم لكل من تواجههم مشكلة خالل العام الدراسي 
 .بالجامعة 

Facilities and Support for Muslim Students 
 

تسهيالت ودعم الطالب المسلمين

Massey  University  has  a  tradition  of  providing 
excellent support for Muslim students.  Our support 
staff  have  ample  experience  in  assisting  Muslim 
students  in having a  successful  study experience  in 
New  Zealand.    Prayer  rooms  are  available  on  all 
three  of  our  campuses,  and  the  large  Muslim 
student community provides additional  information 
and  support.    In  recognition  of  the  importance  of 
prayer  for Muslim  students,  students  are  excused 
from classes during times set aside for prayer. 
 

فالكادر . اسي بدعمها المتميز للطالب المسلمينتمتاز جامعة م
المختص بدعم الطالب له خبرة خاصة في دعم الطالب المسلمين 

.وتوفير البيئة المناسبة لهم للدراسة في نيوزيلندا

توجد مراآز إسالمية ومصليات في مقار الجامعة الثالثة، آما أن 
عم هنالك مجموعات آبيرة من المسلمين الذين يوفرون الد

.والتشجيع لغيرهم من الطالب

إن الطالب المسلمين لهم حرية آاملة لحضور الصلوات في 
.أوقاتها 

Albany Campus (Auckland)  مقر الجامعة بأوآالند
 

‐ Prayer room on campus. 
‐ Auckland  is  a  large  city  with  many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the city. 
‐ Many  social  clubs  are  available  on  campus 

including, Saudi Student Club, Massey African 
Club,  Massey  University  Muslim  Student 
Association, Omani Club. 

 
 
 
 

.توجد غرفة ألداء الصالة بالمقر* 
المطاعم التي تتماشى مع مدينة أوآالند مدينة آبيرة بها عدد من * 

.تعاليم الشريعة اإلسالمية 
.توجد عدة مساجد بالمدينة * 
توجد عدة نوادي إجتماعية بالمقر، آالنادي السعودي، النادي * 

.األفريقي، جمعية الطالب المسلمين، والنادي العماني * 

Pre‐Arrival Support 
The  International Office  is  the  first point of contact 
for  course  information,  fees,  admission 
requirements, and any other questions.   Email us at 
international@massey.ac.nz  
 

الدعم والترتيبات المسبقة
من خالله نقطة البداية للتواصل مع الجامعة و يمثل المكتب الدولي 

يتحصل الطالب على معلومات عن الكورسات، التكلفة وشروط 
.القبول

نرجو اإلتصال بنا عبر  لإلستفسار 
international@massey.ac.nz 

International Student Support 
Massey  University  International  Student  Support 
and the CUPELS Accommodation and Welfare teams 
provide  tailored  support  for  learning  styles  of 
students  from  various  Middle  Eastern  cultures.  
Massey University has  a  long history of proactively 
supporting Middle Eastern students to succeed both 
academically and personally. These teams can assist 
you  with  accommodation,  student  insurance,  visa 
arrangements  and  airport  collection.    International 
Student  Support  also  organise  the  multi‐day 
International Student Orientation programme, social 
gatherings and events throughout the year, and they 
are  able  to  assist  you  with  any  problems  you 
encounter during your  time as a Massey University 
student. 
 

دعم الطالب الدوليين

في مجال يقوم مكتب دعم الطالب الدوليين مع الفرق المتخصصة 
اإلسكان، والخدمة اإلجتماعية بتهيئة الوضع المناسب للطالب 

. القادمين من الشرق األوسط

لجامعة ماسي تاريخ ناصع في التعامل مع الطالب القادمين من 
.الشرق األوسط ودعمهم لتحقيق النجاح األآاديمي والشخصي

 
تقوم فرق الدعم المتخصصة بتسهيل إجراءات السكن، التأمين 

آما يتم تنظيم برامج . والتأشيرات، واستقبال الطالب عند الوصول
تقوم هذه الفرق المتخصصة . تعريفية واجتماعية للطالب الدوليين

بتقديم الدعم الالزم لكل من تواجههم مشكلة خالل العام الدراسي 
 .بالجامعة 

Facilities and Support for Muslim Students 
 

تسهيالت ودعم الطالب المسلمين

Massey  University  has  a  tradition  of  providing 
excellent support for Muslim students.  Our support 
staff  have  ample  experience  in  assisting  Muslim 
students  in having a  successful  study experience  in 
New  Zealand.    Prayer  rooms  are  available  on  all 
three  of  our  campuses,  and  the  large  Muslim 
student community provides additional  information 
and  support.    In  recognition  of  the  importance  of 
prayer  for Muslim  students,  students  are  excused 
from classes during times set aside for prayer. 
 

فالكادر . اسي بدعمها المتميز للطالب المسلمينتمتاز جامعة م
المختص بدعم الطالب له خبرة خاصة في دعم الطالب المسلمين 

.وتوفير البيئة المناسبة لهم للدراسة في نيوزيلندا

توجد مراآز إسالمية ومصليات في مقار الجامعة الثالثة، آما أن 
عم هنالك مجموعات آبيرة من المسلمين الذين يوفرون الد

.والتشجيع لغيرهم من الطالب

إن الطالب المسلمين لهم حرية آاملة لحضور الصلوات في 
.أوقاتها 

Albany Campus (Auckland)  مقر الجامعة بأوآالند
 

‐ Prayer room on campus. 
‐ Auckland  is  a  large  city  with  many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the city. 
‐ Many  social  clubs  are  available  on  campus 

including, Saudi Student Club, Massey African 
Club,  Massey  University  Muslim  Student 
Association, Omani Club. 

 
 
 
 

.توجد غرفة ألداء الصالة بالمقر* 
المطاعم التي تتماشى مع مدينة أوآالند مدينة آبيرة بها عدد من * 

.تعاليم الشريعة اإلسالمية 
.توجد عدة مساجد بالمدينة * 
توجد عدة نوادي إجتماعية بالمقر، آالنادي السعودي، النادي * 

.األفريقي، جمعية الطالب المسلمين، والنادي العماني * Palmerston North Campus  مقر الجامعة ببالمستن نورث
‐ The  Islamic prayer centre on campus  is able 

to accommodate up to 200 people, separate 
male and female prayer spaces. 

‐ The  campus  cafeteria  serves  Halal  food.  
Some restaurants  in the city also serve Halal 
food. 

‐ A Mosque is located near campus. 
‐ Many  Muslim  religion  and  National  social 

clubs are available on campus. 
 

مصلي وبه جزء منفصل  200يوجد مرآز إسالمي يتسع ل * 
.للنساء

.الظعام الحالل متوفر في آافتيريا الجامعة*  
.يوجد عدد من المطاعم التي تعد وتوفر الطعام الحالل*     
.يوجد مرآز ومسجد للمسلمين بالمدينة*  
.من النوادي والجمعيات اإلجتماعية هنالك عدد *  

Wellington Campus  مقر الجامعة بولينغتون
‐ Prayer room on campus. 
‐ Wellington  is  a  large  city  with  many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the city. 
‐ Massey Wellington Muslim Student Club. 

.غرفة ألداء الصالة بالمقرتوجد * 
ولينغتون مدينة آبيرة بها عدد من المطاعم التي تقدم الطعام * 

.الحالل
يوجد نادي للطالب المسلمين . توجد عدة مساجد بالمدينة*  

.بجامعة ماسي
 
Computers 
Massey  students  enjoy  access  to  a  full  range  of 
support  services,  including  modern  computer 
facilities,  a  Massey  username  and  email  account, 
free internet access, wireless access and Information 
Technology Service support.   
 

أجهزة الحاسوب – الكمبيوتر
ع طالب جامعة ماسي بخدمات مجانية متنوعة عبر شبكة يتمت

توفر لهم الجامعة حساب اشتراك ) نترنت اإل( اإلتصاالت العالمية 
 .وإيميل، ودعم تكنولوجي متواصل فيما يتعلق بهذه الخدمة 

Orientation 
Students  should  plan  to  arrive  on  campus  at  least 
one week  before  the  semester  starts.   During  this 
time a number of workshops and  fun activities are 
delivered  through  Massey  University’s  mandatory 
International  Student Orientation  Programme.  This 
programme  helps  international  students  adapt  to 
university  life  and  the  New  Zealand  culture  as  a 
whole. 
 

التكيُّف
يجب أن يصل الطالب إلى مقر الجامعة قبل أسبوع من بدأ الفترة 

يتم خالل هذه الفترة تنظيم أنشطة ترفيهية وورش عمل . الدراسية
.تنظمه الجامعة تعريفية آجزء من برامج التكيف الذي

 
تمكن هذه البرامج الطالب الدوليين من التكيف مع حياة الجامعة 

 . بصفة خاصة والثقافة النيوزيلندية بصفة عامة

 
Health 
The Massey University Medical Centre operates on 
each  campus  during  normal  office  hours  and 
provides  an  after‐hours  emergency  service.  A 
University Counselling Service provides professional, 
confidential  counselling  for  students  who  may  be 
experiencing  personal  problems,  study  difficulties, 
family  concerns or  issues with  career planning  and 
assessment. 

الخدمات
ز طبي بكل مقر يقوم بتقديم الخدمات الصحية خالل يوجد مرآ

.ساعات العمل الرسمية 

يقوم المرآز بتقديم النصح والمشورة للطالب الذين يعانون من 
الشخصية، الدراسية، العائلية، أو أي مسائل  ببعض المصاع

.أخرى تتعلق بالتخطيط المهني أو التعيين 

Palmerston North Campus  مقر الجامعة ببالمستن نورث
‐ The  Islamic prayer centre on campus  is able 

to accommodate up to 200 people, separate 
male and female prayer spaces. 

‐ The  campus  cafeteria  serves  Halal  food.  
Some restaurants  in the city also serve Halal 
food. 

‐ A Mosque is located near campus. 
‐ Many  Muslim  religion  and  National  social 

clubs are available on campus. 
 

مصلي وبه جزء منفصل  200يوجد مرآز إسالمي يتسع ل * 
.للنساء

.الظعام الحالل متوفر في آافتيريا الجامعة*  
.يوجد عدد من المطاعم التي تعد وتوفر الطعام الحالل*     
.يوجد مرآز ومسجد للمسلمين بالمدينة*  
.من النوادي والجمعيات اإلجتماعية هنالك عدد *  

Wellington Campus  مقر الجامعة بولينغتون
‐ Prayer room on campus. 
‐ Wellington  is  a  large  city  with  many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the city. 
‐ Massey Wellington Muslim Student Club. 

.غرفة ألداء الصالة بالمقرتوجد * 
ولينغتون مدينة آبيرة بها عدد من المطاعم التي تقدم الطعام * 

.الحالل
يوجد نادي للطالب المسلمين . توجد عدة مساجد بالمدينة*  

.بجامعة ماسي
 
Computers 
Massey  students  enjoy  access  to  a  full  range  of 
support  services,  including  modern  computer 
facilities,  a  Massey  username  and  email  account, 
free internet access, wireless access and Information 
Technology Service support.   
 

أجهزة الحاسوب – الكمبيوتر
ع طالب جامعة ماسي بخدمات مجانية متنوعة عبر شبكة يتمت

توفر لهم الجامعة حساب اشتراك ) نترنت اإل( اإلتصاالت العالمية 
 .وإيميل، ودعم تكنولوجي متواصل فيما يتعلق بهذه الخدمة 

Orientation 
Students  should  plan  to  arrive  on  campus  at  least 
one week  before  the  semester  starts.   During  this 
time a number of workshops and  fun activities are 
delivered  through  Massey  University’s  mandatory 
International  Student Orientation  Programme.  This 
programme  helps  international  students  adapt  to 
university  life  and  the  New  Zealand  culture  as  a 
whole. 
 

التكيُّف
يجب أن يصل الطالب إلى مقر الجامعة قبل أسبوع من بدأ الفترة 

يتم خالل هذه الفترة تنظيم أنشطة ترفيهية وورش عمل . الدراسية
.تنظمه الجامعة تعريفية آجزء من برامج التكيف الذي

 
تمكن هذه البرامج الطالب الدوليين من التكيف مع حياة الجامعة 

 . بصفة خاصة والثقافة النيوزيلندية بصفة عامة

 
Health 
The Massey University Medical Centre operates on 
each  campus  during  normal  office  hours  and 
provides  an  after‐hours  emergency  service.  A 
University Counselling Service provides professional, 
confidential  counselling  for  students  who  may  be 
experiencing  personal  problems,  study  difficulties, 
family  concerns or  issues with  career planning  and 
assessment. 

الخدمات
ز طبي بكل مقر يقوم بتقديم الخدمات الصحية خالل يوجد مرآ

.ساعات العمل الرسمية 

يقوم المرآز بتقديم النصح والمشورة للطالب الذين يعانون من 
الشخصية، الدراسية، العائلية، أو أي مسائل  ببعض المصاع

.أخرى تتعلق بالتخطيط المهني أو التعيين 

Pre‐Arrival Support 
The  International Office  is  the  first point of contact 
for  course  information,  fees,  admission 
requirements, and any other questions.   Email us at 
international@massey.ac.nz  
 

الدعم والترتيبات المسبقة
من خالله نقطة البداية للتواصل مع الجامعة و يمثل المكتب الدولي 

يتحصل الطالب على معلومات عن الكورسات، التكلفة وشروط 
.القبول

نرجو اإلتصال بنا عبر  لإلستفسار 
international@massey.ac.nz 

International Student Support 
Massey  University  International  Student  Support 
and the CUPELS Accommodation and Welfare teams 
provide  tailored  support  for  learning  styles  of 
students  from  various  Middle  Eastern  cultures.  
Massey University has  a  long history of proactively 
supporting Middle Eastern students to succeed both 
academically and personally. These teams can assist 
you  with  accommodation,  student  insurance,  visa 
arrangements  and  airport  collection.    International 
Student  Support  also  organise  the  multi‐day 
International Student Orientation programme, social 
gatherings and events throughout the year, and they 
are  able  to  assist  you  with  any  problems  you 
encounter during your  time as a Massey University 
student. 
 

دعم الطالب الدوليين

في مجال يقوم مكتب دعم الطالب الدوليين مع الفرق المتخصصة 
اإلسكان، والخدمة اإلجتماعية بتهيئة الوضع المناسب للطالب 

. القادمين من الشرق األوسط

لجامعة ماسي تاريخ ناصع في التعامل مع الطالب القادمين من 
.الشرق األوسط ودعمهم لتحقيق النجاح األآاديمي والشخصي

 
تقوم فرق الدعم المتخصصة بتسهيل إجراءات السكن، التأمين 

آما يتم تنظيم برامج . والتأشيرات، واستقبال الطالب عند الوصول
تقوم هذه الفرق المتخصصة . تعريفية واجتماعية للطالب الدوليين

بتقديم الدعم الالزم لكل من تواجههم مشكلة خالل العام الدراسي 
 .بالجامعة 

Facilities and Support for Muslim Students 
 

تسهيالت ودعم الطالب المسلمين

Massey  University  has  a  tradition  of  providing 
excellent support for Muslim students.  Our support 
staff  have  ample  experience  in  assisting  Muslim 
students  in having a  successful  study experience  in 
New  Zealand.    Prayer  rooms  are  available  on  all 
three  of  our  campuses,  and  the  large  Muslim 
student community provides additional  information 
and  support.    In  recognition  of  the  importance  of 
prayer  for Muslim  students,  students  are  excused 
from classes during times set aside for prayer. 
 

فالكادر . اسي بدعمها المتميز للطالب المسلمينتمتاز جامعة م
المختص بدعم الطالب له خبرة خاصة في دعم الطالب المسلمين 

.وتوفير البيئة المناسبة لهم للدراسة في نيوزيلندا

توجد مراآز إسالمية ومصليات في مقار الجامعة الثالثة، آما أن 
عم هنالك مجموعات آبيرة من المسلمين الذين يوفرون الد

.والتشجيع لغيرهم من الطالب

إن الطالب المسلمين لهم حرية آاملة لحضور الصلوات في 
.أوقاتها 

Albany Campus (Auckland)  مقر الجامعة بأوآالند
 

‐ Prayer room on campus. 
‐ Auckland  is  a  large  city  with  many 

restaurants serving Halal food. 
‐ A choice of Mosques throughout the city. 
‐ Many  social  clubs  are  available  on  campus 

including, Saudi Student Club, Massey African 
Club,  Massey  University  Muslim  Student 
Association, Omani Club. 

 
 
 
 

.توجد غرفة ألداء الصالة بالمقر* 
المطاعم التي تتماشى مع مدينة أوآالند مدينة آبيرة بها عدد من * 

.تعاليم الشريعة اإلسالمية 
.توجد عدة مساجد بالمدينة * 
توجد عدة نوادي إجتماعية بالمقر، آالنادي السعودي، النادي * 

.األفريقي، جمعية الطالب المسلمين، والنادي العماني * 

Recreation 
Massey  is  committed  to  ensuring  an  active, 
enriching  campus  life  beyond  the  academic 
experience and has facilities, associations, and clubs 
to meet the needs of the student community. Sport 
and  Recreation  facilities  vary  on  each  campus  and 
include quality training rooms, group fitness studios, 
exercise classes, and playing fields. You can view the 
facilities  and  activities  at 
http://recreation.massey.ac.nz  
Massey  Students’ Associations on each  campus  act 
as  student  advocates  to  the  university  and  wider 
community, and are  responsible  for events  such as 
Orientation Week and the annual ‘Unity in Diversity’ 
festival,  radio  broadcasting  and  publishing  the 
campus magazine. Some of the hundreds of Massey 
student  clubs  and  societies  include  the  Massey 
University  Muslim  Student  Association,  basketball, 
debating and soccer. 
 

الترفيه
بتهيئة حياة نشطة وممتعة بمقار الجامعة  يتقوم جامعة ماس

هناك خدمات، جمعيات ونوادي تلبي اإلحتياجات . الثالثة
، زهنالك صاالت للتدريب، الجمبا. اإلجتماعية للطالب بكل مقر

يمكنكم التعرف على هذه . اللياقة والتمارين وميادين لأللعاب
 األنشطة من خالل موقعنا   

http://recreation.massey.ac.nz 

تمثل الطالب داخل وخارج  –هناك جمعية للطالب بكل مقر 
تقوم هذه الجمعيات بتنفيذ عدد من األنشطة آأسبوع . الجامعة

، البث اإلذاعي، "الوحدة في التنوع " التكيف، المهرجان السنوي 
.وإصدار النشرات

رياضية وجمعيات متميزة آجمعية  توجد بكل مقر مجموعات
.الطالب المسلمين

Academic and Career Development 
The Learning Support Centre helps students develop 
good  study  practices  and  examination  skills  by 
running  regular  workshops  and  individual 
consultations.  http://learning.massey.ac.nz  
Libraries are  located on each Massey  campus, with 
Massey’s  Library  Service  holding  over  one  million 
books, plus access  to  thousands of online print and 
electronic journals. http://library.massey.ac.nz 
A  Career  Information  and  Recruitment  Office  on 
each  campus,  provides  careers  advice,  job  search 
strategies and interview skills, as well as networking 
opportunities and access to graduate vacancies via a 
careers website. http://careerhub.massey.ac.nz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأهيل األآاديمي والمهني
يقوم مرآز الدعم التعليمي بدعم الطالب ومساعدتهم لتنمية 

القدرات والعادات المطلوبة للدراسة واإلمتحانات وذلك عبر تنظيم 
.ورش العمل واإلستشارات الفردية  

http://learning.massey.ac.nz

تحتوي هذه المكتبات على . توجد مكتبات في آل مقار الجامعة
.أآثر من مليون آتاب بجانب آالف المصادر اإللكترونية   

http://library.massey.ac.nz

كتب المعلومات والتوظيف في آل مقر معلومات ونصائح يوفر م
عن آيفية البحث عن عمل واإلستعداد للمعاينات بجانب تقديم 

 .معلومات عن الفرص المتاحة 
http://careerhub.massey.ac.nz 

Recreation 
Massey  is  committed  to  ensuring  an  active, 
enriching  campus  life  beyond  the  academic 
experience and has facilities, associations, and clubs 
to meet the needs of the student community. Sport 
and  Recreation  facilities  vary  on  each  campus  and 
include quality training rooms, group fitness studios, 
exercise classes, and playing fields. You can view the 
facilities  and  activities  at 
http://recreation.massey.ac.nz  
Massey  Students’ Associations on each  campus  act 
as  student  advocates  to  the  university  and  wider 
community, and are  responsible  for events  such as 
Orientation Week and the annual ‘Unity in Diversity’ 
festival,  radio  broadcasting  and  publishing  the 
campus magazine. Some of the hundreds of Massey 
student  clubs  and  societies  include  the  Massey 
University  Muslim  Student  Association,  basketball, 
debating and soccer. 
 

الترفيه
بتهيئة حياة نشطة وممتعة بمقار الجامعة  يتقوم جامعة ماس

هناك خدمات، جمعيات ونوادي تلبي اإلحتياجات . الثالثة
، زهنالك صاالت للتدريب، الجمبا. اإلجتماعية للطالب بكل مقر

يمكنكم التعرف على هذه . اللياقة والتمارين وميادين لأللعاب
 األنشطة من خالل موقعنا   

http://recreation.massey.ac.nz 

تمثل الطالب داخل وخارج  –هناك جمعية للطالب بكل مقر 
تقوم هذه الجمعيات بتنفيذ عدد من األنشطة آأسبوع . الجامعة

، البث اإلذاعي، "الوحدة في التنوع " التكيف، المهرجان السنوي 
.وإصدار النشرات

رياضية وجمعيات متميزة آجمعية  توجد بكل مقر مجموعات
.الطالب المسلمين

Academic and Career Development 
The Learning Support Centre helps students develop 
good  study  practices  and  examination  skills  by 
running  regular  workshops  and  individual 
consultations.  http://learning.massey.ac.nz  
Libraries are  located on each Massey  campus, with 
Massey’s  Library  Service  holding  over  one  million 
books, plus access  to  thousands of online print and 
electronic journals. http://library.massey.ac.nz 
A  Career  Information  and  Recruitment  Office  on 
each  campus,  provides  careers  advice,  job  search 
strategies and interview skills, as well as networking 
opportunities and access to graduate vacancies via a 
careers website. http://careerhub.massey.ac.nz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأهيل األآاديمي والمهني
يقوم مرآز الدعم التعليمي بدعم الطالب ومساعدتهم لتنمية 

القدرات والعادات المطلوبة للدراسة واإلمتحانات وذلك عبر تنظيم 
.ورش العمل واإلستشارات الفردية  

http://learning.massey.ac.nz

تحتوي هذه المكتبات على . توجد مكتبات في آل مقار الجامعة
.أآثر من مليون آتاب بجانب آالف المصادر اإللكترونية   

http://library.massey.ac.nz

كتب المعلومات والتوظيف في آل مقر معلومات ونصائح يوفر م
عن آيفية البحث عن عمل واإلستعداد للمعاينات بجانب تقديم 

 .معلومات عن الفرص المتاحة 
http://careerhub.massey.ac.nz 

Jawad Hussain  
Pakistan
PhD (Computer Science) 

Jawad Hussain came to New Zealand in 2008 to study 
towards a PhD in Computer Science.  Jawad was 
attracted to New Zealand because of the country’s 
pacifist diplomatic stance.  Jawad is a true advocate of 
fostering peace and understanding between New 
Zealanders and Muslim students and is very 
complimentary of the support that is provided for 
Muslim students on Massey University’s three 
campuses.  “Each Massey University campus has an 
Islamic Prayer Centre – the one in Palmerston North is 
the best I have seen out of all New Zealand 
universities, it can accommodate up to 200 people.”
“The prayer centres are managed by the Massey 
Muslim Student’s Association with great support from 
the management of Massey University, there is a great 
community atmosphere fostered through the on-
campus prayer room.” “In addition to the prayer room, 
the Muslim Association also organise events for the 
community, such as Islam awareness week, lectures 
from visiting scholars, motivational speeches, and 
dialogues with other cultural groups.”   
 
 

)               باآستان(جواد حسين  

)طالب دآتوراة فى علوم الكمبيوتر( 

م لدراسة الدآتوراة فى علوم 2008جئت لنيوزلندا فى عام 
يعجبنى موقف نيوزلندا العادل والدبلوماسي فى .  الكمبيوتر 

أنا ممتن .تعاملها مع الدول وخاصة قضايا العالم اإلسالمي 
, لجامعة ماسي ومقدر لخدماتها وماتقدمه للطالب المسلمين 

مية يلتقى فيها ففى مقار الجامعة الثالثة توجد مراآز إسال
إن أآثر مايعجبنى هو . الطالب القاد مون من آل أنحاء العالم 

 200المرآز اإلسالمى ببالمستن نورث فهو يسع لحوالى 
تدير هذه المراآز اإلسالمية جمعيات الطالب .طالب وطالبة 

المسلمين والتي تنظم إسبوعا للدعوة فى آل عام يحييه العلماء 
. امن داخل وخارج نيوزلند

Mohammed Falath 
Mecca, Saudi Arabia 
Master of Education 
Mohammed was a teacher in Saudi Arabia before 
choosing to move with his wife and six children to 
study at Massey University in 2006.  Schooling for his 
children was always a concern for Mohammed, but as 
an experienced teacher, he is very complimentary of 
the tuition his children are receiving in New Zealand 
schools.  When he first arrived in New Zealand, 
Mohammed studied English at the Massey University 
English Language Centre for two years and he is now 
close to completing a Master of Education degree, 
“The English language pathway option (DEEP) is a 
good point for Saudi Arabian students as it means 
students can enter university without having to sit an 
IELTS test.”  Mohammed is also a founding member of 
the Massey University Saudi Arabian Students 
Association, which now has a membership of more 
than 80, “We invite our New Zealand friends to 
meetings and Ramadan feasts, it helps to show them 
our culture and religion.”  “The cafeteria on campus 
also serves Halal food, and there are plenty of 
restaurants in town that serve Halal food.”

)    السعودية/ مكة(محمد فالتة 
)طالب ماجستير بكلية التربية(

بدأت دراسة الماجستير بعد األنتهاء من برنامج اللغة اإلنجليزية 
الطالب السعوديين واليتطلب المكثف والذي يتناسب مع أحتياجات 

الالجلوس ألمتحان   IELTS من خالل هذا البرنامج يتأهل .   
الطالب فى اللغة اإلنجليزية ومن ثم اإلخراط فى دراستهم 

جئت للدراسة بنيوزلندا مع أسرتي .  الجامعية أو ما فوق الجامعية 
بما أننى معلم فأن تعليم أوالدي آان يشكل لي هاجس ولكن  –

اهللا فأن النظام التعليمي والدعم الذي تقدمه المدارس يجعلني  بحمد
عملت على . مطمئنا   لما يتالقاه أبنائي من علم  ورعاية  وإهتمام 

نعمل من خاللها على تنظيم . تأسيس جمعية للطالب السعوديين
األنشطة  اإلجتماعية والثقافية آاالحتفال بشهر رمضان واألعياد 

.نا بنيوزلندا للتعرف على ديننا وثقافتنا ومن ثم دعوة  أصدقائ

      

Alla Al Jashmi (Oman)

أحب )                                       عمان(االء الجشمي 
دراسة الكيماء ولهذا فقدت إخترت أن أدرس بكلية تكنلوجيا 

هذه الدراسة نادرة ولها ( الكيمياء والمواد المتناهية فى الصغر 
جامعة ماسي هى الجامعة الوحيدة فى نيوزلندا التى ).  مستقبل 

. توفر هذه الدراسة النادرة 

جامعة به عدد الحياة فى نيوزلندا ممتعة فالناس هنا طيبون ومجتمع ال
آبير من الطالب المسلمين وغيرهم من المجموعات العرقية األخرى 

والتى تجد آثير من الترحاب واألحترام



 تضم جامعة ماسى 30 معهدا ومدرسة وقسم/  تنضوى تحت 5  آليات أآاديمية هي: 

دراسي فصل 5,000و برنامج 200 من أآثر الكليات هذه توفر  

   
College of Science 
The  College  of  Science  has  470  academic  staff 
committed  to  delivering  innovative  programmes.  
Massey University  is  renowned  for working  closely 
with  New  Zealand  industry  to  produce  scientific 
solutions  to  real‐world  problems.    These  research 
partnerships,  combined with  the  applied  nature of 
our  courses,  results  in  graduates  with  excellent 
practical  experience  to  enter  into  further  research 
or employment.   
 
Facts: 

‐ One of  the  first universities  in  the world  to 
establish a food technology department 

‐ First  university  in  the  world  to  appoint  a 
professor of biotechnology 

‐ Excellence  in  a  wide‐range  of  engineering, 
computer  science  and  information 
technology 

 

آلية العلوم 

لدى آلية العلوم 470 موظفا اآاديميا ملتزمين بتقديم البرامج      
 بالعمل (Massey University) المبدعة. تشتهر جامعة ماسي 
عن آثب مع  الصناعة في نيوزيلندا إلنتاج الحلول العلمية لمشاآل 
العالم الحقيقة. ، باإلضافة إلى طبيعة تطبيق دوراتنا الدراسية فإن 

هذه الشراآات في مجال البحوث تؤدي إلى دخول الخريجين الذين 
لديهم خبرة عملية ممتازة في مزيد من البحث أو العمالة. 

: حقائق
الجامعات في العالم إلنشاء قسم  أولى واحدة من -

 تكنولوجيا األغذية 
تقوم بتعيين بروفيسور للتكنولوجيا  أول جامعة في العالم -

 الحيوية 
التميز في طائفة واسعة من الهندسة وعلوم الكمبيوتر  -

 وتكنولوجيا المعلومات

College of Business 
The College of Business is a leading provider of 
tertiary education, research and training in business 
and management.  The College has around 13,000 
students, making it is one of the largest in New 
Zealand. 
Facts: 

‐ AACSB accreditation places Massey 
University’s College of Business in the top 5% 
of business schools in the world 

‐ Massey University’s research in the field of 
finance is ranked 12th for universities in the 
Asia‐Pacific region 

‐ New Zealand’s only university to offer 
aviation 

 

آلية إدارة األعمال

آلية إدارة األعمال هي المزود الرائد في مجال التعليم العالي 
والبحوث والتدريب في مجال األعمال واإلدارة. لدى الكلية نحو 

13000 طالبا، مما يجعلها واحدة من أآبر الجامعات في 
نيوزيلندا.

:قائقح
اي اي سي اس بي لإلعتماد آلية لقد وضعت مؤسسة  -

٪ من  5أعلى ضمن األعمال التابعة لجامعة ماسي إدارة 
 المدارس التجارية في العالم

بحوث جامعة ماسي في مجال التمويل تأتي في المرتبة  -
 للجامعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12

الجامعة الوحيدة في نيوزيلندا التي تقدم دورات في  -
 الطيران

 

 

College of Education 
The College of Education offers programmes and 
qualifications in Teaching and Education, from 
certificate to doctoral level.  The College offers 
innovative, research‐based qualifications and 
professional development programmes that 
enhance the skills and knowledge of an up‐to‐date 
educator. 
Facts:  

‐ The most comprehensive research‐based 
post‐graduate programmes of any New 
Zealand education college 

‐ the largest percentage of doctoral qualified 
academic staff of any education college in 
New Zealand 

 

آلية التربية والتعليم

تقدم آلية التربية والتعليم البرامج والمؤهالت في مجال التدريس 
وتوفر الكلية . ةوالتربية والتعليم، من الشهادة إلى مستوى الدآتورا

المؤهالت المبتكرة  المستندة  إلى  األبحاث  وبرامج التطوير 
.المهني التي تعزز المهارات والمعرفة للمربي العصري

: حقائق
برامج ما بعد التخرج المستندة إلى البحوث  األآثر  -

 شمولية من أي آلية للتعليم الجامعي في نيوزيلندا
ميين المؤهلين على أآبر نسبة مئوية من الموظفين األآادي -

من أي  آلية للتعليم الجامعي في   ةدرجة الدآتورا
 نيوزيلندا

College of Humanities and Social Sciences 
The College Humanities and Social Sciences is 
Massey’s College of Humanities and Social Sciences 
is organised across the three Massey campuses, and 
comprises of the following schools and centres: The 
Schools of English and Media Studies; Health and 
Social Services; History, Philosophy and Classics; 
Language Studies; Maori Studies; People, 
Environment and Planning; Psychology; Social and 
Cultural Studies and the Centre for Defence Studies. 
Facts: 

‐ Leading New Zealand Journalism school 
‐ Comprehensive programme offering by the 

School of Environment and Planning covers 
subjects from the environment to social and 
development issues 

 

آلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

تم تنظيم آلية ماسي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية في مختلف أنحاء 
مقار  ماسي الثالثة، وتضم عددا من الكليات والمراآز التالية: 

آليات اللغة اإلنجليزية والدراسات اإلعالمية؛ والصحة والخدمات 
اإلجتماعية، والتاريخ، والفلسفة والكالسيكيات؛ ودراسات اللغات؛ 

والدراسات  الماورية؛ والناس والبيئة والتخطيط؛ وعلم النفس، 
الدراسات اإلجتماعية والثقافية ومرآز دراسات الدفاع.و

:حقائق
 نيوزيلندا آلية  الصحافة  الرائدة في -
برنامج شامل مقدم من قبل آلية البيئة والتخطيط ويغطي  -

 جتماعية والتنميةواضيع من القضايا البيئية إلى اإلم

College of Creative Arts 
The College of Creative Arts (CoCA) main base is on 
the Massey University Wellington campus. The 
camus  is located in the heart of New Zealand’s 
creative capital, where students can readily access 
the thriving art, theatre, music, and multi‐media 
culture and their related industries. The College also 
has a significant presence at the University’s Albany 
campus, north of Auckland. CoCA is Composed of 
three schools: School of Design, the School of Fine 
Arts and the School of Visual and Material Culture 
Facts: 

‐ Leading New Zealand design school 
‐ New Zealand School of Music 

آلية الفنون  اإلبداعية

 القاعدة الرئيسية لكلية الفنون اإلبداعية هي في مقر جامعة ماسي  
في ويلينغتون. يقع المقر في قلب عاصمة نيوزيلندا اإلبداعية، حيث 

يمكن للطالب بسهولة الوصول إلى الفن والمسرح والموسيقى 
المزدهرة، واإلعالم المتعدد الثقافات، وصناعاتها ذات الصلة. 

ولدى الكلية أيضا وجود آبير في مقر ألباني الجامعي، الواقع في 
شمال أوآالند. تتألف آلية الفنون اإلبداعية من ثالث مدارس: 

مدرسة التصميم، مدرسة الفنون الجميلة ومدرسة الثقافة المرئية 
والمادية

 
:حقائق
 المدرسة الرائدة في مجال التصميم في نيوزيلندا -
 ندا للموسيقىمدرسة  نيوزيل -

College of Science 
The  College  of  Science  has  470  academic  staff 
committed  to  delivering  innovative  programmes.  
Massey University  is  renowned  for working  closely 
with  New  Zealand  industry  to  produce  scientific 
solutions  to  real‐world  problems.    These  research 
partnerships,  combined with  the  applied  nature of 
our  courses,  results  in  graduates  with  excellent 
practical  experience  to  enter  into  further  research 
or employment.   
 
Facts: 

‐ One of  the  first universities  in  the world  to 
establish a food technology department 

‐ First  university  in  the  world  to  appoint  a 
professor of biotechnology 

‐ Excellence  in  a  wide‐range  of  engineering, 
computer  science  and  information 
technology 

 

آلية العلوم 

لدى آلية العلوم 470 موظفا اآاديميا ملتزمين بتقديم البرامج      
 بالعمل (Massey University) المبدعة. تشتهر جامعة ماسي 
عن آثب مع  الصناعة في نيوزيلندا إلنتاج الحلول العلمية لمشاآل 
العالم الحقيقة. ، باإلضافة إلى طبيعة تطبيق دوراتنا الدراسية فإن 

هذه الشراآات في مجال البحوث تؤدي إلى دخول الخريجين الذين 
لديهم خبرة عملية ممتازة في مزيد من البحث أو العمالة. 

: حقائق
الجامعات في العالم إلنشاء قسم  أولى واحدة من -

 تكنولوجيا األغذية 
تقوم بتعيين بروفيسور للتكنولوجيا  أول جامعة في العالم -

 الحيوية 
التميز في طائفة واسعة من الهندسة وعلوم الكمبيوتر  -

 وتكنولوجيا المعلومات

College of Business 
The College of Business is a leading provider of 
tertiary education, research and training in business 
and management.  The College has around 13,000 
students, making it is one of the largest in New 
Zealand. 
Facts: 

‐ AACSB accreditation places Massey 
University’s College of Business in the top 5% 
of business schools in the world 

‐ Massey University’s research in the field of 
finance is ranked 12th for universities in the 
Asia‐Pacific region 

‐ New Zealand’s only university to offer 
aviation 

 

آلية إدارة األعمال

آلية إدارة األعمال هي المزود الرائد في مجال التعليم العالي 
والبحوث والتدريب في مجال األعمال واإلدارة. لدى الكلية نحو 

13000 طالبا، مما يجعلها واحدة من أآبر الجامعات في 
نيوزيلندا.

:قائقح
اي اي سي اس بي لإلعتماد آلية لقد وضعت مؤسسة  -

٪ من  5أعلى ضمن األعمال التابعة لجامعة ماسي إدارة 
 المدارس التجارية في العالم

بحوث جامعة ماسي في مجال التمويل تأتي في المرتبة  -
 للجامعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12

الجامعة الوحيدة في نيوزيلندا التي تقدم دورات في  -
 الطيران

 

 

College of Education 
The College of Education offers programmes and 
qualifications in Teaching and Education, from 
certificate to doctoral level.  The College offers 
innovative, research‐based qualifications and 
professional development programmes that 
enhance the skills and knowledge of an up‐to‐date 
educator. 
Facts:  

‐ The most comprehensive research‐based 
post‐graduate programmes of any New 
Zealand education college 

‐ the largest percentage of doctoral qualified 
academic staff of any education college in 
New Zealand 

 

آلية التربية والتعليم

تقدم آلية التربية والتعليم البرامج والمؤهالت في مجال التدريس 
وتوفر الكلية . ةوالتربية والتعليم، من الشهادة إلى مستوى الدآتورا

المؤهالت المبتكرة  المستندة  إلى  األبحاث  وبرامج التطوير 
.المهني التي تعزز المهارات والمعرفة للمربي العصري

: حقائق
برامج ما بعد التخرج المستندة إلى البحوث  األآثر  -

 شمولية من أي آلية للتعليم الجامعي في نيوزيلندا
ميين المؤهلين على أآبر نسبة مئوية من الموظفين األآادي -

من أي  آلية للتعليم الجامعي في   ةدرجة الدآتورا
 نيوزيلندا

College of Humanities and Social Sciences 
The College Humanities and Social Sciences is 
Massey’s College of Humanities and Social Sciences 
is organised across the three Massey campuses, and 
comprises of the following schools and centres: The 
Schools of English and Media Studies; Health and 
Social Services; History, Philosophy and Classics; 
Language Studies; Maori Studies; People, 
Environment and Planning; Psychology; Social and 
Cultural Studies and the Centre for Defence Studies. 
Facts: 

‐ Leading New Zealand Journalism school 
‐ Comprehensive programme offering by the 

School of Environment and Planning covers 
subjects from the environment to social and 
development issues 

 

آلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

تم تنظيم آلية ماسي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية في مختلف أنحاء 
مقار  ماسي الثالثة، وتضم عددا من الكليات والمراآز التالية: 

آليات اللغة اإلنجليزية والدراسات اإلعالمية؛ والصحة والخدمات 
اإلجتماعية، والتاريخ، والفلسفة والكالسيكيات؛ ودراسات اللغات؛ 

والدراسات  الماورية؛ والناس والبيئة والتخطيط؛ وعلم النفس، 
الدراسات اإلجتماعية والثقافية ومرآز دراسات الدفاع.و

:حقائق
 نيوزيلندا آلية  الصحافة  الرائدة في -
برنامج شامل مقدم من قبل آلية البيئة والتخطيط ويغطي  -

 جتماعية والتنميةواضيع من القضايا البيئية إلى اإلم

College of Creative Arts 
The College of Creative Arts (CoCA) main base is on 
the Massey University Wellington campus. The 
camus  is located in the heart of New Zealand’s 
creative capital, where students can readily access 
the thriving art, theatre, music, and multi‐media 
culture and their related industries. The College also 
has a significant presence at the University’s Albany 
campus, north of Auckland. CoCA is Composed of 
three schools: School of Design, the School of Fine 
Arts and the School of Visual and Material Culture 
Facts: 

‐ Leading New Zealand design school 
‐ New Zealand School of Music 

آلية الفنون  اإلبداعية

 القاعدة الرئيسية لكلية الفنون اإلبداعية هي في مقر جامعة ماسي  
في ويلينغتون. يقع المقر في قلب عاصمة نيوزيلندا اإلبداعية، حيث 

يمكن للطالب بسهولة الوصول إلى الفن والمسرح والموسيقى 
المزدهرة، واإلعالم المتعدد الثقافات، وصناعاتها ذات الصلة. 

ولدى الكلية أيضا وجود آبير في مقر ألباني الجامعي، الواقع في 
شمال أوآالند. تتألف آلية الفنون اإلبداعية من ثالث مدارس: 

مدرسة التصميم، مدرسة الفنون الجميلة ومدرسة الثقافة المرئية 
والمادية

 
:حقائق
 المدرسة الرائدة في مجال التصميم في نيوزيلندا -
 ندا للموسيقىمدرسة  نيوزيل -

 

 

College of Education 
The College of Education offers programmes and 
qualifications in Teaching and Education, from 
certificate to doctoral level.  The College offers 
innovative, research‐based qualifications and 
professional development programmes that 
enhance the skills and knowledge of an up‐to‐date 
educator. 
Facts:  

‐ The most comprehensive research‐based 
post‐graduate programmes of any New 
Zealand education college 

‐ the largest percentage of doctoral qualified 
academic staff of any education college in 
New Zealand 

 

آلية التربية والتعليم

تقدم آلية التربية والتعليم البرامج والمؤهالت في مجال التدريس 
وتوفر الكلية . ةوالتربية والتعليم، من الشهادة إلى مستوى الدآتورا

المؤهالت المبتكرة  المستندة  إلى  األبحاث  وبرامج التطوير 
.المهني التي تعزز المهارات والمعرفة للمربي العصري

: حقائق
برامج ما بعد التخرج المستندة إلى البحوث  األآثر  -

 شمولية من أي آلية للتعليم الجامعي في نيوزيلندا
ميين المؤهلين على أآبر نسبة مئوية من الموظفين األآادي -

من أي  آلية للتعليم الجامعي في   ةدرجة الدآتورا
 نيوزيلندا

College of Humanities and Social Sciences 
The College Humanities and Social Sciences is 
Massey’s College of Humanities and Social Sciences 
is organised across the three Massey campuses, and 
comprises of the following schools and centres: The 
Schools of English and Media Studies; Health and 
Social Services; History, Philosophy and Classics; 
Language Studies; Maori Studies; People, 
Environment and Planning; Psychology; Social and 
Cultural Studies and the Centre for Defence Studies. 
Facts: 

‐ Leading New Zealand Journalism school 
‐ Comprehensive programme offering by the 

School of Environment and Planning covers 
subjects from the environment to social and 
development issues 

 

آلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
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اإلجتماعية، والتاريخ، والفلسفة والكالسيكيات؛ ودراسات اللغات؛ 

والدراسات  الماورية؛ والناس والبيئة والتخطيط؛ وعلم النفس، 
الدراسات اإلجتماعية والثقافية ومرآز دراسات الدفاع.و

:حقائق
 نيوزيلندا آلية  الصحافة  الرائدة في -
برنامج شامل مقدم من قبل آلية البيئة والتخطيط ويغطي  -

 جتماعية والتنميةواضيع من القضايا البيئية إلى اإلم

College of Creative Arts 
The College of Creative Arts (CoCA) main base is on 
the Massey University Wellington campus. The 
camus  is located in the heart of New Zealand’s 
creative capital, where students can readily access 
the thriving art, theatre, music, and multi‐media 
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campus, north of Auckland. CoCA is Composed of 
three schools: School of Design, the School of Fine 
Arts and the School of Visual and Material Culture 
Facts: 
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‐ New Zealand School of Music 

آلية الفنون  اإلبداعية
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:حقائق
 المدرسة الرائدة في مجال التصميم في نيوزيلندا -
 ندا للموسيقىمدرسة  نيوزيل -

Amaliah Fitriah (Indonesia)                     
             

أميليا فتريا (أندونسيا) 
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Agnes Nklwma ( Malawi)
                         ) مالوي(أقنيس نوآولما
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MASSEY UNIVERSITY HAS A LONG AND PROUD TRADITION OF 
ACADEMIC AND RESEARCH EXCELLENCE.  

Established in 1927 as a public, government funded 
university, Massey has grown to become New Zealand’s 
only true multi-campus university with three city locations 
in the North Island of New Zealand.   

Each year over 3,500 international students from more 
than 100 countries choose to study at one of these 
Massey University campuses to attain internationally 
renowned university level qualifications in an intellectually 
stimulating environment.  

Massey University provides a safe environment for study 
where cultural differences are respected and celebrated.  
We warmly invite you to consider Massey University as 
your study destination.  

At Massey, you will be part of a diverse international 
community where your contribution to academic and 
cultural life will be encouraged and valued. 

We welcome enquiries and applications directly from 
students or through the services of our registered agents 
based throughout the world.

 

  نبذة تاريخية عن جامعة ماسي 

لجامعة ماسى تاريخ عريق ومتميز فى المجال األآاديمى 
.والبحثي 

م آجامعة حكومية وتنامت 1927عام تأسست الجامعة فى  
منذ ذاك الوقت لتصبح الجامعة النيوزيلندية الوحيدة التى 

تعمل تحت مظلة إدارية واحدة من خالل ثالث مقار رئيسية 
.مدن بالجزيرة الشمالية فى ثالثة 

طالب وطالبة من  3,500جامعة ماسى ب فى آل عام يلتحق
دولة للتأهل ونيل الدرجات العلمية المعترف  100أآثر من 

بها عالميا فى التخصصات المتنوعة وعلى جميع 
.المستويات 

 توفر جامعة ماسى بيئة مناسبة للتعليم حيث التنوع الثقافى
.فاء مكان تقدير وإحت هو في

و ى لدراستك الجامعية نحن ندعوك لتختار جامعة ماس 
.  دراساتك الجامعية العليا

ينال فيه  يمن مجتمع دولجزء  فى هذه الجامعةستكون 
. صاحب آل إسهام أآاديمى وثقافي آل تشجيع وتقدير

رائكم وطلباتكم بصفة مباشرة أو من خالل آنحن نرحب ب
. العالم وآالئنا المنتشرون فى جميع بقاع 

جامعة ماسى مقرألباني                            

أنشى بالساحل الشمالى لمدينة . أنه من أحدث مقار الجامعة 
خمس دقائق من السواحل  يقع هذا المقر على بعد.الند أوآ

قلب  منة بمدينة أوآالند وعشرون دقيقة الشمالية الجميل
 يالمقر النامى سبعين تخصصا لحوال يوفر هذا. المدينة

كرة المتنوعة والمبت هنسبة لطبيعت. طالب وطالبة 7,000
الشراآة فى إدارة االعمال والبحث  أن هذا المقر ينتهج مبدإف

وذلك من خالل التنسيق مع المراآز والمؤسسات ,  يالعلم
. ستثمار الرائدة فى مجال التكنولوجيا واإل

جامعة ماسى مقر ماناواتو                

 المناطق قلب فى نورث بالمستن مدينة فى المقر هذا يوجد 
 ورائدها لجامعةل رمق أول وهو,  واتوانام بمنطقة الزراعية

 يمثل نورث ببالمسن الجامعة مقر إن.  البحوث مجال فى
 المرتبطة العلوم مجال فى يالعلم والبحث للتعليم مرآزا

,  البيطرة, آالزراعة وإسهاماته النيوزيلندي باإلقتصاد
 توفر.  والتربية الحيوية والتكنولوجيا غذيةاأل تكنولوجليا
, التربية مجاالت فى للتأهيل علمية درجة 50 حولى الجامعة
,  اإلنسانية العلوم و قتصادواإل األعمال إدراة,  العلوم
 8,000 المقر  هذا فى ويدرس. البيطرة,  الطبيعية الموارد

. وطالبة طالب.

جامعة ماسى ويلنغتون               

 وهو) بتكاراإل( بمقر بولنغتون ماسي جامعة مقر يعرف
 خدمات المقر هذا يوفر. العلمى للبحث إشعاع مرآز
 مجال فى يدرسون وطالبة طالب 4,000 لحوالى متكاملة

,  الكمبيوتر علوم, المعلومات تكنولوجيا,  األعمال دارةإ
,  اإلجتماعى العمل,  الصحة,  التمريض,  الصحافة
 و التمارين,  والتصوير التصميم,   الهندسة تكنولوجيا

 يماس جامعة تعتبر المقر هذا خالل من. الصحية العلوم
. التصميم لمدرسة المتميز الموطن

تضم جامعة ماسى 30 معهدا ومدرسة وقسم/  تنضوى 
تحت 5  آليات أآاديمية هي: 

.   األعمال إدارة آلية/  1

. التربية آلية/  2

. اإلبداعية الفنون آلية/ 3 

.  واإلجتماعية نسانيةاإل العلوم آلية/  4

. العلوم آلية/  5

دراسي فصل 5,000و برنامج 200 من أآثر الكليات هذه توفر 
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College of Science 
The  College  of  Science  has  470  academic  staff 
committed  to  delivering  innovative  programmes.  
Massey University  is  renowned  for working  closely 
with  New  Zealand  industry  to  produce  scientific 
solutions  to  real‐world  problems.    These  research 
partnerships,  combined with  the  applied  nature of 
our  courses,  results  in  graduates  with  excellent 
practical  experience  to  enter  into  further  research 
or employment.   
 
Facts: 

‐ One of  the  first universities  in  the world  to 
establish a food technology department 

‐ First  university  in  the  world  to  appoint  a 
professor of biotechnology 

‐ Excellence  in  a  wide‐range  of  engineering, 
computer  science  and  information 
technology 

 

آلية العلوم 

لدى آلية العلوم 470 موظفا اآاديميا ملتزمين بتقديم البرامج      
 بالعمل (Massey University) المبدعة. تشتهر جامعة ماسي 
عن آثب مع  الصناعة في نيوزيلندا إلنتاج الحلول العلمية لمشاآل 
العالم الحقيقة. ، باإلضافة إلى طبيعة تطبيق دوراتنا الدراسية فإن 

هذه الشراآات في مجال البحوث تؤدي إلى دخول الخريجين الذين 
لديهم خبرة عملية ممتازة في مزيد من البحث أو العمالة. 

: حقائق
الجامعات في العالم إلنشاء قسم  أولى واحدة من -

 تكنولوجيا األغذية 
تقوم بتعيين بروفيسور للتكنولوجيا  أول جامعة في العالم -

 الحيوية 
التميز في طائفة واسعة من الهندسة وعلوم الكمبيوتر  -

 وتكنولوجيا المعلومات

College of Business 
The College of Business is a leading provider of 
tertiary education, research and training in business 
and management.  The College has around 13,000 
students, making it is one of the largest in New 
Zealand. 
Facts: 

‐ AACSB accreditation places Massey 
University’s College of Business in the top 5% 
of business schools in the world 

‐ Massey University’s research in the field of 
finance is ranked 12th for universities in the 
Asia‐Pacific region 

‐ New Zealand’s only university to offer 
aviation 

 

آلية إدارة األعمال

آلية إدارة األعمال هي المزود الرائد في مجال التعليم العالي 
والبحوث والتدريب في مجال األعمال واإلدارة. لدى الكلية نحو 

13000 طالبا، مما يجعلها واحدة من أآبر الجامعات في 
نيوزيلندا.

:قائقح
اي اي سي اس بي لإلعتماد آلية لقد وضعت مؤسسة  -

٪ من  5أعلى ضمن األعمال التابعة لجامعة ماسي إدارة 
 المدارس التجارية في العالم

بحوث جامعة ماسي في مجال التمويل تأتي في المرتبة  -
 للجامعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12

الجامعة الوحيدة في نيوزيلندا التي تقدم دورات في  -
 الطيران
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tertiary education, research and training in business 
and management.  The College has around 13,000 
students, making it is one of the largest in New 
Zealand. 
Facts: 

‐ AACSB accreditation places Massey 
University’s College of Business in the top 5% 
of business schools in the world 

‐ Massey University’s research in the field of 
finance is ranked 12th for universities in the 
Asia‐Pacific region 

‐ New Zealand’s only university to offer 
aviation 

 

آلية إدارة األعمال

آلية إدارة األعمال هي المزود الرائد في مجال التعليم العالي 
والبحوث والتدريب في مجال األعمال واإلدارة. لدى الكلية نحو 

13000 طالبا، مما يجعلها واحدة من أآبر الجامعات في 
نيوزيلندا.

:قائقح
اي اي سي اس بي لإلعتماد آلية لقد وضعت مؤسسة  -

٪ من  5أعلى ضمن األعمال التابعة لجامعة ماسي إدارة 
 المدارس التجارية في العالم

بحوث جامعة ماسي في مجال التمويل تأتي في المرتبة  -
 للجامعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12

الجامعة الوحيدة في نيوزيلندا التي تقدم دورات في  -
 الطيران
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