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 7107مايو  72 - 7107فبراير  7  الفصل الدراسي األول  

 7107سبتمبر  77 - 7107مايو  72  الفصل الدراسي الثاني

7102فبراير  7 - 7107سبتمبر  72  الفصل الدراسي الثالث

تواريخ

WAIKATO INSTITUTE 
OF EDUCATION 

رسوم اخرى

Waikato Institute of Education 

االستقبال في مطار اوكلند 

 رسوم السكن مع عائلة 

سنة  02للطالب فوق 

سنة  02للطالب اقل من 

رسوم الموارد )بما في ذلك الكتب واألقراص المدمجة وغيرها(

رسوم نسيق اإلقامة مع عائلة 

رسوم التسجيل 

التعليم للفصول 

رسوم التدريس الخصوصي

اسبوع ساعة ( 72دوام كامل )

اسبوع 

ساعة ( 02دوام جزئي صباحي )

ساعات(  01دوام جزئي بعد الظهر )

اسبوع  ساعة ( 72دوام كامل ) 

اسبوع  

اسبوع 

اسبوع ساعة( 72دوام كامل )

اسبوع 

ساعات(   01)  دوام جزئي بعد الظهر 

ساعات(          4) دوام جزئي مسائي 

  ساعة(    07)  تحضير مكثف  لل 

اسبوع  ساعة ( 72دوام كامل )

اسبوع 

اسبوع 

اسبوع ساعة ( 72دوام كامل )

اسبوع 

اسبوع 
* هناك متطلب للحد األدنى في اللغة اإلنجليزية للحصول على هذه الدورات

ساعات( 01االنجليزية العامة ) الحد االدنى 

ساعات( 01التحضير لالمتحانات ) الحد االدنى 

* التسعيرة لشخص واحد فقط. استفسر عن أسعار المجموعة صغيرة 

التدريس الخصوصي 

 جولة تعريفية للمدينة والحرم الجامعي

 اختبار تحديد مستوى  شامل

  تجريبية    اختبارات

 خدمة اإلنترنت الالسلكي في الحرم الجامعي

 األنشطة االجتماعية في الحرم الجامعي

 الرحالت إلى الوجهات السياحية الشعبية

 مختبر الحاسوب ومكتبة الموارد

 الدعم األكاديمي والتوجيه الفني

  ساعة  42خدمة دعم الطالب

 المساعدة في فتح حساب مصرفي

الرسوم شاملة 

الرسوم  و التواريخ الدراسية

 مالحظات:

 أسابيع، ما لم ينص على خالف ذلك. 7* مدة الدراسة ال تقل عن 

 * ويمكن للطالب البدء في أي يوم اثنين )ما عدا أيام العطل المدرسية(.

 * التأمين إلزامي لجميع الطالب الدوليين.

 .WIE* ال يتم منح أي تعويض عن أيام العطل الرسمية عند إغالق 

 الرسوم ال تشمل تكاليف أنشطة خارج الحرم الجامعي أو الرحالت. *

 *WIE .تحتفظ لنفسها بالحق في تعديل الرسوم في أي وقت 

٪ باستثناء 02* يتم نقل كافة الرسوم بالدوالر النيوزيلندي وتشمل ضريبة السلع والخدمات بنسبة 

 رسوم اإلقامة التي ال تشمل ضريبة السلع والخدمات.

.7107ديسمبر  02* األسعار سارية حتى 

 ~ ابداء في اي يوم اثنين ~
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