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إنجازات الجامعة
• تأسست يف عام ١٩٠٥. انضمت إىل نظام جامعة نرباسكا  يف عام ١٩٩١.

• برامج وأعضاء هيئة تدريس معرتف بها عىل الصعيد الوطني.

• منوذجية وطنية يف متويل البحوث واملشاركات الجامعية.

• مثالية ملراتب الرشف.

• يتلقى الخريجني الناجحني الكثري من العروض الوظيفية بعد تخرجهم.

AACSB• تتميز كلية إدارة األعامل والتكنولوجيا  بحصولها عىل شهادة              املرموقة.

( TRADIT ION OF  ACHIEVEMENT)

املوقع
• كارين، نرباسكا مدينة رحبة يسكنها ما يقارب ٣٣,٠٠٠ نسمة .

• مكان صحي وآمن للعيش والدراسة.

• متتاز بهوائها وبيئتها النقية و بجامل معاملها الطبيعية و حدائقها العامة.

• العديد من األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية و الكثري من فرص الرتفيه عىل مدار السنة.

• مكان ممتاز لتعلم اللغة اإلنجليزية.

• تعرف عىل الثقافة األمريكية و تعلم اللغة اإلنجليزية بدون لهجة إقليمية . وهي اللغة التي تستخدم من

• مزيج متناسق بني الثقافة األمريكية و الثقافات األخرى من مجتمع الطلبة األجانب.

•إضافة لوجود مطار إقليمي مالئم للسفر, كارين ترتبط مبسافات عن طريق القيادة مبدن رئيسية.

• رحالت مريحة عن طريق مطار كارين إىل الكثري من املدن الرئيسية يف الواليات املتحدة.

قبل وسائل اإلعالم الوطنية والتلفزيون.

( LOCATION)

32,714
Population of Kearney

A D V A N T A G E



 نظرة أكادميية
• منهج جامعي شامل يضم أكرث من ٢٠٠ تخصص رئييس و فرعي.

• هيئة تدريس مكرسة للبحوث والدراسات.

• تقييم عايل للبحث العلمي لطلبة البكالوريوس يفوق مستوى كثري من جامعات النخبة عىل املستوى الوطني.

•  تتوفر مجموعة متكاملة للخدمات األكادميية حيث تقديم املشورة واملساعدة يف كتابة اللغة اإلنجليزية، إضافة 
    لوجود مدرسني خصوصيني للطلبة الدوليني.

• فصول دراسية صغرية الحجم تتوسط ٢٤ و ١٦: ١ طالب إىل نسبة أعضاء هيئة التدريس، األمر الذي يؤدي إىل

تكوين عالقات تعليم شخصية. جميع املراحل تدرس من قبل أساتذة متخصصون.

• برنامج للدراسة يف الخارج، الطالب لديهم الفرصة لتعلم لغة أخرى تدرس يف بلد ثالث ملدة فصل 

درايس يف حني اليزالون مسجلني يف جامعة نرباسكا يف كارين.

• تتميز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التعليمية. 

• برامج قوية للدراسات العليا  يف األعامل التجارية، والتعليم، األحياء، اللغة اإلنجليزية، التاريخ.

(ACADEMICS)

الحياة الطالبية
•  أكرث من ١٥٠ نادي طاليب يديرها الطلبة و تضم أنشطة رياضية وأكادميية ومهنية و 

إحرتافية.

•  العديد من األندية/ املنظامت للطلبة الدوليني. 

• برامج رياضية متكاملة لجميع الطلبة.

• برنامج  عرب الكليات  يتميز يف املنافسة الرياضية واألكادميية.

• مجتمع طاليب  مزدهر متعدد الثقافات.

• العديد من املهرجانات الثقافية التي ينفذها طالب من جميع أنحاء العامل.

• متحف نرباسكا  للفن.

• العديد من العروض املرسحية يف الحرم الجامعي.

• برنامج الصداقة الدولية للطالب الدوليني مع عائالت محلية لرعاية و تبادل الثقافات التي
تساعد عىل تحسني مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية .

(STUDENT L IFE الرسوم الدراسية(
• تعليم جامعي مميز و برسوم معقولة للغاية 

• الرسوم الدراسية تعترب من االنسب يف الواليات املتحدة.

• أقل تكلفة دراسية من بني مؤسسات جامعة نرباسكا. 

 • للمزيد من املعلومات حول رسوم التعليم تفضلوا بزيارة موقعنا عىل:

( TU IT ION)

 الحرم الجامعي
• خدمة االنرتنت واي-فاي يف جميع أنحاء الحرم الجامعي .

• مركز طاليب  كبري وحديث.  قاعات لتناول الطعام.

• مراكز سكنية حديثة عىل طراز الشقق.

•مرافق شيدت مؤخراً للرياضة و اللياقة البدنية. ومكان مركزيا  يف الداخل و  

•الطلبة بإمكانهم اإلقامة يف السكن الجامعي ويكونوا بقرب كالََ من الفصول الدراسية , أعضاء هيئة
 التدريس ,الخدمات.

(CAMPUS QUALITY)

 الخارج.

FOR MORE INFORMATION: 
internationaled@unk.edu



THE UNIVERSITY OF  NEBRASKA AT KEARNEY
 جامعة نرباسكا يف كريين لديها ما يقارب من ٧,٠٠٠

 طالب أكرث من ٥٠٠ منهم يأتون من دول خارج الواليات
 املتحدة. تقدم الجامعة أكرث من ٢٠٠ تخصص رئييس و
 فرعي . معهد اللغة اإلنجليزية جزء من مكتب التعليم
 الدويل، يرحب املعهد بالطالب من جميع أنحاء العامل

.ليكونوا جزءا من هذه املؤسسة التعليمية املتميزة

خدمات للطلبة الدوليني

 بإمكان طالب معهد اللغة إستخدام جميع مرافق
 الجامعة مبا يف ذلك املكتبة ومعامل الكمبيوتر،

 ومركز الرعاية الصحية، واملناطق الرتفيهية، ومركز
 املشورة والخدمات املهنية، واتحاد طالب نرباسكا

 والكافيرتيات ومطاعم الحرم الجامعي، وكذلك
.خدمات مكتب الطلبة الدوليني

( INTERNATIONAL STUDENT SERVICES)

الحياة يف كارين
 تقع كارين عىل طول نهرالبالت يف منطقة من الواليات 

 املتحدة معروفة باسم السهل العظيم. تقع بني نهر
 ميسوري و جبال الرويك، وهذه املنطقة غالبا ما تسمى

 "قلب أمريكا" معروفة برقعة أراضيها الشاسعة والخرضاء
 و بتاللها. تعرف كارين يف جميع أنحاء العامل بأنها مسار
 الهجرة األسايس لطيور الكركية، النسور، والبط واألوز و

طيور الشاطئ
 أكرث من ٨٠٪ من طيور الكركية يف العامل  تتالقى يف هذه 

املنطقة للراحة والتغذية لتستعد لرحلتها إىل الشامل
  جامعة نرباسكا يف كارين تقدم لكم درجة مميزة من

التعليم بتكلفة معقولة. كارين تقدم لك الحياة الجيدة
 كارين متتاز بهوائها النقي, فيها مناظر خالبة, جميل فيها

اتساع ونقاء السامء ومنظر الغروب
 كارين تعترب مدينة للحياة الدراسية, متتاز بنفس الوقت
 بأماكن ترفيهية جيدة. بطبيعة الحال الجامعة واملدينة

.عبارة عن صفقة وخربة عظيمة

.

.

.

( L I FE  IN  KEARNEY)

.

E N G L I S H  L A N G U A G E  I N S T I T U T E 

FOR MORE INFORMATION: 
englishlanguageinstitute@unk.edu

KEARNEY

Rapid City

Scottsbluff

Lincoln

Omaha
Des Moines

Cheyenne

Topeka
Denver Kansas City

St. Louis

Sioux Falls

KEARNEY TO...
 Lincoln - 1.75 hours
 Omaha - 2.5 hours
 Denver - 5 hours

 Kansas City - 5.25 hours
 St. Louis - 9.5 hours
 Chicago - 10.5 hours

UNK English Language Institute



السكن
 يعيش يف الحرم الجامعي ما يقرب من ٢,٠٠٠ طالب  يف 
 خمس قاعات تقليدية لإلقامة، وأربع قاعات لإلقامة عىل
 طراز الشقق، واثنان عىل منط األجنحة السكنية. يوجد يف
 كل قاعة مرشفون عىل مدار الساعة و كذلك مستشارين
 للطلبة املقيمني يف كل طابق.تتميز معظم مرافق اإلقامة
 بإحتوائها عىل صاالت دراسية و أحدث أجهزة ملختربات

 الحاسب و مساحة ترفيهية لتشجيع الطلبة عىل خلق
الصداقات و املشاركة

(HOUSING)

.

100 A
100 B
200

300
400
500

هناك ستة مستويات مختلفة للدورة

يف كل مستوى يتم تعليم دورات يف التايل

• املحادثة.
• االستامع والتحدث.

• القواعد.

• الكتابة.

• القراءة.
• مفردات اللغة.

( LEVELS)

(COURSES)

• الحصول عىل جميع الفرص والخيارات املتاحة من إحدى

• مجموعة واسعة من الربامج األكادميية تهيئ الطلبة لوظائف مرموقة.
• هيئة تدريس مشهورة عىل الصعيد الوطني.

• حياة غنية و متنوعة يف الحرم الجامعي.
• أفضل مكان لتعلم اللغة اإلنجليزية.

• خربة الثقافة األمريكية التقليدية يف الوقت الذي يتم تعلم اللغة

الجامعات الحكومية الكربى.

اإلنجليزية القياسية املستخدمة من قبل وسائل اإلعالم الوطنية والتلفزيون.

.

 توفر جامعة نرباسكا يف كارين دراسة جامعية تعترب مركزاً
 إقليميا للتميز الثقايف والفني و الفكري الذي يعترب جزء بارزا

:يتوفر للطالب. يف املشهد التعليمي العايل يف نرباسكا

 تلتزم جامعة نرباسكا يف كارين بتوفري تعليم متميز يف بيئة
 مناسبة للشخص. تعترب من إحدى الجامعات التي تحول

 برسعة ما يقرب من ٧,٠٠٠طالب من مختلف أنحاء العامل
 عىل الرتابط الوثيق و مجتمع من األصدقاء الداعمني لك

.مام يجعل املكان كالبيت

الفصول
 يقيض الطالب مثانية عرش ساعة يف األسبوع يف دروس 

 نظمت حول مهارات القراءة ، الكتابة ، التحدث
 واالستامع مع الرتكيز عىل الصعوبات يف قواعد اللغة و
 مفرداتها. الفصول صغرية مع ما يقارب من اثني عرش

طالبا يف الصف الواحد
 يتم إختبار الطالب يف اليوم األول من الدورة لتحديد
 املستوى املناسب للدراسة والسامح للمعلمني لتفريد

 الربنامج الدرايس للطالب. يشارك طالب معهد اللغة  يف
كل من رشكاء املحادثة وطاولة الحوار

(CLASSES)

..

.

رشكاء املحادثة
 يجتمع طالب معهد اللغة  مع طالب محيل من جامعة نرباسكا

 يف كارين ملحادثات ودية بعدد ال يقل عن ستة مرات خالل الفصل
الدرايس املكون من ستة عرش إ سبوعاً إلقامة رشاكة ملتزمة

طاولة الحوار
 يلتقي الطالب يف طاولة املحادثة االنجليزية ملدة ساعة واحدة يف

  اإلسبوع ملدة ستة أسابيع. طاولة الحوار مفتوحة للجميع يف الحرم
 الجامعي لتوفري فرصة للتحدث مع مجموعة متنوعة من الناس من

جميع األعامر

(CONVERSATION TABLE )

(CONVERSATION PARTNER)

.

.

الدراسة يف جامعة نرباسكا يف كارين

 بعد إكامل دورة املعهد بنجاح وتلبية متطلبات القبول سوف
 يتم قبول الطالب بدوام كامل لجامعة نرباسكا يف كارين إما

فيالدراسة لدرجةالبكالوريوس أو الدراسات العليا

(STUDIES AT UNK)

..



P R O G R A M S  O F  S T U D Y

COLLEGE OF  
ART S & SCIENCES
Art & Art History
 Art History
 Studio Art
  - Ceramics
  - Drawing
  - Glass
  - Illustration
  - Painting
  - Photography
  - Printmaking
  - Sculpture
 Visual Communication & Design 
   (Graphic Design)

Biology
 Biology Comprehensive
  - General Emphasis
  - Health Sciences Emphasis
  - Wildlife Emphasis
 Molecular Biology

Chemistry
 Chemistry Comprehensive
  - Biochemistry Emphasis
  - Health Sciences Emphasis
 Professional Chemist

Communication
 Advertising & Public Relations
 Journalism
 Multimedia
 Organizational & Relational Communication
 Sports Communication

Criminal Justice
 Criminal Justice

English
 English
  - Writing Emphasis

Geography and Earth Science
 Geography
 Geography and GIScience

Health Science
 Health Sciences

History
 History
 History-Social Science
  - Economics Emphasis
  - Geography Emphasis
  - Political Science Emphasis
  - Psychology Emphasis
  - Sociology Emphasis

International Studies
 International Studies

Mathematics
 Mathematics
  - Applied Mathematics Emphasis
  - Computer Science Emphasis
  - General Emphasis

Modern Languages
 Modern Languages
  - French
  - German
  - Spanish
 Spanish Translation & Interpretation

Music, Theatre and Dance
 Music
  - Music Business Emphasis
  - Music Composition Emphasis
 Music Performance
  - Instrumental

  - Piano Performance
  - Piano with Pedagogy
  - Vocal
 Musical Theatre
 Theatre

Philosophy
 Philosophy

Physics & Astronomy
 Astronomy
 Astrophysics
 Physics
  - Engineering Foundations 2+2 (for UNL)
 Physical Science

Political Science
 Political Science
 Public Administration

Psychology
 Psychobiology
 Psychology

Social Work
 Social Work

Sociology
 Sociology

COLLEGE OF 
BUSINESS & TECHNOLOGY
Business Administration
 Business Administration
  - Accounting
  - Economics
  - Finance
  - Management
  - Marketing
  - Supply Chain Management

Cyber Systems
 Applied Computer Science
 Computer Science Comprehensive
 Cyber Security Operations
 Information Technology
 Information Networking &  
  Telecommunications
 Management Information Systems

Economics
 Agribusiness
 Economics

Family Studies
 Early Childhood and Family Advocacy
 Family Studies

Industrial Technology
 Aviation Systems Management
  - Flight Operations Emphasis
  - Aviation Support Services Emphasis
 Construction Management
 Industrial Distribution
 Industrial Technology
 Interior and Product Design

COLLEGE OF 
EDUCATION
Communication Disorders
 Communication Disorders

Kinesiology & Sport Sciences
 Athletic Training**
 Exercise Science
 Physical Education
 Recreation Management

 Recreation, Outdoor and Event Management
  - Recreation Management Emphasis
  - Event Management Emphasis
  - Natural Resource Management Emphasis
  - Outdoor Pursuits Emphasis
 Sports Management

Teacher Education
 Early Childhood Inclusive Education
 Elementary Education
 Middle Level Education
 Endorsements (7-12 unless otherwise noted)
  - Art Education K-12
  - Business, Marketing & I.T. Education 6-12
  - Biology Education
  - Chemistry Education
  - English Education
  - Geography Education
  - Health Education
  - Health & Physical Education PK-12
  - History Education
  - Language Arts Education
  - Math Education 6-12
  - Music Education K-12
  - Modern Languages Education
  - Political Science Education
  - Psychology Education
  - Physical Education PK-6
  - Physical Education
  - Physics Education
  - Social Science Education
  - Sociology Education
  - Special Education K-12
  - Special Education K-6
  - Special Education 7-12

PRE-PROFESSIONAL 
PROGRAMS
Biology
 Pre-Veterinary Medicine

Health Sciences
 Pre-Cardiovascular Perfusion
 Pre-Chiropractic, Pre-Osteopathy,
 Pre-Podiatry
 Pre-Dental
 Pre-Dental Hygiene
 Pre-Health Information Management
 Pre-Medical
 Pre-Medical Laboratory Science*
 Pre-Mortuary Science
 Pre-Nursing*
 Pre-Occupational Therapy
 Pre-Optometry
 Pre-Pharmacy
 Pre-Physical Therapy*
 Pre-Physician Assistant*
 Pre-Radiological Technology*
 Pre-Respiratory Therapy

Physics
 Pre-Meteorology

Political Science
 Pre-Law

*Denotes Health Science Program offered at 
UNMC in Kearney
**Denotes 3+2 program to receive related 
undergraduate major and Athletic Training 
master’s degree.



WE ARE MAKERS
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University of Nebraska Kearney 

INTERNATIONAL ADMISSIONS
AND RECRUITMENT

unk.edu / internationaled@unk.edu / unk.edu/international

UNKearney UNK International youtube.com/user/UNKearney


