جامعة كنتايك الغربية
تفتخر جامعة كنتايك الغربية بأنها توفر العديد من الربامج األكادميية املرموقة واملعرتف بها عىل مستوى الواليات املتحدة وعىل سبيل املثال
ال الحرص الصحافة واإلذاعة والتعليم والهندسة والتجاره والربمجه والتمريض وغريها الكثري٠

حرم جامعي آمن

بحسب تقرير املركز الوطني

حرم جامعي جميل

صنف يف املرتبة األوىل كأجمل حرم جامعي يف الجنوب

جودة الربامج األكادميية

برامج أكادميية معرتف بها وطنياً

الرتحيب

حرم جامعي مرحب بالطالب

“

جامعة كنتايك الغربية قدمت يل فرصة رائعه جدا ً للتعرف
عىل الكثري من الثقافات وبنفس الوقت أن أجعل اآلخرين
يتعرفوا عىل ثقافتي العربية بشكلها الصحيح بسبب قلة
إحتكاكهم بنا بصورة عامة وتلقيهم الكثري عن ثقافتنا من
مواقع تواصل اإلجتامعي أو القنوات اإلخباريه التي غالباً
تظهر ثقافتنا العربية بصورة سيئة٠
نايف فالح العقيل
طالب دويل خريج جامعة كنتايك الغربية

التكلفة التقديرية للطالب الدوليني للسنة الدراسية  ٢٠٢٠-٢٠١٩لـــ 10أشهر  /بالدوالر األمرييك
طالب مرحلة البكالوريوس

طالب الدراسات العليا
تكلفة الفصل األكادميي

$ ١٧،٣١٦

تكلفة الفصل األكادميي

$ ٢٧،١٤٤

نفقات املعيشة :السكن ،الطعام ،الكتب
وما إىل ذلك

$ ١٠٫٧٥٠

نفقات املعيشة :السكن ،الطعام ،الكتب
وما إىل ذلك

$ ١٠،٧٥٠

التأمني الطبي

$ ٢٫٠٠٠

التأمني الطبي

$ ٢،٠٠٠

املجموع

$ ٣٠،٠٦٦

املجموع

$ ٣٩،٨٩٤

قبول طالب الدراسات العليا

قبول طالب درجة البكالوريوس

تقديم طلب القبول عىل wku.edu/graduate
شهادات رسمية تدل عىل االنتهاء من درجة البكالوريوس من كلية
أو جامعة معتمدة مع الرتجمة اإلنجليزية املعتمدة
متطلبات إضافية ألي برنامج نتائج جي آر إي  /جي إم أي يت
,مناذج كتابية ,سرية ذاتية وما إىل ذلك
إعداد أكادميي مناسب يف مجال التخصص
نتائج جي آر إي  /جي إم أي يت ،إذا كانت مطلوبة من قبل
الربنامج
متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية واحد مام ييل:
توفل ,آي يب يت –  ،79يس يب يت –  ،213يب يب يت 550 -
ايلتس – 6,5
النجاح يف اكامل الدراسة يف معهد إي إس إل آي بالجامعة
إي إل إس – مستوى 112
مايثبت القدره املاليه للدراسه بالجامعة
رسوم التقديم $ 95 :دوالر أمرييك

تقديم طلب القبول عىل wku.edu/apply
الشهادات الرسمية للمرحلة الثانوية مع الرتجمة اإلنجليزية
املعتمدة
الحد األدىن من املتطلبات األكادميية:
الطالب املستجدين:معدل تراكمي  / 2,5الطالب املحولني*:معدل
تراكمي 2,0
متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية واحد مام ييل:
توفل ,آي يب يت – 71
ايلتس – 6,0
سات قراءة نقدية – 450
سات األدلة القامئة عىل القراءة والكتابة – 460
النجاح يف اكامل الدراسة يف معهد إي إس إل آي بالجامعة
إي إل إس – مستوى 109
يب يت إي األكادميي – 52
مايثبت القدرة املاليه للدراسه بالجامعة
تحميل املستندات عىل wku.edu/iemupload :
رسوم التقديم $ 75 :دوالر أمرييك
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