
اكتشف جامعة كارول 
التميز األكادميي منذ 1846

 حقائق رسيعة
• أول جامعة يف ويسكونسن، أسست عام 1846

• يتلقى %98 من طالب التعليم الجامعي يف كارول مساعدات مالية

• إجاميل عدد الطالب: 3500

 • تضم الجامعة طلبة قادمني من 34 دولة و 27 والية من الواليات املتحدة

 املجاالت األكادميية
أكرث من 80 مجاالً دراسياً يف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا والدكتوراه

• برامج الشهادات الجامعية املزدوجة

• برنامج مكثف للّغة اإلنجليزية

 •  احصل عىل شهادتك الجامعية يف غضون ثالث سنوات يف مواضيع 

Carroll3 مختارة مع برنامج

• معدل عدد الطالب يف الفصل 21

• فرص تدريب داخيل رفيع املستوى

 •  التخصصات الخمس األساسية: التمريض وعلم التمرين وعلم النفس 

واألعامل وعلم األحياء 

إنجاز الرواد
اإلعداد ملستقبلك من خالل ما يزيد عن 80 مجال من التخصصات الدراسية املختلفة

برنامج Carroll3: تخرج يف غضون ثالث سنوات يف اختصاصات مختارة )املشار إليها بعالمة*(

 برامج الدراسات العليا
MBA - ماجستري إدارة األعامل

M.Ed - صحة املجتمع

M.Ed - ماجستري يف التعليم

MS - ماجستري علوم فسيولوجيا التمرين

 MOT - ماجستري العالج املهني 
)يف انتظار االعتامد( 

DPT – دكتور يف العالج البدين

MSPAS - ماجستري علوم دراسات 
مساعد طبيب

MSE - ماجستري علوم هندسة الربمجيات

 اتصل بكارول
 مكتب التعليم الدويل

N. East Avenue 100 
Waukesha, WI 53186 

 الهاتف: 1.262.524.7658+
oie@carrollu.edu :الربيد اإللكرتوين

OIE001

إدارة الرعاية الصحية

إدارة الرياضة والرتفيه

إدارة املرسح والفنون

إدراة األعامل*

اإلدارة  •

التسويق  •

الشؤون املالية  •

املوارد البرشية  •

ريادة األعامل  •

اإلسبانية

اإلنجليزية*

اإليثولوجيا

االتصاالت*

االتصال الجرافييك

إدارة التصميم  •

إدارة الطباعة  •

إنتاج الفيديو  •

التصميم  •

تصميم مواقع اإلنرتنت  •

التاريخ*

التحرير املهني

التحضري لدراسة البيطرة

 التحضري لدراسة الصيدلة 

)برنامج مشرتك(  

التحضري لدراسة الطب

التحضري لدراسة العالج املهني

التحضري لدراسة القانون

التحضري لدراسة طب األسنان

 التحضري لدراسة عالج األقدام 

)برنامج مشرتك(  

التدريب الريايض

الرتبية البدنية

التصوير الفوتوغرايف

التعليم

الطفولة املبكرة*  •

االبتدايئ/املتوسط  •

التعليم الخاص  •

التعليم الثانوي  •

اإلنجليزية  –  

التاريخ  –  

الرياضيات  –  

العلوم البيئية  –  

العلوم السياسية  –  

الكيمياء  –  

املرسح  –  

علم األحياء  –  

علم االجتامع  –  

علم النفس  –  

التعليم الفني

التكنولوجيا اإلشعاعية

التمريض

الدراسات األوروبية

الدراسات الدينية

الدراسات العاملية*

الرياضيات*

الصحافة

الصحة العامة

العدالة الجنائية*

العالقات العامة

العلوم األكتوارية

العلوم البيئية

العلوم السياسية*

الفلسفة والسياسة واالقتصاد

الفن

الفيزياء التطبيقية

القيادة التنظيمية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

املحاسبة

 املعالجة البدنية 

)دكتور يف العالج البدين(  

 املوجات فوق الصوتية 

للتشخيص الطبي  

املوسيقى

الهندسة )برنامج مشرتك(

)BME( بكالوريوس التعليم املوسيقى

تعليم اإلسبانية

تكنولوجيا املعلومات

علم اجتامع االستدامة

علم األحياء

 علم األحياء البحرية 

)برنامج مشرتك(  

علم االجتامع

علم التمرين

علم الطب الرشعي

 علم املحيطات 

)برنامج مشرتك(  

علم النفس*

علوم الحاسوب*

أنظمة املعلومات  •

تطوير ألعاب الكمبيوتر  •

تطوير برامج اإلنرتنت واألجهزة   • 

املحمولة  

هندسة الربمجيات  •

علوم الحوسبة

 علوم املختربات الطبية 

)برنامج مشرتك(  

فن الكتب

 مساعد طبيب )ماجستري علوم 

)MSPAS - دراسات مساعد طبيب  



 ال توجد رسوم تقديم الطلب

الطلب  تقديم  حول   معلومات 
www.carrollu.edu/programs/oie/prospective 

 تقديم طلب يف جامعة كارول 
www.carrollu.edu/apply

اإلنجليزية اللّغة  إجادة  متطلبات 
التالية: الخيارات  أي من  تُقبل 

• نتيجة امتحان التويفل )TOEFL(:ا79
• نتيجة امتحان آيلتس )IELTS(:ا6

• نتيجة امتحان قراءة السات )SAT(:ا500
 • نتيجة امتحان أيكن )EIKEN(: املستوى ما قبل األول

 • إمتام برنامج كارول املكثف للّغة اإلنجليزية بنجاح

الريادة والتكريم األكادميي
•  باحثني رائدين: برنامج فريد من نوعه لطالب املرحلة 
الجامعية خاص بالبحث واإلرشاد عىل مستوى الكلية

• برنامج التكريم
• جمعية تكريم فاي كابا فاي

• احتفال كارول: املؤمتر األكادميي السنوي
•  لدى خريجي التمريض أعىل معدالت نجاح امتحانات 

الشهادة عىل مستوى البلد.

املساعدات املالية
• يتلقى %98 من طالب كارول مساعدات مالية

• ِمنح جدارة فائقة وِمنح دولية متوفرة بعد القبول

االعتامدات
 •  لجنة التعليم العايل لجمعية كليات ومدارس 

الشامل األوسط
• وزارة التعليم العام لويسكونسني
• لجنة التعليم الجامعي للتمريض

• لجنة اعتامدات تعليم املعالجة البدنية
• لجنة اعتامدات تعليم تدريب الرياضيني

• لجنة مراجعة اعتامدات تعليم مساعدي األطباء
 • الجمعية الكيميائية األمريكية

الحياة يف الحرم الجامعي
• فرص للريادة

 •  مباين إقامة تقليدية أو عىل شكل أجنحة، عالوة 
عىل مباين الشقق

• أكرث من 50 نادي طاليب
 •  22 فريق يف القسم الثالث من الرابطة الوطنية 

)NCAA( لرياضة الجامعات
• مرافق ترفيهية وملامرسة الرياضة

• تنظيم مناسبات اجتامعية وفرص للتطوع

موقعنا
• مدينة صغرية وآمنة، 71 ألف نسمة

•  أدرجت وكيشا ضمن قامئة أفضل 100 مكان للعيش 
)Money Magazine( من قبل مجلة موين ماغازين

•  أدرجت ضمن قامئة أفضل 100 مجتمعات للشباب من 
 )Alliance for Young People( قبل التحالف للشباب

ملدة خمس سنوات

برامج الرشاكة
تسمح الرشاكة مع مؤسسات أخرى بتوفري املزيد من 

الخيارات:
• الهندسة

• علم األحياء البحرية
• علوم املختربات الطبية

• علم املحيطات
• الصيدلة

• عالج األقدام
)Intensive English Program )IEP

ادرس يف صميم الواليات املتحدة 
احصل عىل تعليم شامل يف وسط الواليات املتحدة، وبالتحديد يف أول جامعة يف والية ويسكونسن. تقوم جامعة كارول مبساعدة طالب مثلك يف العثور عىل مكانتهم 

 املتميزة يف العامل منذ 1846.

ويدرس حالياً يف كارول طالب من جميع أنحاء الواليات املتحدة والعامل. يعيشون تجربة أكادميية رائعة ويتلقون مساعدة شخصية من قبل املستشارين، فضالً عن 

أعضاء الكلية املهتمني بهم. كام أدرجت كارول أحدث التقنيات أثناء السنوات القليلة املاضية من خالل إقامة مشاريع تسعى إىل خلق جامعة مجهزة بأحدث التكنولوجيا.

تقع جامعة كارول يف صميم الواليات املتحدة، عىل بعد دقائق من ميلوويك وساعتني من شيكاغو - ثالث أكرب مدينة يف الواليات املتحدة. ويسمح موقع كارول بالجمع 

بني مزايا الحياة يف مدينة صغرية وآمنة، واملعامل الثقافية وفرص التدريب العميل والتوظيف التي تزخر بها املنطقة. وتقع أكرث من 20 رشكة من قامئة “فورتشن ألفضل 

500 رشكة” عىل بعد ساعتني من حرمنا الجامعي.

 - يف صميم وكيشا 

 - عىل بعد دقائق من ميلوويك 

- عىل بعد ساعتني من شيكاغو

األوائل. يف الطليعة. إىل األمام. يفكر الرواد بشكل مختلف. 
 سيقوم برنامجنا املكثف للّغة اإلنجليزية

بتأهيلك الستخدام اإلنجليزية عىل املستوى األكادميي 
واملهني. يكتسب الطالب خربة يف استخدام اللّغة اإلنجليزية 
يف مجاالت مختلفة عىل أرض الواقع. سنعمل معاً ملساعدتك 
يف تحديد مستوى تعلم اللغة الذي يتناسب بأفضل شكل مع 
احتياجاتك، كام سنعمل معاً ملساعدتك عىل تحقيق أهدافك 

بشأن تعلم اللغة.

قم بتوسيع خياراتك من خالل
برامج الشهادات الجامعية املزدوجة

احصل عىل شهادتني جامعيتني خالل خمس سنوات:

 •  بكالوريوس املحاسبة )BS( \ ماجستري إدارة 

)MBA( األعامل
 •  بكالوريوس األعامل )BS( \ ماجستري إدارة 

)MBA( األعامل
 •  بكالوريوس علوم الحاسوب )BS( / ماجستري 

)MSE( علوم هندسة الربمجيات
 •  بكالوريوس علم التمرين )BS( / ماجستري 

)MS( علوم فسيولوجيا التمرين

استكشف. اكتشف. تعلّم. هذه هي الروح الريادية.
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• أكرث من 50 نادي طاليب
 •  22 فريق يف القسم الثالث من الرابطة الوطنية 

)NCAA( لرياضة الجامعات
• مرافق ترفيهية وملامرسة الرياضة

• تنظيم مناسبات اجتامعية وفرص للتطوع

موقعنا
• مدينة صغرية وآمنة، 71 ألف نسمة

•  أدرجت وكيشا ضمن قامئة أفضل 100 مكان للعيش 
)Money Magazine( من قبل مجلة موين ماغازين

•  أدرجت ضمن قامئة أفضل 100 مجتمعات للشباب من 
 )Alliance for Young People( قبل التحالف للشباب

ملدة خمس سنوات

برامج الرشاكة
تسمح الرشاكة مع مؤسسات أخرى بتوفري املزيد من 

الخيارات:
• الهندسة

• علم األحياء البحرية
• علوم املختربات الطبية

• علم املحيطات
• الصيدلة

• عالج األقدام
)Intensive English Program )IEP

ادرس يف صميم الواليات املتحدة 
احصل عىل تعليم شامل يف وسط الواليات املتحدة، وبالتحديد يف أول جامعة يف والية ويسكونسن. تقوم جامعة كارول مبساعدة طالب مثلك يف العثور عىل مكانتهم 

 املتميزة يف العامل منذ 1846.

ويدرس حالياً يف كارول طالب من جميع أنحاء الواليات املتحدة والعامل. يعيشون تجربة أكادميية رائعة ويتلقون مساعدة شخصية من قبل املستشارين، فضالً عن 

أعضاء الكلية املهتمني بهم. كام أدرجت كارول أحدث التقنيات أثناء السنوات القليلة املاضية من خالل إقامة مشاريع تسعى إىل خلق جامعة مجهزة بأحدث التكنولوجيا.

تقع جامعة كارول يف صميم الواليات املتحدة، عىل بعد دقائق من ميلوويك وساعتني من شيكاغو - ثالث أكرب مدينة يف الواليات املتحدة. ويسمح موقع كارول بالجمع 

بني مزايا الحياة يف مدينة صغرية وآمنة، واملعامل الثقافية وفرص التدريب العميل والتوظيف التي تزخر بها املنطقة. وتقع أكرث من 20 رشكة من قامئة “فورتشن ألفضل 

500 رشكة” عىل بعد ساعتني من حرمنا الجامعي.

 - يف صميم وكيشا 

 - عىل بعد دقائق من ميلوويك 

- عىل بعد ساعتني من شيكاغو

األوائل. يف الطليعة. إىل األمام. يفكر الرواد بشكل مختلف. 
 سيقوم برنامجنا املكثف للّغة اإلنجليزية

بتأهيلك الستخدام اإلنجليزية عىل املستوى األكادميي 
واملهني. يكتسب الطالب خربة يف استخدام اللّغة اإلنجليزية 
يف مجاالت مختلفة عىل أرض الواقع. سنعمل معاً ملساعدتك 
يف تحديد مستوى تعلم اللغة الذي يتناسب بأفضل شكل مع 
احتياجاتك، كام سنعمل معاً ملساعدتك عىل تحقيق أهدافك 

بشأن تعلم اللغة.

قم بتوسيع خياراتك من خالل
برامج الشهادات الجامعية املزدوجة

احصل عىل شهادتني جامعيتني خالل خمس سنوات:

 •  بكالوريوس املحاسبة )BS( \ ماجستري إدارة 

)MBA( األعامل
 •  بكالوريوس األعامل )BS( \ ماجستري إدارة 

)MBA( األعامل
 •  بكالوريوس علوم الحاسوب )BS( / ماجستري 

)MSE( علوم هندسة الربمجيات
 •  بكالوريوس علم التمرين )BS( / ماجستري 

)MS( علوم فسيولوجيا التمرين

استكشف. اكتشف. تعلّم. هذه هي الروح الريادية.
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اكتشف جامعة كارول 
التميز األكادميي منذ 1846

 حقائق رسيعة
• أول جامعة يف ويسكونسن، أسست عام 1846

• يتلقى %98 من طالب التعليم الجامعي يف كارول مساعدات مالية

• إجاميل عدد الطالب: 3500

 • تضم الجامعة طلبة قادمني من 34 دولة و 27 والية من الواليات املتحدة

 املجاالت األكادميية
أكرث من 80 مجاالً دراسياً يف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا والدكتوراه

• برامج الشهادات الجامعية املزدوجة

• برنامج مكثف للّغة اإلنجليزية

 •  احصل عىل شهادتك الجامعية يف غضون ثالث سنوات يف مواضيع 

Carroll3 مختارة مع برنامج

• معدل عدد الطالب يف الفصل 21

• فرص تدريب داخيل رفيع املستوى

 •  التخصصات الخمس األساسية: التمريض وعلم التمرين وعلم النفس 

واألعامل وعلم األحياء 

إنجاز الرواد
اإلعداد ملستقبلك من خالل ما يزيد عن 80 مجال من التخصصات الدراسية املختلفة

برنامج Carroll3: تخرج يف غضون ثالث سنوات يف اختصاصات مختارة )املشار إليها بعالمة*(

 برامج الدراسات العليا
MBA - ماجستري إدارة األعامل

M.Ed - صحة املجتمع

M.Ed - ماجستري يف التعليم

MS - ماجستري علوم فسيولوجيا التمرين

 MOT - ماجستري العالج املهني 
)يف انتظار االعتامد( 

DPT – دكتور يف العالج البدين

MSPAS - ماجستري علوم دراسات 
مساعد طبيب

MSE - ماجستري علوم هندسة الربمجيات

 اتصل بكارول
 مكتب التعليم الدويل

N. East Avenue 100 
Waukesha, WI 53186 

 الهاتف: 1.262.524.7658+
oie@carrollu.edu :الربيد اإللكرتوين

OIE001

إدارة الرعاية الصحية

إدارة الرياضة والرتفيه

إدارة املرسح والفنون

إدراة األعامل*

اإلدارة  •

التسويق  •

الشؤون املالية  •

املوارد البرشية  •

ريادة األعامل  •

اإلسبانية

اإلنجليزية*

اإليثولوجيا

االتصاالت*

االتصال الجرافييك

إدارة التصميم  •

إدارة الطباعة  •

إنتاج الفيديو  •

التصميم  •

تصميم مواقع اإلنرتنت  •

التاريخ*

التحرير املهني

التحضري لدراسة البيطرة

 التحضري لدراسة الصيدلة 

)برنامج مشرتك(  

التحضري لدراسة الطب

التحضري لدراسة العالج املهني

التحضري لدراسة القانون

التحضري لدراسة طب األسنان

 التحضري لدراسة عالج األقدام 

)برنامج مشرتك(  

التدريب الريايض

الرتبية البدنية

التصوير الفوتوغرايف

التعليم

الطفولة املبكرة*  •

االبتدايئ/املتوسط  •

التعليم الخاص  •

التعليم الثانوي  •

اإلنجليزية  –  

التاريخ  –  

الرياضيات  –  

العلوم البيئية  –  

العلوم السياسية  –  

الكيمياء  –  

املرسح  –  

علم األحياء  –  

علم االجتامع  –  

علم النفس  –  

التعليم الفني

التكنولوجيا اإلشعاعية

التمريض

الدراسات األوروبية

الدراسات الدينية

الدراسات العاملية*

الرياضيات*

الصحافة

الصحة العامة

العدالة الجنائية*

العالقات العامة

العلوم األكتوارية

العلوم البيئية

العلوم السياسية*

الفلسفة والسياسة واالقتصاد

الفن

الفيزياء التطبيقية

القيادة التنظيمية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

املحاسبة

 املعالجة البدنية 

)دكتور يف العالج البدين(  

 املوجات فوق الصوتية 

للتشخيص الطبي  

املوسيقى

الهندسة )برنامج مشرتك(

)BME( بكالوريوس التعليم املوسيقى

تعليم اإلسبانية

تكنولوجيا املعلومات

علم اجتامع االستدامة

علم األحياء

 علم األحياء البحرية 

)برنامج مشرتك(  

علم االجتامع

علم التمرين

علم الطب الرشعي

 علم املحيطات 

)برنامج مشرتك(  

علم النفس*

علوم الحاسوب*

أنظمة املعلومات  •

تطوير ألعاب الكمبيوتر  •

تطوير برامج اإلنرتنت واألجهزة   • 

املحمولة  

هندسة الربمجيات  •

علوم الحوسبة

 علوم املختربات الطبية 

)برنامج مشرتك(  

فن الكتب

 مساعد طبيب )ماجستري علوم 

)MSPAS - دراسات مساعد طبيب  


