
 تعلیمی پروگرام اور ڈگریاں 
 

 (BS)اکاؤنٹنگ 
 (BA)افریقانا اور پیورٹو ریکن / الطینی علوم 

 (BA)قدیم یونان 
 (BA)بشریات 

 عربی )ترتیب(
 (BA)آثار قدیمہ 

 (BA)فن کی تاریخ 
  ایشیائی امریکی مطالعات )صرف مائنر(

 (BA)رویہ جاتی عصبی حیاتیات 
 (BA)بایو انفارمیٹکس 

 (BA)حیاتیات 
 (BA, BA/MA)بایولوجی ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA, BA/MA)حیاتیاتی طبعیات 
 (BA/MA, BS/MA)بایو ٹیکنالوجی 

 (BA)کیمیا 
 (BA, BA/MA)کیمسٹری ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA) (QUEST)طفولیت کی تعلیم 
 (BA)چینی 

 (BA)چینی ایڈولسنٹ ایجوکیشن 
 (BA)قدیم علوم 

 (BS)کمیونٹی ہیلتھ 
 (BA)تقابلی ادب 

 (BA)کمپیوٹر سائنس 
 (BA)تخلیقی تحریر نگاری 

 (BA, BA/MA)اور رقص کی تعلیم   (BA)رقص
 (BA/MA)ارتھ سائنس ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA, BA/MA)معاشیات 
 (BA)انگلش ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA)فنون انگریزی زبان 
 (BA)ماحولیاتی علوم 

 (BA)فلم 
 (BA)فرانسیسی 

 (BA)فرینچ ایڈولسنٹ ایجوکیشن 
 (BA)جغرافیہ 

 (BA)جرمن 
 (BA)جرمن ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA)عبرانی 
 (BA)ہبریو ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA)تاریخ 
 (BA)انسانی حیاتیات 

 (BA)اطالوی 
 (BA)اٹالین ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 جاپانی )ترتیب(
 (BA)یہودی علوم 

 (BA)الطینی امریکی اور کیریبیائی علوم 
 (BA)اور یونانی   (BA)الطینی

 (BA)لسانیات اور بالغت 
 (BA)ادبیات، زبان اور تنقید 

 (BA, BA/MA)ریاضی 
 (BA/MA)میتھمیٹکس ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA)علوم ذرائع ابالغ 
 (BS, BS/MA)میڈیکل لیباریٹری سائنسز 

 (BA, BMus, BA/MA)موسیقی 
 (BA/MA)موسیقی کی تعلیم 

 (BS)نرسنگ، جینرک پاتھ وے 
 (BS)پاتھ وے   RNنرسنگ،

 (BS)نرسنگ ایکسلریٹڈ سیکنڈ ڈگری 
 (BS)تغذیہ اور غذائی سائنسز 

 (BA)فلسفہ 
 (BA)فلسفہ، سیاسیات اور معاشرہ 

 (BA, BA/MA)طبعیات 
 (BA)فزکس ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BA)علم سیاسیات 
 (BA)نفسیات 

 (BA)نفسیات )نیورو سائنس( 
 (BA)مذہب 

 (BA)رومانس کی زبانیں 
 (BA)روسی 

 (BA)رشین ایڈولسنٹ ایجوکیشن 
 (BA)سوشل اسٹڈیز ایڈولسنٹ ایجوکیشن 

 (BSW)سوشل ورک 
 (BA/MS)اور سماجی تحقیق  (BA)عمرانیات 

 (BA)اسپینش ایڈولسنٹ ایجوکیشن 
 (BA)ہسپانوی اور الطینی امریکی ادب 

 (BA)ہسپانوی انگریزی ترجمہ/ترجمانی 
 (BA/MA)اور اپالئیڈ میتھمیٹکس   (BA)اعداد و شمار 
 (BA, BFA)اسٹوڈیو آرٹ 

 (BA)تھیٹر 
 (BA)شہری علوم 

 (BA)خواتین اور صنفی مطالعات 

 داخلوں کی پروفائل کیا ہے؟ 

 فریشمین پروفائل 
 HS GPA   89 | 3.4اوسط
 SAT   1270 (ERW+M)اوسط
 ACT   26اوسط

 ٹرانسفر پروفائل 
 GPA  3.2اوسط ٹرانسفر 

 
 

27% 
 ٹرانسفر 

 داخلے کی 
 %33 شرح 

 فریشمین 
 داخلے کی 

 شرح 

 کل وقتی ٹیوشن 
 

 نیو یارک اسٹیٹ 
 فی سال $6,530

 ریاست سے باہر 
 فی سال  $16,800

 

 
 قرض سے مبرا سند یاب ہوتے ہیں 80%
 مالی تعاون حاصل کرتے ہیں  75%
ملین میرٹ اسکالرشپس میں ہر  $3.4

 سال دیے جاتے ہیں 
 اوسط مالی امداد پیکیج  $7,440

 

HUNTER کی الگت کتنی ہے؟ 

 طلبہ کے کلبز +100
 بیرون ملک تعلیم کے پروگرام  40

 طلبہ کی اشاعتیں  4
 ریڈیو اسٹیشن  1

 انڈر گریجویٹس  16,000
 گریجویٹس  6,000

 

 خواتین  65%
 مرد  35%

 امریکن انڈین یا االسکا کے اصل باشندے  0.2%
 سیاہ فام  12.2%
 ہسپانوی  21.6%
 ایشیائی/پیسیفک جزائر  30.6%
 سفید فام  35.5%

 ممالک 147
 زبانیں  +100

 ریاستیں  37

138 CUNYAC ٹائٹلز 
  نیشنل چیمپئن شپس  27
18 NCAA Div. III ٹیمیں 

 مقیم صالحکاران  28
 رہائشی ہالز  4
 

 ملک کے قدیم ترین سرکاری کالجوں میں سے ایک ہے۔  Hunterمیں قائم شدہ، 1870
ایک مخلوط تعلیم کا لبرل آرٹس کالج ہے جو دنیا بھر کے   Hunter Collegeموجودہ وقت کا

 انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلبہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ 22,000

میں واقع ہے، نیز اضافی سہولیات پورے   Upper East Sideہمارا اصل کیمپس نیو یارک سٹی کے
 مینہٹن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ 

Hunter Hawks کون ہیں؟ 

Hunter College کہاں ہے؟ 



 میں آنرز پروگرام ہیں؟ HUNTER COLLEGEکیا 

 آنرز اسکالر پروگرامز 
 

Hunter  علمی دلچسپی اور عالمانہ حصولیابی کی بنیاد

 پر آنرز کے کئی ایک مجموعے پیش کرتا ہے: 

  :ہیومنیٹیزاتھینا اسکالرز 

 اسکالرز کمپیوٹر سائنس 

  :آرٹسمیوز اسکالرز 

  اسکالرزنرسنگ 

  :تمدنی قیادتروزویلٹ اسکالرز 

  :سائنسزیالو اسکالرز 

Hunter College   میںMacaulay Honors 
College 

 

Hunter  کوMacaulay Honors College  میں شرکت

کرنے والے آٹھ سینئر کالجوں میں سے ایک ہونے کا 

قدرے چھوٹی آموزشی کمیونٹی   Macaulayفخر ہے۔

میں بڑے تحقیقی ادارے کے فائدے فراہم کرتا ہے۔ طلبہ 

کو بیرون ملک تحقیق اور تعلیم کے مواقع کی ضمانت 

ملتی ہے جو کورس کے انتخاب اور رہائشی زندگی کے 

  لیے ترجیحی رجسٹریشن کے عالوہ ہے۔ 

Macaulay Honors 
College پروفائل 

 HS GPA 94 | 3.9 اوسط 
  SAT 1470 (ERW+M) اوسط 
 ACT 32 اوسط 

 درخواست دیں 
 مالحظہ کریں  cuny.edu/applyدرخواست دینے کے لیے 

 موسم خزاں کی آخری تاریخ: یکم فروری
 ستمبر 51موسم بہار کی آخری تاریخ: 

 
 ملیں 

 کیمپس ٹؤر شیڈول کریں: 
hunter.cuny.edu/campustours 

 
 رابطہ 

695 Park Ave, Room 100 North 
Welcome Center 

New York, NY 10065 
 

admissions@hunter.cuny.edu 
(212)772-4490 

 

 
 مزید معلومات کے لیے: 

 hunter.cuny.edu/admissions داخلے 
 hunter.cuny.edu/livingathunter ہاؤسنگ 

 hunter.cuny.edu/finaid مالی امداد 

 میں کامیاب ہونے میں میری مدد کرے گی؟  HUNTERکیا چیز 

 فیکلٹی ممبران  1,800
 کل وقتی  -فیکلٹی  35%
 طالب علم/استاد کا تناسب  19:1

 کالس کا اوسط سائز  29

 تعلیمی مشاورتی ماڈل  1 سے1 
 ہمسر مشیران فریشمین 

 سہولیات 
31 CUNY  الئبریریز 
 سائنسی تحقیق کے لیبز 15

 ہنٹر کالج الئبریریز  4
 پرفارم کرنے کی جگہیں 4

Roosevelt Institute  برائے عوامی پالیسی 

 تعلیمی وسائل 
 مطالعہ/تحریر سنٹر

 ڈولسیانی میتھ لرننگ سنٹر
 فزیکل سائنس لرننگ سنٹر

 سقراط سنٹر )حیاتیات(

 میں مزید معلومات کیسے حاصل کروں؟ 

Hunter College کے ساتھ جڑیں 

#HunterHawks  @futurehawks 

 فوربس: بہترین قدر والے کالج
 فوربس: امریکا کے سر فہرست کالج

 فوربس: شمال مشرق میں سر فہرست کالج

 شمال -عالقائی یونیورسٹیاں  #28
 شمال -سر فہرست سرکاری اسکول  #7

 فیچرز تخلیق کرنے والے کالج

 بہترین کالج 185

 بہترین شمال مشرقی 

 کالج جو آپ کو واپس ادا کرتے ہیں

 سرکاری اسکول

 مالحظہ کریں۔ huntercap.orgسے، امریکی محکمہ تعلیم سے ملنے والی گرانٹ کی معرفت مالی امداد ملی ہے۔ مزید معلومات کے لئے  Hunter College AANAPISI Project (HCAP)ترجمے کے لیے 

https://twitter.com/future_hawks
https://youtube.com/huntercollegeadmissions
http://www.instagram.com/huntercollegeadmissions
https://www.facebook.com/HunterCollegeAdmissions/

