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جامعة  يف  الدراسة  الختياركم   شكراً 
تطلعاتك  كانت  مهام  بيدفوردشري. 
رحلتك  يف  نساعدك  نحن  الوظيفية، 

نحو مستقبل وظيفي ناجح.

نأمل أن يكون كتيب الجامعة ذا فائدة. 
استفسارات  أي  لديك  كان  حال  يف  و 
عىل  معنا  التواصل  ميكنك  أخرى 

الرقم:

 نتطلع لرؤيتكم

+962 798002254

برامج   توفر  األردن  يف  بريطانية  جامعة  أول 
وباعتامد  والدكتوراة  واملاجستري  البكالوريوس 
اعتامد  العلمي وهيئة  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

الجامعات وضامن جودتها يف األردن.

 أكثـر من مجرد
درجـة علميـة

درجة بريطانية
جميع الشهادات 

معرتف بها محليًا 
عامليًا ومعتمدة 

من قبل وزاريت 
التعليم العايل 

الربيطانية 
واألردنية.

كادر أكادميي 
بريطاين 

الكادر األكادميي 
يحرض من لندن 

إللقاء املحارضات 
فرتة قصرية من يف عاّمن.

الدراسة
سنة واحدة 

فقط لدراسة 
املاجستري وثالث 

سنوات لدراسة 
البكالوريوس 

وثالث سنوات 
للدكتوراه.
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تخـرج بامتيـاز

اختبارات تحديد 
املستوى باللغة 

اإلنجليزية
خذ اختباًرا بديالً 

للغة داخل الحرم  
الجامعي.

دراسة خالل عطلة 
نهاية األسبوع
ميكن لطالب 

الدراسات العليا 
لدينا العمل 

والدراسة بسهولة.

تم تصنيف جامعة 
بيدفوردشري 

باملرتبة الثانية يف 
اململكة املتحدة 
من حيث الرسوم 

الجامعية املعقولة 
التي تناسب طلبة 

البكالوريوس 
األجانب، ويف الرتتيب 

الثالث بالنسبة 
لطلبة املاجستري 

والدكتوراة.

قبوالت عىل مدار 
العام

ميكن قبول 
الطلبة كل شهرين 

عىل مدار العام 
الدرايس.
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جامعة بيدفوردشري هي أول جامعة بريطانية يف األردن تتميز برتاثها العريق الذي 
ميتد تاريخه إىل أكرث من 100 عام. نوفر يف جامعة بيدفوردشري برامج دولية يف 
إدارة  تخصصات  يف  والدكتوراة(  واملاجستري  )البكالوريوس  املستويات  جميع 
الدولية(،  األعامل  وإدراة  والتسويق  واملرصفية  واملالية  )املحاسبة  األعامل 
السيرباين(،  واألمن  االلكرتونية  والجرائم  الحاسوب  )أمن  املعلومات  وتكنولوجيا 

واإلعالم )الوسائط املتعددة واإلعالم والعالقات العامة( والتصميم الجرافييك.

من  معتمدة  وهي  بريطانيا  يف  بيدفوردشري  جامعة  من  الشهادات  جميع  تصدر 
قبل وزارة التعليم العايل وهيئة اعتامد الجامعات وضامن جودتها االردنية، وهي 

مصدقة بختم املعهد الثقايف الربيطاين يف األردن. 

جامعة بيدفوردشير
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 أكثـر من مجرد
درجـة علميـة

نوفر لك العديد من الفرص التي 
دراستك  اكامل  عىل  تساعدك 
يلبي  ومبا  امتياز  بكل  والتخرج 

طموحاتك الوظيفية. 

uobjo   uobjo   uobjo   uobjordan 
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حرم الجامعة

تتميز الجامعة مببانيها حديثة الطراز واألماكن 
الهادئة املخصصة لحلقات الدراسة الجامعية 
واملدرجات  أشكالها  مبختلف  والفردية 
خصيصاً  صمم  والذي  والكافترييا،  الدراسية 
لطلبة  املختلفة  املتطلبات  ليناسب 

بيدفوردشري. 

ُمدرسون ذو مستوى عالي

إن تعليمنا املبني عىل البحث العلمي يقوده 
يف  الخربة  ذو  الربيطانيني،  املدرسني  خرية 
اخراج أفضل ما لديك، من خالل مشاركتهم 
تفاعلية،  تدريسية  بطرق  التعليمية  بخرباتهم 

وتوفري  بيئة محفزة للحوار والنقاش.

البحث وسيلة للتعليم

نظام  يف  أسايس  دور  له  العلمي  البحث 
الطالب  خربات  وزيادة  لدينا  التدريس 
فرتة  خالل  ستطلع  فإنك  وعليه،  التعليمية. 
األبحاث  أحدث  عىل  بعدها  وما  دراستك 

وأكرثها تطوًرا.
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„
نبذة عن التخصصات

العديدة  التخصصات  ما ييل استعراض ملجموعة من 
يف  املتوافرة  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لربامج 

“جامعة بيدفوردشري/ األردن

أمن الحاسوب والتكنولوجيا
التعليمي  والكادر  املتطورة  الحاسوب  مرافق  من  نقدمه  ما  خالل  من  نجاحك  يضمن  ما  كل  لك  نوفر 

املتميز، واستضافة محارضين ومتحدثني متميزين بهذا املجال. 

كلية األعامل
توفر كلية األعامل يف جامعة بيدفوردشري عدداً من التخصصات التي تغطي جميع النواحي املتعلقة باألعامل.

أمن الحاسوب والتكنولوجيا
مدة الدراسة )عام( الدراسات العليا البكالوريوس التخصصات

3 • البكالوريوس يف أمن الحاسوب والجرائم االلكرتونية

1 • املاجستري يف األمن السيرباين

كلية األعامل
مدة الدراسة )عام( الدراسات العليا البكالوريوس التخصصات

3 • البكالوريوس يف األعامل الدولية 

3 • البكالوريوس يف دراسات إدارة األعامل

3 • البكالوريوس يف املحاسبة 

3 • البكالوريوس يف التسويق

3 • البكالوريوس يف التمويل الدويل والخدمات املرصفية 

1 • املاجستري يف إدارة األعامل العاملية

1 • املاجستري يف التسويق

3 • الدكتوراة يف األعامل
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الفنون والتصميم
الفن  استوديوهات  يف  يعملون  الذين  والفنانني  املصممني  من  التعليمي  كادرنا  خربة  عىل  اعتمد 

والتصميم الخاصة بنا. 

اإلعالم والصحافة
ستقوم باستخدام املرافق املصممة خصيصاً إلكسابك مهارات وثقة عالية يف مركز التطوير االعالمي، 
فنحن لدينا: استديو كامريات عالية الدقة، محطة إذاعية، الشاشة الخرضاء، قاعات التدريب ومختربات 

الكتابة اإلبداعية. 

الفنون والتصميم
مدة الدراسة )عام( الدراسات العليا البكالوريوس التخصصات

3 • البكالوريوس يف التصميم الجرافييك

1 • املاجستري يف التصميم الجرافييك

1 • املاجستري يف الوسائط املتعددة

اإلعالم والصحافة
مدة الدراسة )عام( الدراسات العليا البكالوريوس التخصصات

3 • البكالوريوس يف اإلنتاج اإلعالمي 

1 • املاجستري يف اإلعالم والعالقات العامة

3 • الدكتوراة يف اإلعالم

تخـرج بامتيـاز
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متطلّبات االلتحاق بربنامج البكالوريوس
للتسجيل يف اي من تخصصات برنامج البكالوريوس, عليك استكامل أحد املتطلبات االكادميية التاليه: 

أن يكون حاصل عىل شهادة الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن %65 أو مبعادلة شهادة الثانوية العامة للربامج الدولية كاآليت: أ- 

شهادة الثانوية العامة الربيطانية  )IGCSE/GCE(، النجاح يف مبحثني عىل االقل من املستوى املتقدم )A-Level( )وأقلها   
.)D وواحد C واحدة

دبلوم البكالوريا الدولية )IB( بتحصيل 24 نقطة كحد ادىن.   
دبلوم الثانوية العامة االمرييك )SAT 2( يطلب من الطالب تحصيل اجاميل 1800 يف اختبار الكفاءة مع تحصيل 600 كحد   

ادىن يف 2-3 مواد, عىل سبيل املثال: اللغة االنجليزية 600/ الرياضيات 650/ العلوم 550.

اجتياز احد امتحانات اللغة االنجليزية املعتمده للقبول يف برنامج البكالوريوس, كام هو مبني يف الجدول االيت: ب- 

التفصيل التقدير  االمتحان

ال يقل عن مجموع 5 يف أي فئة 5.5 IELTS

الحصول ما ال يقل من الدرجات يف هذه الفئات: 
االستامع: 17, القراءة: 17, املحادثة: 20, الكتابة: 17. 17 TOEFL IBT

51 كحد ادىن يف جميع الفئات  52-54 PTE Academic 

الحصول عىل تقدير ضعيف أو أعىل يف أي فئة جيد Cambridge Certificate in Advanced English

الحصول عىل تقدير ضعيف أو أعىل يف أي فئة جيد Cambridge Certificate of proficiency in English 

ال يقل عن مجموع 5 يف أي فئة
)يتم عقد االمتحان يف جامعة الرشق االوسط( 5.5 ELAS

متطلّبات االلتحاق بربنامج املاجستري
للتسجيل يف اي من تخصصات برنامج املاجستري, عليك استكامل أحد املتطلبات االكادميية التاليه: 

ان يكون حاصل عىل شهادة البكالوريوس مبعدل ال يقل عن 4/2.2 أ- 
اجتياز احد امتحانات اللغة االنجليزية املعتمده للقبول يف برنامج املاجستري, كام هو مبني يف الجدول االيت: ب- 

التفصيل التقدير  االمتحان

ال يقل عن مجموع 5 يف أي فئة 5.5 IELTS

ال يقل عن مجموع 5 يف أي فئة 
)يتم عقد االمتحان يف جامعة الرشق االوسط( 5.5 ELAS

يعفى الطالب من رشط اجتياز امتحانات اللغة االنجليزية املعتمدة للقبول يف برنامج املاجستري, يف حال توفر اثبات دراسة البكالوريوس باللغه االنجليزية.  *

*يجب معادلة جميع شهادات الثانوية العامة للربامج الدولية او الغري اردنية من قبل وزارة الرتبية و التعليم االردنية.

شـروط القبـول

سواء أنهيت الثانوية العامة أو ترغب باكامل دراساتك العليا، نحن هنا 
ملساعدتك يف جميع مراحل مسريتك التعليمية. 

„
“
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آلية تقديم الطلب
1. اخرَت تخصصك

اطلع عىل التخصصات املطروحة واخرت ما يتناسب مع فرص 
العمل املتوافرة وطموحاتك الوظيفية

..............................................................................................

2. قدم طلبك إىل الجامعة

عندما تحدد التخصص الذي قد تكون مهتامً به، قم بزيارة حرمنا 
املطلوبة  الوثائق  جالبًا  األوسط  الرشق  جامعة  يف  الجامعي 
الكامل  الدعم  عىل  والحصول  مبارشة  التقدم  من  لتتمكن 
لدينا خالل عملية تقدميك  التسجيل املختص  من قبل فريق 

للطلب.

تقديم طلبك:

يجب أن يتضمن طلبك الوثائق التاليه:

نسخة مصدقة و باللغة اإلنجليزية من شهاداتك االكادميية   
و كشف العالمات الرسمية املعتمدة .

املعتمدة  االنجليزية  اللغة  متطلبات  من  اي  عن  نسخة   
حسب املبينة يف الجدول.

رساله من صفحة واحدة توضح فيها سبب رغبتك بدراسة   
وكيف  بيدفوردشري  جامعة  يف  اخرتته  الذي  تخصصك 

سيفيد خططك املهنية املستقبلية.
السرية الذاتية  

صورة عن جواز السفر الحايل  
صورتان شخصيتان   

رسالة توصية )من العمل او من مؤسستك التعليمية(  

وصل رسوم تقديم الطلب بقيمة 150 دينار اردين.  

3. مراجعة الطلب

ستتم مراجعة طلبك خالل 48 ساعة عمل من تاريخ تقدميك.
..............................................................................................

4. اتخاذ القرار

إن كان طلبك مستوفياً لجميع متطلبات القبول وقمت بجلب 
الوثائق املطلوبة سنعلمك بالقرار خالل عرشة أيام عمل.

..............................................................................................

5. استكمل منوذج القبول والتسجيل وقم بالدفع

عندما يتم قبولك، عليك القدوم إىل حرم جامعتنا واستكامل 
باقي اإلجراءات ودفع القسط الدرايس األول.

..............................................................................................

6. ابدأ رحلتك

يف  التعريفية  الجولة  بحضور  قم  ناجحة،  بداية  عىل  للحرص 
ومعرفتك  جاهزيّتك  عىل  بدئك  قبل  سنحرص  املحدد.  وقتها 

مبا عليك توقعه خالل األيام األوىل يف الجامعة.

متطلّبات االلتحاق بربنامج الدكتوراه
للتسجيل يف اي من تخصصات برنامج الدكتوراه, عليك استكامل أحد املتطلبات االكادميية التاليه: 

ان يكون حاصل عىل شهادة ماجستري أ- 
إنهاء البحث املقرتح التحضريي لربنامج الدكتوراه ب- 

إجتياز املقابلة مع جامعة بيدفوردشري بنجاح   ج- 
اجتياز احد امتحانات اللغة االنجليزية املعتمده للقبول يف برنامج الدكتوراه, كام هو مبني يف الجدول االيت: د- 

التفصيل التقدير  االمتحان

ال يقل عن مجموع 5.5 يف أي فئة 6 IELTS

ال يقل عن مجموع 5.5 يف أي فئة 
)يتم عقد االمتحان يف جامعة الرشق االوسط( 6 ELAS

*يجب تقديم جميع الشهادات االكادميية مصدقة من وزارة التعليم العايل و البحث العلمي االردنية.
*يجب تقديم جميع الوثائق املطلوبة باللغة االنجليزية او بنسخة مرتجمة باللغه االنجليزية مرفقة مع الشهادة باللغه العربية.



الرسوم الدراسية

دراسية  ومنح  تنافسية  جامعية  رسوم  نوفر 
تساعدك يف دفع رسوم الدراسة مبا يتناسب مع 

إمكانياتك.

الرسوم الجامعية

بريطانيا  يف  الثانية  املرتبة  عىل  بيدفوردشري  جامعة  حصلت 
طلبة  تناسب  التي  املعقولة  الجامعية  الرسوم  حيث  من 
البكالوريوس االجانب، وعىل الرتتيب الثالث مبعقولية رسومها 

ومناسبتها لطلبة املاجستري والدكتوراة.

حسب  الدراسية  الرسوم  تحديد  يف  محددة  هيكلية  نتخذ 
املستوى الدرايس:

• برامج البكالوريوس: 4000 دينار أردين/الفصل الدرايس
• برامج املاجستري )الكلفة الكلية(: 15000 دينار أردين   

• برامج الدكتوراة: 10000 دينار أردين/السنة الواحدة

الرسوم السنوية 
)بالدينار األردين( بيان خدمات

150 رسم تقديم الطلب )تُدفع مرة واحدة(

150 رسوم النقل

مجانًا  رسوم التأمني الصحي

مجانًا رسم دخول السيارة اىل الحرم الجامعي

مجانًا البطاقة الجامعية

30 اختبار تحديد املستوى )اختياري(

مجانًا رسم خدمة الطالب غري األردين

املنح الدراسية

لفرصة  تقدميها  هي  بيدفوردشري  جامعة  مييز  ما  أفضل 
خالل  لدعمك  ُميرسة  أقساط  مع  دراسية  منح  عىل  الحصول 

مسريتك الدراسية.

الرقم:  عىل  معنا  تواصل  املعلومات،  من  املزيد  ملعرفة 
00962798002254
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FEES AND FINANCE

We offer competitive tuition fees and generous 
bursaries to make financing your studies as 
affordable as possible.

TUTION FEES

The University of Bedfordshire has been ranked as the 
second most affordable UK university for international 
students studying at undergraduate level, and the third at 
postgraduate level.

We have a specific fee structure for our students 
depending on the level of study:

• Undergraduate Studies = 4,000 JOD/Semester 
• Postgraduate Studies (Total) = 15,000 JOD
• PhD Studies = 10,000 JOD/Year

Annual 
Fees (JOD)Information Tabl

150Application Fee (paid once)

150Transportation Fee 

Free Health Insurance Fee 

FreeVehicle Fee on University 

FreeID Card

30Placement Test (optional)

FreeStudent Service Fee for non-Jordanian

SCHOLARSHIPS AND BURSARIES

The University offers some of the most generous 
financial packages with easy installments to support you 
throughout your studies, and the best bit is you don’t have 
to pay it back.

To find out more, contact us on: 00962798002254

12
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HOW TO APPLY
1. CHOOSE YOUR COURSE 
Take a look at our courses, taking to account the job 
opportunities and your personal career goals.

..............................................................................................

2. APPLY TO THE UNIVERSITY
Once you’ve decided the course you may be interested in, 
visit us at our campus in Middle East University along with 
your required documents, so you can apply directly and get 
full support during your application process by our friendly 
admission team.

Submitting your application: 
You must include

 Photocopies of your accredited official academic 
qualifications and transcripts in English.

 Photocopy of one of English Language requirements 
as listed in the table.

 One page personal statement detailing why you 
want to study your chosen course at the University 
of Bedfordshire and how it will benefit your future 
career plans.

 Photocopy of your current passport’s photo page.

 Resume. 

 2 Personal pictures.

 Recommendation letter (Work or School).

 150 JOD application fees receipt.

3-APPLICATION PROCESSING 
Your application will normally be processed within 48 
working hours 
..............................................................................................

4-DECISION IS MADE
If your application is successful and you provide us with all 
of your required documents, we will let you know within 
10 business days.
..............................................................................................

5- FULFILL YOUR ACCEPTANCE & 
REGISTRATION FORM AND MAKE 
PAYMENT 

Once your offer received, you should come to our campus 
to sign it and make your first payment.
..............................................................................................

6-START YOUR JOURNEY

To ensure a successful start, arrive in time for your 
induction. Before you start we will make sure that you are 
prepared and know what to expect during your first days 
on campus.

PhD programme:

To apply for a place on PhD programme you need to fulfill the below academic entry requirements: 

A- Master Degree.
B- PhD’s proposal
C- Successfully pass the Skype interview with the University of Bedfordshire.
D- The University accepts one of the following qualifications as satisfying the English Language requirements for Entry to 

undergraduate programme as shown in the following table:

DetailsGrade  English Test

Minimum 5.5 in any band6IELTS

Minimum 5.5 in any band 
(the exam will be held at MEU)6ELAS

* All academic certificates must be accredited by the Ministry of Higher Education and Scientific Research in Jordan.
* All required documents must be submitted in English or translated in English accompanied with the original ones.
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Undergradute programme:

To apply for a place on an undergraduate courses (BA/BSc) you need to fulfill the below academic entry requirements: 

A- Grade 12- we require a minimum of 65% average or equivalent to one of the secondary school certificate of international 
programmes as follows:

 (IGCSE/GCE) 2 A Level passes (minimum C and D) 

 The International Baccalaureate Diploma (IB) which is awarded at a minimum of 24 points- we would require the 
certificate and where possible the accompanying transcript.

 The American High School Diploma (SAT 2) we require SAT scores of 1800 overall with minimum of 600 in 23- 
subjects, eg. English 600/Maths 650/ Science 550.

B- The University accepts one of the following qualifications as satisfying the English Language requirements for Entry to 
undergraduate programme as shown in the following table:

DetailsGrade  English Test

Minimum 5 in any band5.5IELTS

Listening:17, Reading: 18, Speaking:20, Writing: 1717TOEFL IBT

Minimum 51 in each band 52-54PTE Academic 

Minimum grade C
( each element must be weak or above)GoodCambridge Certificate in Advanced English

Minimum grade C
( each element must be weak or above)GoodCambridge Certificate of proficiency in English 

Minimum 5 in any band
)the exam will be held at MEU(5.5ELAS

Master’s programme:

To apply for a place on postgraduate courses (MBA/MSc/MA) you need to fulfill the below academic entry requirements: 

A- Bachelor Degree with minimum of 2.24/ GPA
B- The University accepts one of the following qualifications as satisfying the English Language requirements for Entry to 

undergraduate programme as shown in the following table:

Details  GradeEnglish Test

Minimum 5 in any band5.5IELTS

Minimum 5 in any band
)the exam will be held at MEU(5.5ELAS

* The student will be exempted from the English Language requirements, if he provide a proof that his Bachelor study taught and completely assessed in English.

* All International or non-jordanian secondary school certificates must be equalized by the Jordanian Ministry of Education.

WHETHER YOU ARE A SCHOOL LEAVER OR RETURNING TO STUDY, WE ARE 
HERE TO HELP YOU THROUGH EVERY STAGE OF THE PROCESS. „“
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ART & DESIGN 
Draw on the expertise of our staff who are practicing artists and designers, and work in our 
dedicated Art and Design studios. 

MEDIA & JOURNALISM
You will have access to industry-standard facilities in our Media Arts centers; the HD TV multi-
camera studio, green screen, performance theaters and creative writing labs will enable you to 
gain valuable skills and confidence.

ART & DESIGN 
Duration (Years)Postgraduate (PG)Undergraduate (UG)Courses

3 •Graphic Design BA (Hons)

1•MA Graphic Design 

1•MA Multimedia

MEDIA & JOURNALISM  
Duration (Years)Postgraduate (PG)Undergraduate (UG)Courses

3 •Media Production BA (Hons)

1•MA Media & Public Relations

3•PhD in Media 

GRADUATE AS A PROFESSIONAL
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OUR FACULTIES

Here is a taster of what to expect from wide 
selection of undergraduate & postgraduate courses 
available at the University of Bedfordshire Jordan.
“

COMPUTER SECURITY & TECHNOLOGY
With cutting-edge computing facilities, expert teaching stuff, and regular guest lectures from 
industry speakers, you can be sure we are providing you with the tools to succeed.

BUSINESS SCHOOL
Our Business School offers a variety of courses covering all aspects of businesses.

COMPUTER SECURITY & TECHNOLOGY
Duration (Years)Postgraduate (PG)Undergraduate (UG)Courses

3•Computer Security & Forensics BSc 
(Hons)

1•MSc Cyber Security 

BUSINESS SCHOOL
Duration (Years)Postgraduate (PG)Undergraduate (UG)Courses

3 •International Business BSc (Hons)

3•Business Management Studies BA (Hons)

3•Accounting BA (Hons)

3•Marketing BSc (Hons)

3•International Finance and Banking BSc 
(Hons)

1•MBA Global 

1•MSc Marketing 

3•PhD in Business 
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OUR CAMPUS

We have an exciting facility features state-
of-the-art building, group and quiet study 
areas, informal learning spaces, lecture 
theaters, and a cafeteria – everything 
all under one roof and is designed to 
suit the differing requirements of all of 
Bedfordshire’s learners.

HIGH CALIBRE TEACHING

Our research informed teaching is led by 
high caliber lecturers, who are experts 
in getting the best out of you. Not only 
will they inspire you and pass on their 
expertise in engaging and interactive 
ways, but they will also provide a 
creative, open environment for debate 
and discussion.

LEARNING FROM OUR RESEARCH

Research informs our teaching and 
enhances your learning experience. You 
will connect with cutting-edge researches 
throughout your studies and beyond.



6

MORE THAN
A DEGREE

To complement your 
Studies, we offer a range 
of opportunities for you to
develop as a professional 

uobjo   uobjo   uobjo   uobjordan 
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University Of Bedfordshire is the first British University in Jordan, with a 
heritage of more than 100 years in the UK. We are offering a fully hosted 
International Programmes at all levels (Undergraduate and Postgraduate) , 
in the fields of Business Administration (Accounting, Finance and Banking, 
Marketing, and International Business), Information Technology (Computer 
Security & forensics, and Cyber Security), Media (Multimedia , Media and 
Public Relations) and Graphic Design.

All Degrees are issued from University of Bedfordshire in the UK, approved 
by the Jordanian Ministry of Higher Education, and the Jordanian Higher 
Education Accreditation Commission and Scientific Research stamped by 
the British Council in Jordan.

THE UNIVERSITY OF 
BEDFORDSHIRE
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take an 
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We have been 
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most affordable 
UK University 
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3rd at the 
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Study over the 
weekends Our 
postgraduate 
students can 
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Block Delivery 
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First British University in Jordan offering 
undergraduate and postgraduate courses with 
full accreditation from the ministry of higher 
education and scientific research in Jordan 

Short study 
period
Only one year 
of study for the 
Master’s and 
three years for 
the Bachelor’s 
and PhD. 
Programmes .

British flying 
faculty
The academic 
staff will fly from 
London to lecture 
in Amman.

Thank you for considering 
the University of
Bedfordshire for your
Studies. Whatever your 
Career aspirations, we can 
Help you on the journey to 
your future career. 

We hope you find this
mini guide useful, but if 
you require any further
information, you can call
us on: +962 798002254

We look forward 
To seeing you

British Degree 
All degrees 
are globally 
recognized 
and approved 
by the British 
and Jordanian 
ministries of 
higher education.

MORE THAN A 
GREAT DEGREE



GRADUATE AS A 
PROFESSIONAL

Mini Prospectus 2019

V 2019-2


