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ولديها  عريقة  حكومية  بريطانية  جامعة  بيدفورشري  جامعة 
تراث غني، جذورها األكادميية يعود تاريخها إىل عام 1882، 
وتُضم الجامعة 20،000 طالب من أكرث من 120 دولة حول 

العامل .

التعليم املتميز يف جامعة بيدفوردشري هو أحد أهم الدوافع 
الختيارك الدراسة فيها، مبا لديها من كادر أكادميي بريطاين 
ليصبحوا  لطلبتها؛  دعم  من  تقدمه  ومبا  عال،  تأهيل  ذي 

خريجني مثقفني و قادرين عىل العمل عامليًا.
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3 ملاذا الدراسة يف جامعة بدفوردشري ؟

الشبكة العاملية
نحن نوفر فرًصا تسمح لك ببناء شبكتك 

العاملية الخاصة.

اختبارات تحديد املستوى باللغة اإلنجليزية
خذ اختباًرا بديالً للغة داخل الحرم  الجامعي.

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 يف عّمن.

جودة املرافق
نعمل باستمرار عىل تحسني مرافق الجامعة 

لتعليم أفضل.

التدريس املميز
يَعرف مدرسونا الرائدون كيفية ابراز أفضل ما  

لديك خالل دراستك.

البيئة الداعمة
نحن نقدر موهبتك لضمن حصولك عىل كل 

الفرص للوصول إىل كل طموحاتك.

 ذكاء ريادة األعامل
سوف نعزز مهاراتك يف تنظيم وإدارة 

املشاريع.

أحدث تقنيات التدريس
استخدام مواد تدريس إلكرتونية و وسائط 

متعددة إلكرتونية.

مجتمع كبري
لدينا أكرث من 20,000 طالب من أكرث من 

120 دولة.

خربة الطالب
 املرتبة األوىل يف صقل الطالب بالخربات 

الالزمة لسوق العمل

أفضل جامعة بريطانية 
من حيث تحسني نوعية 

التعليم

مرتبة

يف تطوير خربة الطالب 
لسوق العمل

مرتبة

أول جامعة بريطانية 
يف األردن



الربيطانية فقط وموافق عليها من  100 %، تصدر مبارشًة من جامعة بدفوردشري  بريطانية  • شهادة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية وهيئة اعتمد مؤسسات التعليم العايل وضمن جودتها.

• الجامعة معتمدة ومعرتف بها محليًا وعامليًا.
• مدة الدراسة يف برامج البكالوريوس 3 سنوات.

• مدة الدراسة يف برامج املاجستري سنة واحدة.
• مدة الدراسة يف برامج الدكتوراه 3 سنوات.

• مزايا وتسهيالت لوجستية )إقامة، سفر، فيزا ... ( لربيطانيا.
• كادر أكادميي بريطاين ذو أساليب تدريس تفاعلية مبتكرة وحديثة.

• باب التسجيل مفتوح عىل مدار السنة.
• تكاليف الدراسة معقولة مع تسهيالت بالدفع.

• مرونة يف إمكانية دراسة فصل درايس أو فصلني وحضور حفل التخريج يف بريطانيا او اي فرع من 
فروع الجامعة.
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املدة:
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
عىل  للمنظمت  واسع  فهم  تكتسب  سوف 
األفراد  إدارة  عىل  الرتكيز  مع  املهنية  الدرجة  هذه 
والعمليات يف املنظمت الكبرية والصغرية، من 
البداية سوف تبدأ يف تطوير مستويات عالية من 
جنبا   ، العمل  أصحاب  عنها  يبحث  التي  االحرتافية 
إىل جنب مع فهم كيفية عمل املنظمت والقدرة 

| االعامل الدولية
| املالية واملرصفية الدولية

| االنتاج االعالمي
| أمن الحاسوب والجرائم الرقمية

| املحاسبة
| التسويق

| دراسات إدارة األعامل
| التصميم الجرافييك

بكالوريوس األعامل الدولية

عىل تطبيق النظرية عىل مواقف الحياة الحقيقية 
- مم يجعلك كفء وفعال يف أي منظمة وعىل 

كافة املستويات الثقافية أو اإلجتمعية.
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املدة:
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص: 
دراسة مقدمة لنظرية األسواق املالية مع الرتكيز 

املدة: 
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
تتزايد الجرائم الحاسوبية يف جميع أنحاء العامل وتتعرض 
 الوكاالت الحكومية  والرشكات واألفراد للتهديد املستمر 

ميكن أن يكون تأثري الهجوم كبريا عىل األنظمة الحاسوبية 

املدة: 
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
مثري  اجتمعي  نشاط  هو  اإلعالم  وسائل  إنتاج 
من  بالعديد  يتأثر  االتصال  أشكال  من  شكل  وهو 
والسياسية.  واالقتصادية  الثقافية  العوامل: 
وسائط  منتجات  يصنعون  الناجحون  املمرسون 

بكالوريوس املالية و املرصفية الدولية

أمن الحاسوب والجرائم الرقمية

 بكالوريوس اإلنتاج اإلعالمي

عىل حوكمة الرشكات والتنظيم املايل ، مدعومة 
بالنظرية والتحليل العميل: ذات الصلة مبجموعة 
املحاسبة  دور  دراسة  الدولية.  املالية  املهن  من 
تنظيم  كيفية  يف  والنظر  الرشكات  سلوك  يف 
ميكن أن تساعد يف الوساطة املالية. استكشاف 
التنظيم وإدارة املخاطر ملعرفة كيفية إدارة التجار 
وما   ، األسهم  أسعار  تحديد  وكيفية   ، للمخاطرة 

يجعل األسواق املالية العاملية تنهار.

ويوجد تزايد يف الطلب عىل األشخاص املتمكنني يف 
املعلومات  أمن  وتحسني  الحاسوب  أنظمة    حمية 

أن  يرغبون  الذين  للطلبة  صمم  التخصص  هذا 
الحاسوبية  املعلومات  أمن  حمية  يف  يتخصصوا 
الحوادث  يف  التحقيق  خالل  من  الرقمية  والجرائم 
املحاكم  ويف  للرشطة  والرباهني  األدلة   وتقديم 

سيتم الرتكيز عىل  أمن الشبكات  والنظم وعملية جمع 
األدلة وتحليل البيانات التي تم الوصول إليها

قوية تتواصل مع جمهورهم املستهدف من خالل 
التخصص  هذا  يف  الوثائقية.  األفالم  أو  الدراما 
مع   ، كالهم  تحقيق  كيفية  ستتعلم   ، الناجح 
متخصص  أو  اختصايص  بصفة  االستمرار  خالل 
الجديدة  الوسائط  أو  الراديو  أو  الصور  نقل  يف 
والتاريخ  النظرية  جانب  إىل  السيناريو.  كتابة  أو 
لوسائل اإلعالم ، سيعطيك املهارات التي تحتاجها 
يف  السابقني  خريجينا  من  العديد  إىل  لالنضمم 

اململكة املتحدة أو وسائل اإلعالم الدولية.
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7  برامج املاجستري

| التسويق
|  ادارة االعامل الدولية

| األمن السيرباين 
| التصميم الجرافييك

| االعالم والعالقات العامة

| الوسائط املتعددة
| االعامل الدولية

| ادارة االعامل )املالية(
|  ادارة االعامل )التسويق(

املدة:
عام درايس واحد 

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
كاملة  مجموعة  تدرس  سوف  الربنامج  هذه  يف 
جوانب  اىل  باإلضافة  التسويق  ممرسات  من 
سلوك  مثل  االسرتاتيجي  التسويق  من  أوسع 
التسويق  لألعمل،  الدويل  التسويق  املستهلك، 

ماجستري التسويق

التواصل  وسائل  عرب  والتسويق  الخدمات  وإدارة 
تصبح  أن  يف  ملساعدتك  صممت  االجتمعي. 
وسوف   ، كبري  بشكل  مبدًعا  ومفكرًا  فعاالً  مديرًا 
مهارات  عىل:  بالرتكيز  التسويق  مهارات  تكتسب 
البحثية  واملهارات   ، املشكالت  وحل  التحليل 

الالزمة للعمل بثقة يف بيئة ديناميكية.
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املدة:
عام درايس واحد

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
عاًما  إدارياً  مؤهالً   MBA Global برنامج  يعد 
مبكر  وقت  يف  األفراد  احتياجات  لتلبية  مصمًم 
للتقدم  تطلعاتك  لدعم  تنظيمه  ويتم  املهنة  من 
اإلدارة  الرسيع من خالل تطوير مهارات  الوظيفي 
التجارية  لألعمل  معارص  وفهم  االسرتاتيجية 

ماجستري إدارة األعامل الدولية 

التخصصات  بني  الربنامج  ويجمع  العاملية. 
الفرصة  إتاحة  مع  األعمل  إدارة  يف  األساسية 
مجال  يف  واملهارات  املعرفة  تطوير  من  ملزيد 
التسويق ، أو التمويل ، أو األعمل التجارية الدولية 
، من خالل وحدات الخيارات. تدعم مجاالت البحث 
أحدث األبحاث لتطوير كفاءة األعمل وتعزيز الثقة 
العملية  القدرات  لك  يوفر  مم   ، واملصداقية 
والنظرية إلتقان تعقيدات بيئة األعمل التنافسية 

واملتغرية.

املدة: 
عام درايس واحد، فصلني + مرشوع

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
يسعى ماجستري األمن السيرباين  إىل تلبية الطلب 
املتزايد يف املجاالت املتعلقة باألمن السيرباين 
األكادميية  املهنية  املؤهالت  من  كل  يف 

ماجستري األمن السيرباين

والتنبؤات بالنقص املتزايد من املتخصصني يف 
الدورة  تقديم  يتم  الصناعة.  يف  السيرباين  األمن 
من قبل فريق متخصص من خرباء األمن السيرباين 
باستخدام  املنطقة.  يف  النشطني  والباحثني 
 ، والقيادة  املتطورة  والتدريب  التعليم  أساليب 
التعقيدات  تحقيق  عىل  املساق  هذا  سيساعدك 
والتحديات الفريدة املرتبطة باألمن السيرباين يف 

مشهد التهديد الدينامييك واملتطور باستمرار.



9  برامج الدكتوراه

املدة: 
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
إن تخصص دكتوراة اإلعالم يف  جامعة بيدفورشري 
يجمع بني البحوث الرائدة يف العامل واملمرسني 
والنظريني للتحقيق وامليض قدما يف املجاالت 

املدة:
3 سنوات بدوام كامل

متطلبات القبول:
انظر الصفحة 10

معلومات عن التخصص:
جامعة  يف  األعمل  إدارة  مجال  يف  البحوث  ان 
مجتمعات  مبارش  بشكل  تفيد  بيدفورشري 
واملتوسطة  الصغرية  واملؤسسات  األعمل 
ككل  واملجتمع  العام  قطاع   ومنظمت 

الدكتوراه يف اإلعالم

الدكتوراه يف األعامل

والثقافية  السياسية  األهمية  ذات   الرئيسية 
االهتمم  بالبحوث  االهتمم  محاور  إن 
اإلعالم  ووسائل  والسياسة  بالصحافة 
اإلعالم  وسائل  من  جديدة  وأشكال   التفاعلية 

الوطني  الصعيدين  عىل  به  معرتف  العمل  هذا 
واملهرجانات  املؤمترات  خالل  من  والدويل 

واملنشورات واملشاريع التعاونية 

سرتكز  األعمل  إدارة  دكتوراة  يف   البحوث 
وعىل  األعمل  وانتاجية  أداء  تطوير  عىل 
والدويل   والوطني  املحيل  االقتصاد   تقوية 
تطوير  هي  إليها  توصلنا  التي  النتائج 
املحيل  املستوى  عىل  املعلومات  سياسة 
يف  املحلية  السلطات  خالل  من  واإلقليمي 
الوطني  املستوى  وعىل  املتحدة  اململكة 
األوروبية  املفوضية  مثل  هيئات  خالل   من 

هذا العمل سيشجع و سيعمل عىل  تطوير ومنو 
قطاع األعمل
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برامج البكالوريوس:
- ان يكون حاصل عىل شهادة الثانوية العامة او 

ما يعادلها مبعدل ال يقل 60%.
- إجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية IELTS  بعالمة 

 5.5

برامج املاجستري:
- أن يكون حاصل عىل درجة البكالوريوس.

- إجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية IELTS  بعالمة 
. 5.5

برامج الدكتوراه:
 - أن يكون حاصل عىل درجة املاجستري.

- إجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية IELTS  بعالمة 
 6.0

- إنهاء البحث املقرتح التحضريي لربنامج 
الدكتوراه

- اجتياز املقابلة مع جامعة بيدفوردشري بنجاح

البكالوريوس :
- شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مصدقة 

وباللغة اإلنجليزية.
.IELTS شهادة اللغة اإلنجليزية -

- صورة ملونة عن جواز السفر.
- رسالة توصية من املدرسة مع السرية الذاتية.

املاجستري :
- شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مصدقة 

وباللغة اإلنجليزية.
- شهادة البكالوريوس مصدقة وباللغة 

اإلنجليزية.
- كشف عالمات الجامعة مصدق وباللغة 

االنجليزية.
.IELTS شهادة اللغة اإلنجليزية -

- صورة ملونة عن جواز السفر.
- رسالة توصية من مكان العمل مع السرية 

الذاتية.

الدكتوراه :
- شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مصدقة 

وباللغة اإلنجليزية.
- شهادة البكالوريوس مصدقة وباللغة 

اإلنجليزية.
- شهادة املاجستري مصدقة وباللغة اإلنجليزية.

-كشف عالمات الجامعة مصدق وباللغة 
االنجليزية.

.IELTS شهادة اللغة اإلنجليزية -
- صورة ملونة عن جواز السفر.

- رسالة توصية من مكان العمل مع السرية 
الذاتية.

رشوط القبول

األواراق املطلوبة
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1( قم باختيار التخصص املفضل لديك
إلقاء نظرة عىل كافة التخصصات، مع األخذ بعني االعتبار فرص العمل وأهدافك املهنية الشخصية.

2( تفضل بزيارتنا
وتجربة  األوسط  الرشق  جامعة  بزيارة  لك  ستسمح   ، بها  مهتًم  تكون  قد  التي  التخصصات  تحديد  بعد 
من  مبزيد  خياراتك  واستكشاف   ، بدفوردشاير  يف  الجامعية  والحياة  الدراسية  بالدورة  خاصة  مرافق 

التفاصيل عن طريق التحدث إىل األكادمييني بشأن التخصص املناسب إلهتممك.

3( اطرح علينا أسئلتك
قنوات  عرب  بنا  االتصال  أو   ،  0798002254 عىل:  بنا  االتصال  ميكنك   ، أسئلة  لديك  يزال  ال  كان  إذا 
التواصل االجتمعي لدينا ، Facebook: facebook.com/uobjo ، أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل 

uob@meu.edu.jo

4( تقديم طلبك
عندما تكون قد أنجزت الكثري من البحث عن الربنامج الذي تريد دراسته وكنت تشعر بأنك مستعد، قم 
الوثائق املطلوبة  للتأكد من جميع  الثاين،  الطابق   A الدولية يف مبنى  الربامج  بتقديم طلبك لعمدة 

وإلجراء مقابلة شخصية، بعدها يتم ارسال الطلب للحصول عىل القبول من جامعة بيدفوردشري.

| جميع تخصصات البكالوريوس: 8,000 دينار سنويًا
| جميع تخصصات املاجستري: 15,000 للربنامج )سنة واحدة(

| جميع تخصصات الدكتوراه : 10.000 دينار لكل سنة

تقديم الطلبات 

الرسوم



I choose the 
course because 
it excited me. 
It was exactly 
what I wanted 
to do and the 
units were 
perfect 

The lecturer’s 
support and guid-
ance throughout 
my course has 
really enhanced 
my experience at 
the university 



This course 
prepared me for 
employment by 
introducing me 
to a wide spec-
trum of possible 
careers 

Our lecturers are 
well prepared and 
really help us. We 
have a lot of sup-
port when we are 
in practice too
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1) Choose your favorite course 
Take a look at our courses, taking in to account job opportunities and your per-
sonal career goals.

2) Come and see us
Once you’ve identified courses you may be interested in, visiting the Middle 
East University campus will allow you to experience course specific facilities 
and campus life at Bedfordshire, explore your options in more detail by speak-
ing to academics from your course of interest. 

3) Ask us your questions
If you still have questions, you can telephone us on: 0798002254, or contact 
us via our social media channels, Facebook: facebook.com/uobjo, or send us an 
email to uob@meu.edu.jo

4) Make your application
When you’ve done as much research as you need , and you feel ready , submit 
your application with the required documents to international programs dean-
ship building A , second floor , to do a personal interview , then to take the 
admission approval from UOB

All Bachelor’s courses 8,000 JD per year
All Master’s courses 15,000 JD per course (1 year)
All PhD courses 10,000 per year 

HOW TO APPLY

FEES 
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Undergraduate courses:
- Successful completion of Year 12 with overall average marks of 60% or above. 
- IELTS: 5.5 on average with all bands more than 5.0

Postgraduate Courses:
- Four year bachelor degree with a minimum of 2.3/4 GPA
- IELTS: 5.5 on average with all bands more than 5.0

PhD Courses:
- Master degree
- IELTS 6.0 with all bands more than 5.5
- Complete pre-PhD programmeme
- Pass Skype interview

ENTRY REQUIREMENTS
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Duration:
3 years full-time

Entry requirements:
See page 10 

About the course:
The University of Bedfordshire’s media 
and communications research brings to-
gether world-leading researchers, prac-
titioners and theoreticians to investigate 
and take forward key areas of political and 
cultural interest.

Duration:
3 years full-time

Entry requirements:
See page 10 

About the course:
High-impact business and management 
research at the University of Bedfordshire 
directly benefits business communities, 
small and medium enterprises, public sec-
tor organisations and society at large.

PhD in Media 

PhD in Business

Our particular areas of research interest 
are journalism, politics, interactive media 
and games, and new media forms of the 
book.

This work is recognised at national and 
international levels through conferences, 
festivals, publications and collaborative 
projects.

Our research focuses on improving the 
performance and productivity of business-
es and strengthening local, national and 
international economies.

Our findings inform policy development 
at the local and regional level through UK 
local authorities, and at the supra-national 
level through bodies such as the European 
Commission.

This work enables and encourages busi-
ness growth and development.

PhD Degree 
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Duration: 
1 year block delivery 2 semesters & Project
 
Entry requirements:
See page 8

About the course:
The MSc in Cyber Security seeks to ad-
dress the increasing demand in cyber se-
curity related domains in both academic 
vocational qualifications and projection for 
an increased shortage of cyber security 
professionals in the industry. The course 

Cyber Security MSc

is delivered by a dedicated team of cyber 
security experts and active researchers 
in the area. Using cutting-edge and lead-
ing teaching and training techniques, the 
course will help you to realise the unique 
complexity and challenges associated 
with cyber security in a highly dynamic 
and constantly evolving threat landscape.
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Duration:
1 year block delivery 

Entry requirements:
See page 10

About the course:
On this course you will study a full range 
of marketing practices combined with 
broader aspects of strategic marketing 
such as buyer behaviour, marketing inter-
national business, marketing and service 
management, and social media marketing. 

| MSc Marketing
| MBA (Global)
| MSc Cyber Security 
| MA Graphic Design
| MA Media& PR

Duration:
1 year block delivery

Entry requirements:
See page 10

About the course:
The MBA Global is a generalist manage-
ment qualification designed to meet the 
needs of early career individuals and is 
structured to support your aspirations for 
fast track career progression through the 
development of strategic management 

Marketing MSc

MBA Global

Designed to help you become a highly ef-
fective manager and creative thinker, you 
will gain the conceptual, MARKETING 
MSc framework focused, analytical, prob-
lem solving and research skills required to 
operate confidently in a dynamic environ-
ment.

| MA Multimedia
| MBA (Finance)
| MBA (Marketing)
| MBA (International Business)

skills and a contemporary understanding 
of global business. The course combines 
core MBA disciplines with the opportuni-
ty for further development of knowledge 
and skills in Marketing, Finance or Interna-
tional Business, through option units. The 
subject areas are supported by the latest 
research to develop business competence 
and strengthen confidence and credibility, 
providing you with the practical and theo-
retical capabilities to master the complex-
ities of a competitive and changing busi-
ness environment.

POSTGRADUATE COURSES 
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Duration:
3 years full-time

Entry requirements:
See page 10 

About the course:
Media production is an exciting, social 
activity – a form of communication influ-
enced by many factors: cultural, economic 
and political. Successful practitioners in 
this industry make powerful media prod-
ucts that communicate with their target 
audience through drama or documentary. 

Media Production BA (Hons)

On this successful course you will learn 
to make both, with the option to contin-
ue as a generalist or specialise in moving 
image, radio, new media or scriptwriting. 
Combined with theory and history of the 
media, it will give you the skills you need 
to join many of our previous graduates in 
UK or international media careers.

Duration:
3 years full-time

Entry requirements:
See page 8

About the course:
Study an introduction to the theory of fi-
nancial markets with an emphasis on 
corporate governance and financial regu-

International Finance and Banking BA (Hons)

lation, underpinned with theory and prac-
tical analysis: relevant to a range of inter-
national finance careers. Examine the role 
accountancy plays in corporate behaviour 
and look at how regulation can assist in fi-
nancial intermediation. Explore regulation 
and risk management to see how traders 
manage risk, how share prices are deter-
mined, and what makes global financial 
markets crash.

Duration:
3 years full-time 

Entry requirements:
See page 10

About the course
Computer-based crime is on the  
increase and around the world  
government agencies, businesses and 
individuals are under constant threat. The 
impact of an attack can be huge, and the 

BSc Computer Security & Forensics

demand for people who can harden  
computer systems and improve their  
security is growing. This course is  
designed for students who want to  
specialise in computer forensics by  
investigating incidents and providing 
evidence for the police and courts. You 
will focus on network security, systems 
hardening, the process of gathering  
evidence and analysing captured data.



Duration:
3 years full-time 

Entry requirements:
See page 10

About the course: 
Gain a broad understanding of organisa-
tions on this vocational degree with a fo-

International Business BA (Hons)

cus on managing people and processes 
in large and small organisations. From the 
beginning you will start to develop the 
high levels of professionalism that employ-
ers look for, along with the understanding 
of how organisations operate and the abil-
ity to apply theory to real-life situations – 
making you efficient and effective in any 
organisational, cultural or social context.

UNDERGRADUATE COURSES 

| BA International Business
| BA Accounting
| BA Marketing
| BA Business Management Studies

| BA International Finance and Banking 
| BSc Computer Security & Forensics
| BA Graphic Design
| BA Media Production
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• 100% British certificate issued directly from University of Bedfordshire only, and 
approved by the Jordanian Ministry of Higher Education and Scientific Research and 
Accreditation and Quality Assurance Commission for Higher Education.

• The University is accredited and recognized locally and internationally.
• Duration of study of Bachelor’s programmes is 3 years.
• Duration of study of Master’s programmes is 1 year.
• Duration of study of PhD programmes is 3 years.
• Logistics facilities )accommodation, travel, visa to the UK ...( 
• A British academic staff with interactive and innovative teaching methods.
• Registration is open all year.
• Reasonable study costs with payment facilities.
• The possibility of studying a semester or two and attending the graduation ceremony 

in the UK or any branch of the University.
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3Why Studying at the 
University of Bedfordshire ?

Big community
We have more than 22,000 students from 
over 120 countries

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

English placement tests
take an alternative language exam at our 
campus.

Student Experience
We provide a memorable experience to 
take with you long after you graduate.

Latest Teaching Technologies
Using soft copy materials and online 
platforms. 

Global Network
We offer opportunities to allow you to build 
your own global network.

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

Fantastic Facilities
We’re continually enhancing our facilities to 
aid your learning.

Great Teaching
Our leading academics know how to get 
the best out of you during your studies.

Supportive Environment
We value and nurture your talent to ensure 
that you have every chance to reach your 
full potential.

Entrepreneurial intelligence.
We’ll help you develop the entrepreneurial 
attitude that today’s employers are looking 
for. 
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The university of bedfordshire has 20000 students 
from more than 120 countries worldwide and has a 
heritage with academics roots dating back to 1882  
 
The excellent teaching is one of the biggest reasons 
to study with bedfordshire ; our staff consist of highly 
qualified British academics and we are dedicated to 
provide support to students to become educated , 
employable and entrepreneurial globally.

The University of Bedfordshire
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