
  University of Bedfordshire تعلن جامعة الرشق األوسط عن رغبتها يف االبتعاث لنيل درجة الدكتوراه من
الربيطانّية  املستضافة يف حرم جامعة الرشق األوسط، وذلك يف التخّصصات اآلتية: 

 Middle East University is offering scholarships for the University of Bedfordshire PhD programmes
hosted on MEU’s campus in the following areas:s

التخصص:#

اإلعالم: )اإلعالم الرقمّي، اإلعالم املريئ واملسموع(.1

األعامل )املحاسبة(.2

كام ترغب الجامعة يف االبتعاث لنيل درجة الدكتوراه  من الجامعات املرموقة 
يف التخصصات التالية:

التخصص:#

هندسة العامرة/ تكنولوجيا العامرة الرقمية.1

التصميم الداخيل بالحاسوب، تصميم األثاث وتكنولوجيا التصميم.2

هندسة مدنية/ إنشاءات.3

هندسة طاقة متجددة: )طاقة الرياح(4

العلوم املالية واملرصفية/ التكنولوجيا املالية.5
إدارة األعامل/ ذكاء األعامل/ التسويق اإللكرتوين.

اللغة اإلنجليزية/ الرتجمة6

 الذكاء االصطناعي.7

وذلك وفق الرشوط التالية: 
أن يكون املتقدم أرديّن الجنسيّة.  .1

أن تكون الدرجات العلميّة التي حصل عليها عن طريق الدراسة  باالنتظام   .2
ومن جامعة معرتف بها.

أاّل يكون املتقدم ملتزًما ألي جهة رسميّة أو غري رسمية.  .3
أاّل يزيد عمر املتقدم عىل خمسة وثالثني عاًما.  .4

- تُعطى األولوية يف االبتعاث للملتحقني بربنامج الدكتوراه يف التخصص 
املطلوب، أو ملن لديه قبول من جامعة مرموقة.

- تُعطى األولوية يف االبتعاث لخريجي جامعة الرشق األوسط.

الربيد  إىل  الطلب  إرسال  أعاله   الرشوط   عليهم  تنطبق  مّمن  الراغبني  عىل 
اإللكرتوين  scholarship@meu.edu.jo ،  يف موعد أقصاه أسبوع من 

تاريخ نرش اإلعالن، متضّمًنا ما ييل: 
1. صور عن جميع الشهادات العلمية وكشوفات العالمات: )الثانوية العامة، 

والبكالوريوس، واملاجستري(.
2. صورة عن جواز الّسفر.

3. صور عن شهادات الخربات العمليّة.
4. السرية الذاتية )CV( مفصلة، مع ذكر الخربات العمليّة.

* لن ينظر بأي طلب التنطبق عليه الرشوط أعاله.
 * يرجى االطالع عىل تعليامت البعثات العلميّة ورشوطها املعمول بها يف  جامعة 

 https://bit.ly/2tVT2Fj :الرشق األوسط عن طريق الرابط
لالستفسار يرجى االتصال عىل هاتف رقم 4790222  فرعي 314

# Major:

1 Media: )Audio-visual Media(, )Digital Media(

2 Business: )Accounting(

MEU is also offering scholarships to attend PhD 
programmes at prestigious universities in the 
following areas:

# Major:

1 Architectural Engineering/Digital Architecture 
Technology

2 Computer-aided Interior Design, Furniture Design, 
Design Technology

3 Civil Engineering/Constructional Engineering

4 Renewable Energy Engineering/Wind Energy

5
Financial and Banking Sciences/FinTech
Business Administration/Business Intelligence/
E Marketing

6 Translation Studies

7 Artificial Intelligence

Interested applicants must meet the following 
requirements:
1. The applicant must be a Jordanian national.
2. Must have been awarded a BA degree through regular 

enrolment, not distance learning.
3. Applicantsmust not be committed to any private or public 

entity. 
4. Applicants must not be older than 35 years of age.
- Priority is given to applicants enrolled in a PhD programme 

in a closely-related field, OR applicants who have been 
accepted to a prestigious university.

- Propriety will be given to MEU graduates.

Interested candidates are asked to send their 
applications to the following e-mail address: 
scholarship@meu.edu.jo,  by one  week at the latest. 
Applications must include the following documents:
1. A copy of all the applicant’s academic degrees and  records 

)high school, Bachelor’s and Master’s(.
2. A copy of the applicant’s passport.
3. A copy of the applicant’s certificates of experience.
4. The applicant’s detailed CV which lists their previous 

professional experience

*Applications that do not meet the requirements will not be 
considered.

*Kindly review MEU’s applied scholarship terms and conditions at 
following the link: https://bit.ly/2tVT2Fj 

For inquiries, please call: 4790222, ext. 314.


