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العام الجامعي 2021/2020



الثانوية العامة:
ما  أو  األردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  على  حاصالً  الطالب  يكون  أن    •

يعادلها.
•  التقيد بالحد األدنى من المعدالت المحددة كما هو موضح تالًيا:

الحقوق  تخصص  باستثناء   )%60( األردنيين  للطلبة  للقبول  األدنى  المعدل     
والكيماوية  التجميلية  المستحضرات  تصنيع  وتخصص  فوق(،  فما   %65(
أالّ  على  فوق(،  فما   %80( والصيدلة  الهندسة  تخصصات  وجميع   ،)70%(
تقل عالمة الطالب في كل مادة من المواد عن )50%( من الحد األعلى للمادة.

به  المسموح  الحد  أقل من  )15( عالمة  أعلى  بحد  األردنين  الطلبة غير  يقبل    •
لمعدالت القبول شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة التي تحدد االلتحاق 

في كل تخصص، وأن يكون ناجًحا بمعدل ال يقل عن %50.
المعدل  ال يجوز منح أي طالب أردني يحمل جنسية أخرى استثناًء من شرط    •

لاللتحاق في أي من تخصصات الجامعة. 
ال يجوز منح أي طالب وافد يحمل الجنسية األردنية استثناًء من شرط المعدل   •

لاللتحاق في أي من تخصصات الجامعة.
التجسير:

السنتين  )نظام  األردن  من  المجتمع  كليات  دبلوم  على  الحاصلون  الطلبة  ُيقبل    •
باستثناء  الشامل،  االمتحان  في  فوق(  فما   %68( بمعدل  سنوات(  والثالث 
وأن   ،)%70( معدلهم عن  يقل  أالّ  يشترط  إذ  والهندسة؛  الصيدلة  تخصصات 
يتوافق التخصص في الدبلوم مع التخصص الذي سيلتحق به الطالب في الجامعة 

وفق القوائم التي تقر لهذه الغاية.
يقتصر التجسير لتخصص الصيدلة على حملة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها.  •

بأسمائهم من  65% والمنسب  السنتين والثالث سنوات( بمعدل ال يقل عن  الشامل )نظام  الناجحين في االمتحان  الخاصة  الطلبة من ذوي االحتياجات  يقبل    •
المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين، من خالل وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية في التخصصات المناظرة 

لتخصصاتهم الجامعية.
•  ُيقبل الطلبة األردنيون من حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع )نظام الثالث سنوات واألربع سنوات( ممن لم يشملهم نظام االمتحان الشامل، أو القادمين من خارج 
األردن، شريطة تقدمهم لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية، ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن )68%( لجميع التخصصات باستثناء الهندسة 

والصيدلة  )%70(.
ُيقبل الطلبة غير األردنيين الحاصلون على الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج األردن بنجاح في التخصصات المناظرة وفق القوائم التي تقر لهذه الغاية.  •

•  ُيقبل الطلبة غير األردنيين الحاصلون على الشهادة الجامعية المتوسطة من داخل األردن )نظام السنتين والثالث سنوات( بمعدل )65% فما فوق( في االمتحان 
يقل معدلهم عن )68%(، وأن يتوافق التخصص في الدبلوم مع التخصص الذي سيلتحق به  الشامل، باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة؛ إذ يشترط أالّ 

الطالب في الجامعة وفق القوائم التي تقر لهذه الغاية.
•  لغايات التجسير تقوم الجامعة بُمعادلة المواد التي درسها الطالب في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة من داخل األردن وخارجه على أالّ يزيد عدد الساعات 
المعتمدة للمواد التي يتم معادلتها عن )50%( من عدد ساعات الخطة الدراسية في برنامج البكالوريوس لنظام السنتين و الثالث سنوات على حد السواء باستثناء 

تخصص الصيدلة تكون النسبة )25%( من الخطة الدراسية المعتمدة لدرجة البكالوريوس.
الطلبة المنتقلون من جامعة أخرى:

•  يقُبل الطلبة الراغبون في االنتقال من جامعات أخرى شريطة االنتظام بالدراسة، وُتحسب للطالب المواد التي درسها ونجح بها في جامعته السابقة بما ال يتجاوز 
ا أعلى. )50%( من مجموع ساعات خطته الدراسية حّدً

كشف عالمات الثانوية العامة األصلي أو صورة مصدقة عنه.  •
•  الشهادات األجنبية من داخل األردن وخارجه يجب معادلتها من وزارة 

التربية والتعليم األردنية.
جواز  عن  وصورة  لألردنيين،  المدنية  األحوال  هوية  عن  صورة   •

السفر لغير األردنيين.
صورة شخصية حديثة ملونة / عدد 2.  •

صورة عن شهادة الميالد.  •
دفتر خدمة العلم )ساري المفعول( للذكور األردنيين أو شهادة إعفاء   •

من خدمة العلم.
التعليم  العالمات مصدًقا من وزارة  الشامل وكشف  االمتحان  شهادة   •
كليات  دبلوم  الحاصلين على  للطلبة  األردنية  العلمي  والبحث  العالي 

المجتمع.
كشف العالمات من الجامعة المنقول منها مصدًقا من وزارة التعليم   •
العالي والبحث العلمي األردنية وتوصيف للمواد للطلبة المنقولين من 

جامعات أُُخرى.
حسن سيرة وسلوك للطلبة المنقولين من جامعات أخرى.  •

حملة شهادة الثانوية العامة:
•  تصديق الشهادة من السفارة األردنية ووزارة الخارجية في بلد مصدر 

الشهادة.
•  تصديق الشهادة من وزارة الخارجية األردنية ووزارة التربية والتعليم 

األردنية.

حملة الشهادة الجامعية المتوسطة / جامعات غير أردنية:
ووزارة  األردنية  السفارة  من  العالمات(  كشف   / )الشهادة  تصديق    •

الخارجية في بلد مصدر الشهادة.
األردنية  الخارجية  وزارة  من  العالمات(  كشف   / )الشهادة  تصديق    •

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.

شروط القبول في برنامج البكالوريوس:

 تصديق الشهادات غير األردنية: الوثائق المطلوبة لاللتحاق ببرنامج البكالوريوس:

الرسوم والتأمينات األخرى لطلبة البكالوريوس
فصل صيفي فصل عادي

دوالر البيان
أمريكي

دينار 
أردني

دوالر 
أمريكي

دينار 
أردني

70 50 70 50 رسم طلب التحاق
)مرة واحدة(

110 75 110 75 رسم تأمينات مستردة
)مره واحدة(

مجاًنا رسم مواصالت 

مجاًنا رسم تأمين صحي

مجاًنا رسم هوية جامعية ألول مرة

390 275 565 400 رسم تسجيل )فصلي(

35 25 70 50 رسم خدمات إلكترونية 
)فصلي(

45 30 45 30 رسم خدمات للطلبة غير 
األردنيين )فصلي(

20 15 20 15 رسم امتحان المستوى
)لكل امتحان(

نظري  إطار  في  والدولي،  المحلي  العمل  لسوق  المواكبة  الحديثة  التخصصات  من  مجموعة  األوسط  الشرق  جامعة  تطرح 
وتطبيقي، يراعي المستجدات في العملية التعليمية وفي بيئات العمل المستقبلية.
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مالحظة: تعتمد شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية في الفروع المهنية: ) الصناعي، والفندقي، واالقتصاد والمنزلي، والزراعي ( للسنوات السابقة دون مواد إضافية ألغراض   
القبول   شريطة إحضار وثيقة من وزارة التربية والتعليم تثبت بأنه في سنة حصول الطالب على الثانوية العامة لم يكن مطلوبا منه دراسة مادتين إضافيتين.

فروع الثانوية المقبولة للتخصص
 ساعات
 الخطة

الدراسية

 الحد
 األدنى
للقبول

رسم الساعة 
المعتمدة

التخصص الكلية
 دوالر

أمريكي
 دينار
أردني

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(، 
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل. 135 %60 115 80 اللغة اإلنجليزية وآدابها اآلداب والعلوم

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل. 141 %65 95 65 القانون الحقوق

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل، 

الفندقي والسياحي.
132 %60

115 80

إدارة األعمال
اإلدارة السياحية

التسويق
العلوم المالية والمصرفية

120األعمال 85 المحاسبة

130 90

التسويق اإللكتروني والتواصل 
االجتماعي

ذكاء األعمال
التكنولوجيا المالية

العلوم  وحقل  الهندسي،  والحقل  الطبي،  )الحقل  العلمي: 
التعليم  الزراعي،  المعلوماتية،  اإلدارة  الصناعي،  البحتة(، 
الصحي الشامل )شريطة اجتياز مواد الرياضيات االستدراكية 
الخطة  في  مطلوبة  المواد  هذه  كانت  إن   )099،101،102(

الدراسية للتخصص.

132 %60
100 70 علم حاسوب تكنولوجيا 

المعلومات
145 100 الذكاء االصطناعي

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(، 
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل، 

االقتصاد المنزلي.
132 %60 100 70 تكنولوجيا التعليم العلوم التربوية

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي(، الصناعي. 162 %80 180 125 الهندسة المدنية
هندسة الطاقة المتجددة الهندسة

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(، 
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل. 132 %60

85 60 الصحافة واإلعالم

100اإلعالم 70 اإلذاعة والتلفزيون
115 80 اإلعالم الرقمي

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي(، الصناعي 165 %80 180 125 هندسة العمارة

العلمي: )الحقل الطبي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم البحتة(، العمارة والتصميم
األدبي، الشرعي، اإلدارة المعلوماتية، التعليم الصحي الشامل.

135
%60

130 90 التصميم الجرافيكي

141 145 100 التصميم الداخلي
العلمي: الحقل الطبي. 165 %80 185 130 الصيدلة

الصيدلة
العلمي: الحقل الطبي، التعليم الصحي الشامل. 136 %70 145 100 تصنيع المستحضرات التجميلية 

والكيماوية

برنامج البكالوريوس



برنامج الدبلوم العالي في التربية

بانتظام  البكالوريوس  الطالب حاصاًل على درجة  أن يكون   •
من جامعة معترف بها.

جاء استحداث هذا البرنامج في جامعة الشرق األوسط إيماًنا منها بأهمّية تسخير رؤية الجامعة، ورسالتها وأهدافها لخدمة العملّية 
التعليمّية في مراحلها كاّفة من جهة، وللنهوض بمسؤولياتها المجتمعّية من جهة أخرى؛ فهي تقّدر دور المعلّم في حياة اإلنسان، 
وتسعى إلعداد القيادات التربوّية التي تخدم القطاعات المختلفة، وتسهم في دفع عجلة التنمية البشرّية والتقّدم الفكرّي والمهنّي، بما 
ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلّي واإلقليمّي من المعلّمين، ومديري المدارس، والمشرفين التربوّيين، والمتخّصصين في 
المناهج وطرق التدريس، والمستشارين التربوّيين، وغير ذلك من الكفاءات المؤّهلة في المجاالت المختلفة علًما، وفكًرا، وأداًء.

الرسوم والتأمينات األخرى لطلبة الدبلوم العالي في التربية :
فصل صيفي فصل عادي

البيان
دوالر أمريكي دينار أردني دوالر أمريكي دينار أردني

145 100 145 100 رسم الساعة المعتمد
110 75 110 75 رسم طلب التحاق )مرة واحدة(
110 75 110 75 رسم تأمينات مستردة )مرة واحدة(

مجاًنا رسم مواصالت 
مجاًنا رسم هوية جامعية ألول مرة

565 400 565 400 رسم تسجيل )فصلي(
70 50 70 50 رسم خدمات إلكترونية )فصلي(
50 35 85 60 رسم تأمين صحي )اختياري(
45 30 45 30 رسم خدمات للطلبة غير األردنيين )فصلي(

•  صورة عن وثيقة التخّرج )المصّدقة(، وصورة عن كشف عالمات البكالوريوس مصّدقة من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي األردنية.

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.  •
•  صورة عن شهادة الميالد األصلية.

•  على الطلبة األردنيين )لخريجي الجامعات غير األردنية( معادلة شهادة البكالوريوس من وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 
األردنية، أما الطلبة غير األردنيين فعليهم إحضار شهادة االعتراف والمعادلة من بلدهم.

•  صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين، وصورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين.
•  صورة شخصية ملونة وحديثة عدد )2(.

الوثائق المطلوبة لبرنامج الدبلوم العالي في التربية :
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شرط القبول في برنامج الدبلوم العالي:

يقبل في البرنامج الطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس   •
بانتظام، بغض النظر عن معدله.

البكالوريوس بعيًدا عن  • في حال كان تخّصص الطالب في 
تخّصص التربية تحّدد له مواد استدراكّية بواقع 9 ساعات 

ا أقصى. حّدً
• يجوز للطالب بعد حصوله على درجة الدبلوم العالي بتقدير 
بغض  الماجستير  ببرنامج  االلتحاق  ا  جّدً جيد  عن  يقل  ال 
النظر عن تقديره في البكالوريوس، وتعادل له حينئذ  12 
ا أقصى من المواد التي درسها في مرحلة الدبلوم. ساعة حّدً
ساعة   27 التربية  في  العالي  الدبلوم  برنامج  ساعات  عدد   •

معتمدة فقط.

مميزات برنامج الدبلوم العالي:



برنامج الماجستير

الرسوم والتأمينات األخرى لطلبة الماجستير :
فصل صيفي فصل عادي

البيان
دوالر أمريكي دينار أردني دوالر أمريكي دينار أردني

145 100 145 100 رسم طلب التحاق )مرة واحدة(
110 75 110 75 رسم تأمينات مستردة )مرة واحدة(

مجاًنا رسم مواصالت 
مجاًنا رسم هوية جامعية ألول مرة

565 400 565 400 رسم تسجيل )فصلي(
70 50 70 50 رسم خدمات إلكترونية )فصلي(
50 35 85 60 رسم تأمين صحي )اختياري(
45 30 45 30 رسم خدمات للطلبة غير األردنيين )فصلي(
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إدارة األعمال 
)MBA( اللغة اإلنجليزية اإلنسانية واإلدارية العلمية

65 75 50 65 االمتحان المكافئ للغة اإلنجليزية

5.5 6.5 5 5.5 IELTS

69 90 59 69 )iBT( توفل

أ. مسار االمتحان الشامل:
على الطالب الذي يختار هذا المسار أن يجتاز )33( ساعة معتمدة منها؛ )24( ساعة معتمدة مواد إجبارية، و )9( ساعات معتمدة مواد 

اختيارية، ومن ثم تقديم امتحان شامل بكل المواد.
ب. مسار الرسالة:

على الطالب الذي يختار هذا المسار أن يجتاز )33( ساعة معتمدة منها؛ )9( ساعات معتمدة للرسالة، والباقي توزع بين )15- 18( ساعة 
معتمدة مواد إجبارية، و )6-9( ساعات معتمدة مواد اختيارية حسب الخطة.

•   أالّ يقل تقدير الطالب في الشهادة الجامعية األولى عن جيد أو ما يعادله حًدا أدنى. 
•   أن تكون دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس باالنتظام ومن جامعة معتمدة ومعترف بها. 

•  التقدم المتحان قدرات اللغة اإلنجليزية وفق األسس المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية وفق الجدول التالي :

•  صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.
•  صورة عن شهادة الميالد األصلية.

•  وثيقة إثبات التقدم المتحان اللغة أو ما ُيعادلها.
•  صورة عن وثيقة التخّرج )المصّدقة(، وصورة عن كشف عالمات البكالوريوس مصّدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.

•  على الطلبة األردنيين )لخريجي الجامعات غير األردنية( معادلة شهادة البكالوريوس من وزراة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية، أما 
الطلبة غير األردنيين فعليهم إحضار شهادة االعتراف والمعادلة من بلداهم.

•  صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين، وصورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين.
•  صورة شخصية ملونة وحديثة عدد )2(.

•  في حال عدم اجتياز امتحان قدرات اللغة اإلنجليزية، على الطالب دراسة مادة استدراكية بواقع )6( ساعات معتمدة في الجامعة خالل الفصل 
االول من التحاقه بالبرنامج، والنجاح فيها بحسب الحد األدنى المطلوب للقبول في التخصصات، وخالف ذلك ُيلغى تسجيله في الجامعة.

•  الطلبة الحاصلون على بكالوريوس باالنتساب ودبلوم عاٍل باالنتظام يعفون من دراسة البرنامج التأهيلي )30( ساعة، شريطة تطابق مسمى 
تخصص الدبلوم العالي مع تخصص البكالوريوس، وأال يقل عدد ساعات الدبلوم العالي عن )30( ساعة معتمدة، وفي حال كانت ساعات 
الدبلوم العالي أقل من )30( ساعة معتمدة يستكمل الطالب عدد الساعات التي يحددها القسم المراد االلتحاق به إلتمام )30( ساعة معتمدة.

•  امتحان التوفل )IBT( معتمد من مؤسسة )AMIDEAST( فرع األردن فقط، أما امتحان )IELTS( فُيعقد في المركز الثقافي البريطاني 
في  اللغات  مراكز  من  معتمد  العالمية  لالمتحانات  المكافئ  اإلنجليزية  اللغة  مستوى  وامتحان  فقط،  األردن  فرع   )British Council(

الجامعات الرسمية األردنية فقط .
•  في حال كان تخصص الطالب في البكالوريوس مختلًفا عن التخصص الذي يرغب بدراسته في الماجستير، يتم تحديد مواد استدراكية من 
عميد الكلية بحد أقصى )9( ساعات معتمدة زيادة على الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير، بحيث يتم دراستها خالل السنة األولى من 

التحاقه بالبرنامج.
•  يمكن للطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس االلتحاق ببرنامج الماجستير ضمن الشروط المذكورة أعاله، وعليه دراسة مواد 
حزمة )9( ساعات من مواد الماجستير )خالل فصلين دراسيين(، ونجاحه في كل مادة بعالمة ال تقل عن )70%( أو ما يعادلها، وبمعدل 

تراكمي ال يقل عن )75%( أو ما يعادله، وما عدا ذلك ُيلغى قبوله في الجامعة.
•  يجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد جًدا التقدم بطلب االلتحاق في برامج الماجستير بغض النظر عن 

التقدير في البكالوريوس .
•  ال يسمح لطلبة الدبلوم المهني أو الفني أو التقني )كونها ليست دبلوًما عالًيا( االلتحاق ببرامج الدراسات العليا.

يتضمن برنامج الماجستير مسارين، هما:

شروط القبول في برنامج الماجستير :

الوثائق المطلوبة لاللتحاق ببرنامج الماجستير :
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االمتحان
التخصصات

رسم الساعة المعتمدة
التخصص الكلية

دوالر أمريكي دينار أردني
 200  140 اللغة اإلنجليزية وآدابها اآلداب والعلوم

200 140 القانون الخاص
القانون العام الحقوق

285 200 إدارة األعمال
األعمال

215 150 المحاسبة

230 160 أمن وخدمات السحب الحاسوبية
تكنولوجيا المعلومات )بالشراكة مع جامعة مؤتة(.

170 120
المناهج وطرق التدريس
اإلدارة والقيادة التربوية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
العلوم التربوية

255 180 اإلعالم اإلعالم
• عدد الساعات المعتمدة لكل تخصص )33( ساعة.



   اعتمادات محلية وعالمية.       
   تخصصات حديثة وتطبيقية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي 

والدولي .
   حاصلة على المستوى الذهبي في شهادة ضمان الجودة.

   حاصلة على 5 نجوم في تصيف QS العالمي في: 
- جودة التعليم والسمعة األكاديمية.

- خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية.
- البيئة الجامعية.

لتأثير  العالمي  التايمز  تصنيف  في  متميز  مركز  على  حاصلة   
الجامعات.

.ISO 9001:2015 حاصلة على شهادة اآليزو العالمية  
  مختبرات علمية وبحثية حديثة ومتطورة.

  مرافق جامعية لتنمية مهارات الطلبة.
  80% من خريجي الجامعة في أسواق العمل المحلية والدولية.

  مكتب متخصص لإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين يقدم دورات 
المحلية  العمل  ألسواق  الطلبة  تأهيل  لغايات  مجانية  تدريبية 

والدولية.
  عضو في اتحاد المهندسين العرب.

  أول جامعة أردنية تستضيف برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه 
من جامعات بريطانية مرموقة.

  أول جامعة في األردن والشرق األوسط تطلق فكرة البرامج الدراسية 
المشتركة مع جامعة Strathclyde البريطانية، في التخصص

.)MPharm 3+2( األوحد واألول من نوعه   
 أسطول من الحافالت الحديثة والمتطورة تغطي معظم أنحاء المملكة.

  جامعة خضراء صديقة للبيئة.
  خدمات رعاية صحية شاملة وتأمين صحي درجة أولى للطلبة.

والمتفوقين رياضًيا  واألشقاء  أكاديمًيا  للمتفوقين  منًحا  الجامعة  تقدم    
وفنًيا.

  فرصة للعمل داخل الجامعة خالل فترة الدراسة عبر برنامج التشغيل 
والتدريب.

  تتيح البرامج الدراسية في الجامعة فرًصا للتبادل الطالبي مع جامعات 
اوروبية.

  مركز للريادة واالبتكار وريادة االعمال يتبنى أفكار الطلبة اإلبداعية 
ويدعمها لتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

  نادي رياضي وصاالت رياضية متعددة االستخدامات مجانية.
في  عالية  إلكترونية  بيانات  بقواعد  ومجهزة  رائدة  جامعية  مكتبة    

مختلف التخصصات.
  سكن طالبي آمن ومريح.

  مكتب متخصص لخدمة الطلبة الوافدين.
  مركز متخصص لتعليم اللغة الصينية.

  مكتبة إلكترونية  تضم أكثر من 2 مليون مرجع.
  28 جنسية عربية وأجنبية. 
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Exit 7.E مخرج
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 Madaba مادبا
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موقع الجامعة
تتميز جامعة الشرق األوسط بموقعها الجغرافي الذي يبعد عن العاصمة األردنية/عّمان )14كم(، متوسطاً طريق مطار الملكة علياء الدولي، 

وعلى مقربة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة كافة، باإلضافة إلى توفر المواصالت من وإلى معظم مناطق المملكة.
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االعتماد األكاديمي والعضويات :
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
.)AARU( اتحاد الجامعات العربية •

• االتحاد الدولي للجامعات.
• اتحاد الجامعات العربية واألوروبية. 

• اتحاد جامعات العالم اإلسالمي. 
 .)UNWTO( منظمة السياحة العالمية •

.)AUGC( مجلس حوكمة الجامعات العربية •
 .)Magna Carta - وثيقة )الماجنا كارتا •

  لحرية واستقاللية التعلم والبحث - بولونيا.
.)AROQA( المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم •

• اتحاد المهندسين العرب

شراكاتنا وتفاهماتنا األكاديمية :

مراكز الجامعة :
• مركز يعقوب ناصر الدين إلحياء التراث.

• مركز استقطاب الطلبة. 
• مركز اللغات والترجمة. 

• مركز اإلرشاد والخدمات النفسية. 
• مركز االستشارات والتدريب. 

• مركز االبتكار وريادة األعمال. 
• مركز التنمية والتطوير األكاديمي واإلداري. 

• مركز التدريب والتطوير اإلعالمي.
• مركز حقوق اإلنسان.

• مركز تعليم اللغة الصينية.
• مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للشرق األوسط.

• مركز التفاعل المجتمعي.

لدينـــا العديـــد مـــن الشـــراكات العالميـــة والعربيـــة والمحليـــة، ولدينـــا كذلـــك برامـــج مســـتضافة مـــن جامعـــة بيدفوردشـــير 
البريطانيـــة، وبرنامـــج مشـــترك مـــع جامعـــة ســـتراثكاليد البريطانيـــة.
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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 
جميع املستويات: )البكالوريوس، 

واملاجستريوالدكتوراه(، يف 
تخصصات األعامل، وتكنولوجيا 

املعلومات، واإلعالم، والتصميم 
الجرافييك.

تصدر جميع الشهادات من جامعة 
بيدفوردشري يف بريطانيا، وهي 

معتمدة من وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي األردنية ومن هيئة 

اعتامد مؤسسات التعليم العايل 
وضامن جودتها األردنية، ومصدقة 

بختم املعهد الثقايف الربيطاين 
يف األردن. 

قدم طلبك إىل الجامعة
عندما تحدد التخصص الذي قد تكون مهتًم به، قم بزيارة حرمنا الجامعي يف جامعة الرشق األوسط جالبًا الوثائق املطلوبة لتتمكن 

من التقدم مبارشة والحصول عىل الدعم الكامل من فريق التسجيل املختص لدينا خالل عملية تقدميك للطلب.

تقديم طلبك:
يجب أن يتضمن طلبك الوثائق التالية:

نسخة مصدقة باللغة اإلنجليزية من شهاداتك األكادميية، و كشف العالمات الرسمية املعتمد .  
نسخة عن أي من نتائج امتحانات اللغة اإلنجليزية املعتمدة املبينة يف الجداول السابقة.  

رسالة من صفحة واحدة توضح فيها سبب رغبتك بدراسة تخصصك الذي اخرتته يف جامعة بيدفوردشري، وكيف سيفيد خططك   
املهنية املستقبلية.

السرية الذاتية  
صورة عن جواز السفر الحايل  

صورتان شخصيتان   
رسالة توصية )من العمل أو من مؤسستك التعليمية(  

وصل رسوم تقديم الطلب بقيمة 100 دينار أردين.  

الرسوم الجامعية

• برامج البكالوريوس: 4,000 دينار أردين/الفصل الدرايس
• برامج املاجستري )الكلفة اإلجملية(: 15,000 دينار أردين   

• برامج الدكتوراه: 12,000 دينار أردين/السنة الواحدة

أكثـر من مجـرد
درجــة علميـة

 لماذا عليك الدراسة مع جامعة
بيدفوردشير؟

اختبارات تحديد املستوى باللغة اإلنجليزية
تقدم الختبار اللغة داخل الحرم  الجامعي.

اعمل وادرس )لربامج الدراسات الُعليا(
ميكن لطلبة الدراسات العليا لدينا العمل والدراسة 

بسهولة يف آن واحد.

قبوالت عىل مدار العام
ميكن قبول الطلبة كل شهرين عىل مدار العام 

الدرايس.

أول جامعة بريطانية يف األردن توفر برامج  
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه ومبوافقة وزارة 

التعليم العايل وهيئة اعتمد مؤسسات التعليم  العايل 
وضمن جودتها يف األردن.

تصنف جامعة بيدفوردشري باملرتبة الثانية يف اململكة 
املتحدة من حيث تكلفة الرسوم الجامعية املعقولة 

التي تناسب طلبة البكالوريوس األجانب، ويف الرتتيب 
الثالث بالنسبة لطلبة املاجستري والدكتوراه.

درجة بريطانية
جميع الشهادات معرتف بها محليًا عامليًا ومعتمدة من 

وزاريت التعليم العايل الربيطانية واألردنية.

مدة قصرية للدراسة
سنة واحدة فقط لدراسة املاجستري وثالث سنوات 

لدراسة البكالوريوس وثالث سنوات لدراسة الدكتوراه.

كادر أكادميي بريطاين 
الكادر األكادميي يحرض من لندن إللقاء املحارضات 

يف عّمن.
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برنامج البكالوريوس

مدة الدراسة )عام( التخصصات

األعمل الدولية  3

3 املحاسبة 

3 التسويق

3 املالية واملرصفية الدولية

3 أمن الحاسوب والجرائم االلكرتونية

3 اإلنتاج اإلعالمي 

3 التصميم الجرافييك

برنامج الماجستير

مدة الدراسة )عام( التخصصات

1 إدارة األعمل العاملية

1 األمن السيرباين

1  التسويق

برنامج الدكتوراه

مدة الدراسة )عام( التخصصات

3 األعمل

3  اإلعالم



MPharm 3+2 بكالوريوس الصيدلة الربيطاين

جامعة سرتاثكاليد الربيطانية

التعليم العايل يف بريطانيا. تطرح الجامعة  1796، مّم يجعلها واحدة من أقدم مؤسسات  تأسست جامعة سرتاثكاليد يف عام 
مجموعة من التخصصات املختلفة، لكّنها تركز عىل الدراسات التكنولوجية والعلمية. يعّد البحث العلمي أحد أهم مميزات جامعة 
سرتاثكاليد؛ إذ تركز الجامعة عىل األبحاث العلمية يف تخصصات: الطب، والصيدلة، والتصنيع، والطاقة، وغريها. ومتتلك جامعة 

سرتاثكاليد مجموعة واسعة من الرشاكات مع الرشكات ومؤسسات التعليم العايل األخرى داخل اململكة املتحدة وخارجها.

التدريب والعمل خالل الدراسة

التدريب امليداين والعمل يف املستشفيات والصيدليات  MPharm املشرتك بفرصة  برنامج  الطلبة املسجلون يف  سيحظى 
الربيطانية، باإلضافة إىل املشاركة يف مشاريع بحثية صيفية اختيارية يف بريطانيا، وبالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية 

)NHS(، وجمعية صيدليات أسكتلندا الربيطانية.

االعتامد املحيل والربيطاين 
بتاريخ   2018/24 رقم  جلسته  يف  العايل  التعليم  مجلس  موافقة  عىل  حصل  املشرتك  الربيطاين  الصيدلة  بكالوريوس  برنامج 

2019/09/23
وحصل عىل موافقة هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وضامن جودتها يف جلستها رقم 2019/15 بتاريخ 2019/04/10

)MPharm(  ملخص برنامج

الصيادلة هم خرباء األدوية الذين يعملون جنبًا إىل جنب مع األطباء واملمرضني بوصفهم جزًءا من فرق الرعاية الصحية املتكاملة.
الطالب يف برنامج الصيدلة )MPharm( يحتاج إىل فهم العلوم الكامنة وراء اكتشاف الدواء وتطويره ورصفه، باإلضافة إىل فهم 
تفاعل املرىض مع األدوية التي يتناولونها. وعىل خريج الصيدلة أن يكون ملمًّ بقضايا رعاية املرىض، والصحة العامة الفردية، 

لتقديم أفضل رعاية صحية وطبية ممكنة للمريض .

باملهارات  الطالب  تزويد  إىل  الرئييس  الربنامج  ويهدف  البداية،  منذ  الصيدالنية  واملمرسة  العلوم  بني   MPharm درجة  تجمع 
واملعارف املطلوبة ليكون خبريًا يف مجال األدوية وإعدادها، للعمل يف جميع وظائف القطاعات الصيدالنية والدوائية املتعددة.

بالتشارك بني كلية الصيدلة يف جامعة الرشق األوسط يف عمن، األردن، وكلية سرتاثكاليد للصيدلة   MPharm ستدرّس درجة 
والعلوم الطبية الحيوية يف أسكتلندا, بريطانيا؛ إذ متتلك كلتا املؤسستني صالت قوية مع قطاعات املجتمع، واملستشفيات 

وصناعة األدوية.

سيتم قبول الطلبة املؤهلني مبارشًة يف السنة األوىل من الربنامج، إذ سيقضون سنواتهم الثالث األوىل يف كلية الصيدلة يف 
جامعة الرشق األوسط، ويستكملون العامني الرابع و الخامس يف كلية سرتاثكاليد للصيدلة والعلوم الطبية الحيوية يف بريطانيا.

MPharm  ملَ عليك دراسة الصيدلة يف برنامج
الربنامج املصنف يف املرتبة األوىل يف بريطانيا.  

برنامج معتمد محليًا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث   
التعليم  مؤسسات  اعتامد  هيئة  ومن  األردنية،  العلمي 

وضامن جودتها .
وصيدلياته  املجتمع  مستشفيات  يف  للتدريب  الفرصة   

الربيطانية.
للعمل  العملية  الخربة  مع  األساسية  العلوم  بني  الجمع   
مع املرىض واملهنيني الصحيني يف صيدليات املجتمع 

الربيطاين ومستشفياته منذ بداية الدراسة.

الروابط القوية مع الصناعة الدوائية العاملية.  
التعلم املبارش من صيادلة مرخصني مهنيني.  

وورش  النظرية  العلوم  بني  يربط  متكامل  صيدلة  برنامج   
العمل املستمرة.

أحدث املختربات الطبية ووسائل التعلم اإللكرتونية.  
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مستوى  عىل  األوىل  املرتبة  يف  املصنفة  الكلية 

بريطانيا يف تخصص الصيدلة والعلوم الصيدالنية

متطلبات القبول :

الدراسة  شهادة  عىل  حاصًل  الطالب  يكون  أن   
الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها مبعدل 80% 

فام فوق.

أقل  عالمة   )15( أعىل  بحد  األردنينّي  غري  الطلبة  يقبل   
من الحد املسموح به ملعدالت القبول رشيطة التقيد 

بفرع )العلمي( من شهادة الثانوية العامة.

الوثائق املطلوبة لاللتحاق بالربنامج:

صورة  أو  األصيل  العامة  الثانوية  عالمات  كشف   
مصدقة عنه.

صورة عن هوية األحوال املدنية لألردنيني، صورة عن   
جواز السفر لغري األردنيني.

صورة شخصية حديثة ملونة / عدد 2.  
صورة عن شهادة امليالد.  

دفرت خدمة العلم )ساري املفعول( للذكور األردنيني أو   
شهادة إعفاء من خدمة العلم.

الشهادات األجنبية من األردن وخارجها يجب معادلتها   *
من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.

 تصديق الشهادات غري األردنية:

الخارجية  تصديق الشهادة من السفارة األردنية ووزارة   
يف بلد مصدر الشهادة.

ووزارة  األردنية  الخارجية  وزارة  من  الشهادة  تصديق   
الرتبية والتعليم األردنية.

مدة الدراسة :

5 سنوات: 
ثالث سنوات يف  جامعة الرشق األوسط- األردن.

+
سنتان يف جامعة سرتاثكاليد - بريطانيا.

الرسوم :

 السنة األوىل: 6,000 دينار أردين.
 السنة الثانية: 10,000 دينار أردين.
 السنة الثالثة: 10,000 دينار أردين.

 السنة الرابعة: 16,750 جنيًها إسرتلينيًا.
 السنة الخامسة: 16,750 جنيًها إسرتلينيًا.

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل عىل الرقم  0798002254
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