
نرحب بالطالب من جميع أنحاء العالم

"أتيت إلى المركز الدولي، وساعدني زمالئي هناك كثيًرا 
في بعض األوراق التي كنت بحاجة إليها، وفي توجيهي إلى 

صفوفي الدراسية، وقد أفادني هذا كثيًرا. لم أشعر مطلًقا 
أنني أتيت إلى مكان جديد – كنت أشعر أنني في موطني منذ 

اليوم األول حًقا".
أسامة زاهر – لبناني، تمهيدي ماجستير، ثم ماجستير اإلدارة وريادة األعمال

%17
من طالبنا يأتون من 

خارج البالد، من 
أكثر من 140 دولة

HESA 2019/20 الجامعة البريطانية الوحيدة التي تم 
تصنيفها ضمن أفضل 50 مؤسسة ال 

يتجاوز عمرها 50 عاًما
 التصنيف العالمي QS ألفضل 50 جامعة ال يتجاوز عمرها 

50 عاًما في عام 2021

يقع برنامجنا لماجستير 
 )MBA( إداة األعمال

العالمي ضمن أفضل 
20 برنامًجا على 

مستوى العالم
 QS Online MBA تصنيف

Rankings لعام 2021

ثاني
أحدث جامعة في 
المملكة المتحدة 

للتدريس
 Times Higher تصنيف

 Education Young
 University Rankings

لعام 2020

لماذا أختار جامعة أكسفورد 
بروكس؟

تمثل جامعة أكسفورد مكاًنا رائًعا 	 
للدراسة الجامعية.

نتمتع بسمعة جيدة في جودة 	 
التدريس المتميزة.

فرص للتدريب الوظيفي.	 

حائزة على العديد من الجوائز، 	 
وتتبع نهج التدريس الحديث 

باإلضافة إلى توافر مرافق التعلم 
الحديثة بها.

تعليم اللغة اإلنجليزية والدورات 	 
الدراسية التمهيدية في حرمنا 

الجامعي الرئيسي على يد أساتذة 
الجامعة.

تبدأ بعض الدورات الدراسية في 	 
شهري سبتمبر ويناير.

ومن خدمات دعم الطالب:

توفير مرشد أكاديمي، ومنسق دعم الطالب، من 	 
أجلك طوال فترة دورتك الدراسية

فريق إرشاد الطالب الدوليين لمساعدتك في 	 
االستفسارات المتعلقة بالتأشيرة، والهجرة، 

والتوظيف، والشؤون المالية

خدمات طبية عامة وخاصة بطب األسنان داخل 	 
الحرم الجامعي

دعم مجاني في تعلم اللغة اإلنجليزية ومهارات 	 
الدراسة

مركز توظيف لتوجيهك في حياتك المهنية 	 
المستقبلية

www.brookes.ac.uk/international/
support



الكليات واألقسام

كلية أكسفورد بروكس إلدارة األعمال

كلية أكسفورد بروكس إلدارة األعمال	 
كلية أكسفورد إلدارة الضيافة	 

كلية الدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية

كلية التربية	 
قسم اللغة اإلنجليزية واللغات الحديثة	 
كلية التاريخ، والفلسفة، والثقافة	 
كلية الحقوق	 
معهد الرعاية العامة	 
قسم العلوم االجتماعية	 

كلية الصحة وعلوم الحياة

قسم العلوم البيولوجية والطبية	 
قسم علم النفس، والصحة، والتطوير المهني	 
قسم الرياضة، والعلوم الصحية، والخدمة 	 

االجتماعية
كلية أكسفورد للتمريض والتوليد	 

كلية التكنولوجيا، والتصميم، والبيئة

كلية العمارة	 
كلية اآلداب	 
كلية البيئة العمرانية	 
كلية الهندسة، والحوسبة، والرياضيات	 

اإلقامة

بادر وانضم إلى المجتمع الطالبي الودود في سكننا الجامعي. وبصفتك من الطالب الدوليين، نضمن لك مكاًنا في 
سكننا الجامعي بشرط االلتزام بالمواعيد النهائية للتقديم واستيفاء شروطه. 

www.brookes.ac.uk/international/accommodation

المنح الدراسية

نقدم مجموعة واسعة من المنح الدراسية لمساعدة 
الطالب الدوليين في تكاليف الدراسة في أكسفورد 
بروكس. نوفر لك الدعم المالي لمساعدتك في دفع 

رسوم التعليم وتكاليف المعيشة بما في ذلك القروض 
الطالبية، والمنح، وخطط الخصم. 

www.brookes.ac.uk/
internationalscholarships

المسارات الدراسية في جامعة أوكسفورد بروكس

تتنوع متطلبات االنضمام إلى الجامعة تبًعا للدورة 
الدراسية التي تتقدم لاللتحاق بها. يمكن قبول المؤهالت 
األكاديمية المعادلة، ويسعدنا النظر في طلبات المتقدمين 

كل على حدة.

* بالنسبة إلى دورتي اللغة اإلنجليزية الجامعية التمهيدية 
والشهادة التأسيسية لعام واحد، يجب االلتحاق بدورة 

IELTS من أجل اجتياز اختبار تأشيرات المملكة 
المتحدة والهجرة إليها )UKVI(. بالنسبة إلى الدورات 

 IELTS الدراسية األخرى، يمكننا قبول أي اختبار
أكاديمي، وبعض المؤهالت البديلة للغة اإلنجليزية. 

لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:

www.brookes.ac.uk/international/
apply/english

البرنامج التأسيسي

البرنامج الجامعي

برنامج تمهيدي الماجستير

برنامج الماجستير

اكتشف المزيد

www.brookes.ac.uk/
international

    



