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 حققت جامعة دمنتفورت المعیار الذھبي في إطار التمیز
 التعلیمي - أعلى معیار ممكن - وھو المقیاس الوحید المعتمد من

 الحكومة البریطانیة لجودة التعلیم في التعلیم العالي في المملكة
 المتحدة. وھي تعترف بالتدریس والتعلم المتمیزین في الجامعة

والتأثیر اإلیجابي الذي یتركھ على الطالب

 ھذه الجائزة الذھبیة تعترف بمجموعة من نقاط القوة التي
 أصبحت الجامعة معروفة بھا: التعلیم المتمیز ، تجربة الطالب

 المتمیزة ، قابلیة التوظیف العالیة للطالب ، مجموعة واسعة من
 فرص التطوع ، التصمیم على توسیع المشاركة في التعلیم

العالي ، والتزام ال یتزعزع لتحسین تحصیل الطالب

 ھذه الجائزة ھي مبادرة حكومیة لالعتراف بالتمیز في التعلم
 والتعلیم. ألول مرة ، یقوم الدلیل المدعوم من الحكومة بالمكافآت

 واالعتراف بالقیمة الھائلة التي یمكن للجامعات تقدیمھا لحیاة
 طالبھا من خالل التعلیم الممتاز والخبرات البارزة وفرص

العمل الكبیرة

 في منح الجائزة الذھبیة إلى جامعة دمنتفورت  ،
سلطت لجنة ادارة الجائزة لضوء على العوامل التالیة

 الطریقة التي یتم بھا وضع سنة التدریب في المناھج 
الدراسیة في كل كلیة

 الطریقة التي یتمكن فیھا البحث  من تغذیة الجانب
 العلمي للطالب

 دعم الطالب طیلة بقائھم  في جامعة دمنتفورت
االعتماد الشخصي المتمیز لجمیع طالبنا

 دعم الطالب المتمیز في قبوالتھم االكادیمیة
 الموارد المادیة والرقمیة الممتازة التي تعزز التعلم

واالحتفاظ والتوظیف
الثقافة التي  تشجع و تعترف وتكافئ التدریس الممتاز

 dmu.ac.uk/TEF

Teaching 
Excellence 
Framework

 إطار التمیز في
التدریس  التدریس مع 

حقیقیة  نتائج

 إطار التمیز في 
التدریس

 حققت جامعة دمنتفورت المعیار الذھبي في إطار التمیز
 التعلیمي - أعلى معیار ممكن - وھو المقیاس الوحید المعتمد من

 الحكومة البریطانیة لجودة التعلیم في التعلیم العالي في المملكة
 المتحدة. وھي تعترف بالتدریس والتعلم المتمیزین في الجامعة

والتأثیر اإلیجابي الذي یتركھ على الطالب

 ھذه الجائزة الذھبیة تعترف بمجموعة من نقاط القوة التي
 أصبحت الجامعة معروفة بھا: التعلیم المتمیز ، تجربة الطالب

 المتمیزة ، قابلیة التوظیف العالیة للطالب ، مجموعة واسعة من
 فرص التطوع ، التصمیم على توسیع المشاركة في التعلیم

العالي ، والتزام ال یتزعزع لتحسین تحصیل الطالب

 ھذه الجائزة ھي مبادرة حكومیة لالعتراف بالتمیز في التعلم
 والتعلیم. ألول مرة ، یقوم الدلیل المدعوم من الحكومة بالمكافآت

 واالعتراف بالقیمة الھائلة التي یمكن للجامعات تقدیمھا لحیاة
 طالبھا من خالل التعلیم الممتاز والخبرات البارزة وفرص

العمل الكبیرة

 ϤАЯЂ  ϤϼмУϦжвϸ ϣЛвϝϮ пЮϖ ϣтϠкϺЮϜ ϢϾϚϝϮЮϜ ϱжв сТ 
ϣтЮϝϦЮϜ  ЬвϜмЛЮϜ пЯК ̭мЎЮϜ ϢϾϚϝϮЮϜ ϣжϮЮ

 ϭкϝжвЮϜ сТ ϞтϼϸϦЮϜ ϣжЂ ЙЎм ϝлϠ аϦт сϦЮϜ ϣЧтϼАЮϜ 
ϣтЯЪ ЬЪ сТ ϣтЂϜϼϸЮϜ

 الطریقة التي یتمكن فیھا البحث  من تغذیة الجانب
 العلمي للطالب

 دعم الطالب طیلة بقائھم  في جامعة دمنتفورت
االعتماد الشخصي المتمیز لجمیع طالبنا

 دعم الطالب المتمیز في قبوالتھم االكادیمیة
 الموارد المادیة والرقمیة الممتازة التي تعزز التعلم

واالحتفاظ والتوظیف
الثقافة التي  تشجع و تعترف وتكافئ التدریس الممتاز

 حققت جامعة دمنتفورت المعیار الذھبي في إطار التمیز
 التعلیمي - أعلى معیار ممكن - وھو المقیاس الوحید المعتمد من

 الحكومة البریطانیة لجودة التعلیم في التعلیم العالي في المملكة
 المتحدة. وھي تعترف بالتدریس والتعلم المتمیزین في الجامعة

والتأثیر اإلیجابي الذي یتركھ على الطالب

 ھذه الجائزة الذھبیة تعترف بمجموعة من نقاط القوة التي
 أصبحت الجامعة معروفة بھا: التعلیم المتمیز ، تجربة الطالب

 المتمیزة ، قابلیة التوظیف العالیة للطالب ، مجموعة واسعة من
 فرص التطوع ، التصمیم على توسیع المشاركة في التعلیم

العالي ، والتزام ال یتزعزع لتحسین تحصیل الطالب

 ھذه الجائزة ھي مبادرة حكومیة لالعتراف بالتمیز في التعلم
 والتعلیم. ألول مرة ، یقوم الدلیل المدعوم من الحكومة بالمكافآت

 واالعتراف بالقیمة الھائلة التي یمكن للجامعات تقدیمھا لحیاة
 طالبھا من خالل التعلیم الممتاز والخبرات البارزة وفرص

العمل الكبیرة

 ϤАЯЂ  ϤϼмУϦжвϸ ϣЛвϝϮ пЮϖ ϣтϠкϺЮϜ ϢϾϚϝϮЮϜ ϱжв сТ 
ϣтЮϝϦЮϜ  ЬвϜмЛЮϜ пЯК ̭мЎЮϜ ϢϾϚϝϮЮϜ ϣжϮЮ

 ϭкϝжвЮϜ сТ ϞтϼϸϦЮϜ ϣжЂ ЙЎм ϝлϠ аϦт сϦЮϜ ϣЧтϼАЮϜ 
ϣтЯЪ ЬЪ сТ ϣтЂϜϼϸЮϜ

 التدریس مع 
نتائج  حقیقیة

 الطریقة التي یتمكن فیھا البحث  من تغذیة الجانب
 العلمي للطالب

 دعم الطالب طیلة بقائھم  في جامعة دمنتفورت
االعتماد الشخصي المتمیز لجمیع طالبنا

 دعم الطالب المتمیز في قبوالتھم االكادیمیة
 الموارد المادیة والرقمیة الممتازة التي تعزز التعلم

واالحتفاظ والتوظیف
الثقافة التي  تشجع و تعترف وتكافئ التدریس الممتاز

 dmu.ac.uk/TEF

Teaching 
Excellence 
Framwork

http://dmu.ac.uk/about-dmu/the-teaching-excellence-framework/the-teaching-excellence-framework-gold.aspx
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 لیستر،مدینة في قلب 
المملكة المتحدة

 تبعد لیستر أقل من نصف ساعة عن مطار 
 إیست میدالند الدولي، كما یمكن الوصول إلى

 مطارات برمینغھام و لوتون و لندن ستانستد في
 وقت قصیر. وھناك أیضا شبكة مواصالت جیدة

مع مطاري لندن ھیثرو و لندن غاتویك

 بموقعھا في وسط إنجلترا مدینة لیستر
 مربوطة بشبكة المواصالت العامة.

 القطارات السریعة تصل إلى لندن في ساعة
 واحدة، في حین أن المدن الرئیسیة مثل

.نوتنغھام وبرمنغھام قریبة جدا

أبردین

جالسكو

Liverpool

لیدز

Manchester

یورك

شیفلد

East Midlands

كامبریدج

ستانفورد

لندن

لیستر
برمنقھام

لوتن

بلیموث

كاردیف

مطار ھیثرو

جاتویك

أدنبرة

بلفاست

دبلن

 نیوكاسل



 كجامعة في وسط المدینة ، یقع حرم الجامعة على بعد
 أقل من 5 دقائق سیراً على األقدام من وسط مدینة

 لیستر. مع تاریخ ممتد الكثر من 2000 عام، تتمتع
 المدینة بمزیج دینامیكي من المباني التاریخیة الجمیلة

 والھندسة المعماریة الحدیثة واإلبداعیة ، وتوفر
 مجموعة كبیرة من األنشطة للطالب لالستمتاع بما
 في ذلك التسوق والریاضة والموسیقى والمسرح و

 التصویر والكومیدیا. یضم مركز ھایكورس الذي تبلغ
 تكلفتھ 350 ملیون جنیھ استرلیني في لیسیستر عددًا

  من العالمات التجاریة الكبرى و أسواق الشوارع
 التاریخیة التي تقدم الكثیر من البوتیكات الصغیرة

.والمقاھي والمطاعم
 یمكن لمحبي األفالم والفنانین التشكیلیین  و فنانین 
 العروض زیارة الحي الثقافي في لیستر وحضور
 عرض في مسرح كیرف أو مسرح ھایماركت أو
 مشاھدة فیلم في سینما فینكس أو زیارة معرض أو
 حضور ورشة عمل حرفیة في مستودع األعمال

.اإلبداعي لیستر
 إذا كنت ترغب في استراحة خارج وسط المدینة ،
 توجھ إلى متنزه قریب مثل حدیقة القلعة ، التي تقع
 بجانب القناة ومرة أخرى إلى مدرسة لیستر كاسل

 إلدارة األعمال ، أو قم بالمغامرة في حقل آخر وقم
 برحلة إلى حدیقة برادجیت لمشاھدة األطالل

.التاریخیة ومشاھدة الغزالن البریة
 لیستر ھي أیضاً مركز ریاضي مشھور ، موطن نادي

 لیستر سیتي لكرة القدم ، وأبطال اتحاد لعبة الركبي
 عشر مرات لیستر تایغرز والنادي الوطني لكرة السلة

 لیستر رایدرز. (جمیعھم شركاء الجامعة) باإلضافة
إلى نادي لیسترشیر كریكیت كاونتي

 لیستر، مدینة متعددة
 الثقافات
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 لقد استثمرنا 136 ملیون جنیھ إسترلیني في تشكیل
 حرمنا الجامعي إلى ما نعتقد أنھ واحد من أفضل
 الجامعات في البالد. إن المحور المركزي للحرم

 الجامعي الذي تم تحویلھ حدیثًا ھو مبنى فیجاي باتل
 الحائز على الجوائز ، والذي یضم دوراتنا في الفن
 والتصمیم في مساحة مبدعة كإبداع الطالب الذین

 یدرسون ھناك. في الحرم الجامعي، نقدم مختبرات
 واستودیوھات وأجنحة ومساحات للدراسة مزودة

 بتصامیم معتمدة وتشمل المساحات الملھمة لدینا: مركز
 الحرم الجامعي الذي تم تجدیده مؤخًرا ، وھو موطن

 اتحاد طالب دي مونتفورت ، ومبنى ھیو أستون المدھش
 لألعمال والقانون ، ومبنى ھوثورن الذي یعود تاریخھ

.إلى القرن التاسع عشر للعلوم الصحیة وعلوم الحیاة
 كما أنفقنا 4.2 ملیون جنیھ استرلیني لترمیم قلعة لیستر -

 التي تقع مباشرة على أطراف حرمنا الجامعي - مما یمنح
 حیاة جدیدة لھذه الجوھرة التاریخیة وتم جعلھا مدرسة
 لیستر كاسل إلدارة األعمال. ھناك العدید من األماكن

 لتناول الطعام والشراب في الحرم الجامعي، بما في ذلك
 مركز الغذاء، حیث یمكن للطالب طلب البیتزا الطازجة
 من الفرن الخاص بنا، أطباق المعكرونة والسندویشات،

 االسماك والرقائق، والكاري، واللحوم المشویة - في
الواقع، والطعام من جمیع أنحاء العالم

 مطعم ریفر ساید المتخصص في المأكوالت النباتیة
 والنباتیة یقع على ضفة نھر ریفر سور مع إطالالت

 خالبة على المیاه. الحرم الجامعي یستضیف ستاركس و
صب واي و مقھى نیورك و مكائن قھوة ستاربكس

   dmu.ac.uk/campustransformation

 الحرم الجامعي
 مصمم للقرن

الواحد و العشرین
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Hugh Aston Building

Vijay Patel Building

http://dmu.ac.uk/about-dmu/campus-development/campus-development.aspx
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 ھو برنامج خبرتنا الدولیة الذي یوفر للطالب فرصة لتوسیع آفاقھم ،
 وتطویر توقعاتھم العالمیة وتحسین قدرتھم على التواصل عبر الثقافات من

 خالل قضاء وقت في الدراسة والعمل والتطوع في الخارج
 منذ إطالق ھذا البرنامج سافر أكثر من 9000 طالب إلى الخارج حیث

زاروا أكثر من 60 دولة

 نحن نقدم للطالب مئات الفرص كل عام ، مع التركیز على الرحالت 
التي تقودھا األكادیمیة على المدى القصیر مع مسار برامج دراستھم

 جامعة دمنتفورت ھي بحق جامعة عالمیة  و من
 خالل برنامج الجامعة الدولي نحن نمتلك اكثر
 من 70 شراكة مع جامعات العالم والتي تمكن
 طالبنا من السفر لمدة عام كامل الى اوروباو

 امریكا الشمالیة و واسیا. العیش والدراسة في بلد
 اخر مختلف تمكن الطالب من اكتشاف ثقافات

 جدیدة و تعلم اللغات االجنبیة و اختالفات التعلیم
 في الدول االخرى

 سوف تتمكن ایضا من اتمام مرحلة التدریب
 الخاصة بك خارج الدولة كجزء من رجتك
 العلمیة مع برنامج دمنتفورت الدولي. سوف
 تتمكن من معرفة كیف تقم التجارة في الدول
 االخرى مع امكانیة تطویر مھاراتك والتي
 تجعلك تقف امام تحدیاتتوظیف الطالب

 الخریجیین في سوق العمل

 موظفینا یخبروننا دوما عن مدى تقدیرھم
 للخریجیین مع الوعي الدولي و قدراتھم على

التةاصل و تفھم ثقافات االخر

  خارج نطاق الدراسة ھناك العدید من االنشطة
 الدولیة و التي یمكن للطالب االنضمام لھا خالل
 فترة االجازات و االعیاد كالدورات واالعمال

التطوعیة

بشكل محدد طالبنا یستطیعةن دعم برنامج

 دمنتفورت للھند والذي یساھم بشكل كبیر في 
 تطویر وتغییر حیاة بعض الفقراء في اقلیم جوجرات

 بالھند

 طالبنا و بشكل منتظم یسافرون للھند و یعملون مع
 المجتماعت على مشاریع تمكنھم من تطبیق ما

 تعلموه في دراستھم العلمیة الى واقع عملي و ذلك من
 خالل تعلیمھم اللغة االنجلیزیة أواختبارات كشف

 السمع او تعلیمھم فنون الرقص والدراما

 في حرمنا الجامعي یمكنك تعلم العدید من اللغات و
 التي تشمل اللغة الفرنسیة األلمانیة االسبانیة الماندریة
 وھذه البرامج تقوي من مدراكك و افاقك التي سوف

تستفید منھا في اكتشاف العالم فیما بعد . 

 كما ان ھناك فرصة تعلمك لتكون معلم لغة انجلیزیة
 لغیر الناطقین باللغة االنجلیزیة والتي تمنحك درجة
تقدیریة والتي سوف تفتح لك األبواب لتعلیم العالم

 في أكبر زیارة خارجیة لنا على اإلطالق ، سافر أكثر من 1000 طالب
 وموظف إلى نیویورك لتطبیق تعلیمھم في سیاق عالمي ورؤیة كیف

 تعمل المدینة العظیمة. شھدت رحالت جماعیة مماثلة 700 طالب قضوا
أسبوًعا في برلین في واحدة من أكبر الزیارات االوروبیة

 و 350 طالبًا ذھبوا  إلى ھونج كونج في رحلة مرتبطة بمھرجان 
 االبداع المرتبط بالحكومة البریطانیة

 جمیع الطالب المقبولین في ھذه البرنامج یتلقون منحة تساعدھم على
توفیر احتیاجاتھم

 dmuglobal.com

وسع عالمك مع
#DMU 

GLOBAL

سوراف كدكار

 طالب تجارة من ضمن فریق
  الرحلة الى مدینة برلین

 طالب تجارة من ضمن فریق الرحلة إلى
 برلین من إحدى تجاربي الجمیلة في

 جامعة دمنتفورت ھو رحلتي إلى برلین.
 لم تكن فقط الكتشاف ینة اوروبیة جمیلة
 .فقط بل تعلم الكثیر من ثقافاتھا المتعددة

 حصلت على فرصة المشاركة في انشطة
 كثیرة و التي لم اكن الستطیع تحقیقھا و
 من اھم تلك االنشطة زیارة المكتبة

 البریطانیة مع مدیر جامعة دمنتفورت و
 حققت فائدة ان اتعلم أھمیة التعلیك الدولي.
 الخبرات التي حضیت بھا في ھذه ارحلة
 ساعدتني بشكل كبیر ألطور شخصیتي
 وأفھم الكثیر حول العالم الذي أعیش فیھ

http://www.dmuglobal.com
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#DMUworks

 برنامج جامعة دمنتفورت الوظیفي ھو برنامج تفائلي یمكن
 الطالب من جاھزیتھم للعمل بطریقة تنافسیة في سوق

العمل العالمي

 ایضا سوف یمكنھم البرنامج من حصولھم على التقنیات
 االساسیة من خالل دراستھم. ھدفنا الرئیسي ھو تطویر
 الطالب الخریجیین لیكونوا محترفین و متمكنین و ایضا

على علم ودرایة بالتجارة

 نحن نرید أن یكون طالبنا ممتلكین للمھارات و الجودة
التي اصبحت من أھم اساسیات التوظیف

 عبر ھذا البرنامج سوف تعرض الجامعة العدید من
 :الفرص اما راخل الدولة أو خارجھا و تشمل تلك الفرص

 الخبرات االحترافیة و التدریب و العمل التطوعي

 زیارات لالماكن التجاریة

 األبحاث و االستشارات

 التدریب على االستعداد للعمل و التدریب و التطویر

• dmu.ac.uk/dmuworks

 جامعة دمنتفورت صممت ببرامج معتمدة والتي نرغب في أن جمیع
 طالبنا یمتلكون المھارات والمعرفة االساسیة والتي تفیدھم في سوق

العمل التنافسي
 بعضمن برامجنا التعلمیة وعددھا 170 برنامج ھي معترفة بواسطة

 اشخاص محترفین بمعنى أنك سوف تحصل على العدید من
 االعفاءات من المؤھالت المحترفة بعد تخرجك. نحن على ارتباط
 وثیق مع معھد المصممین المھندسین ورابطة شارترد للمحاسبة و
 قنصل الصیدالنیات العام و جمعیة شارترد لعلوم الجریمة والمعھد

الملكي للھندسة البریطاني و المزید
 نحن نعمل مع العدید من االسماء الكبیرة و نحن طورنا برنامجنا
 برامج المعلومات االقتصادیة كمثال عآل تطویرنا لبرامجنا بشكل
 دائم. و مثال اخر نحن نتعاون مع القناة التلفزیونیة الرابعة النتاج

 برنامج صحفي تحقیقي ومع وزارة الصحة لتمكن طالبنا من التدریب
بمرافقھم

 الخبرة تضیف زوایا حقیقیة عندما تقوم ببناء مسیرتك الوظیفیة
 وألجل ھذا عملنا مع اكثر المنظمات في العالم نجاحا لتمكنكم من

التدریب لدیھم
 معظم برامج جامعة دمنتفورت تقدم سنة تدریب اختیاریة وھذا

 التدریب ھو مدفوع و بشكل دوام كامل و متناسق مع التخصص
 الذي تریده. و رسوم ھذا التدریب ھو 750 جنیھ استرلیني

 عند حصولك على قبول لتخصص معین سوف نقوم بدعوتك
 الكمال نموذج عل] االنترنت لنرى رغبتك ألخذ ھذا التدریب و

 عندما یكتمل ھذا النموذج سوف ننشيء لك خطاب رسمي یضمن
 لك تدریب

  dmu.ac.uk/placements

 اصنع مستقبلك الوظیفي
 مع جامعة دمنتفورت

http://dmu.ac.uk/dmu-students/careers-and-employability/careers-and-employability.aspx
http://dmu.ac.uk/dmu-students/careers-and-employability/placements/placements.aspx
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 الرســـوم
والتمـــویل
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 الرسوم الدراسیة للطالب الدولیین
 نحن وضعنا الرسوم حتى یتمكن الطالب و الطالبات من الحصول

 تعلیم جید مع االستمتاع التام مع المرافق الممتازة و الخبرات الرائعة
 الرسوم للمناھج المبتدئة في سبتمبر 2019 و ینایر 2020 كما ھو

 موضح أدناه

•  السنة التحضیریة        £7,700–£13,250 

•       البكالرویوس           £15,500–£13,250  
•  الدراسات العلیا         £17,280–£13,600
•  سنة التدریب                               £750 

 dmu.ac.uk/internationalfees

المیزانیة األسبوعیة
 مركز الطالب البریطاني المحلي یتةقع ان الطالب خارج مدینة

 لندن یصرف ما معدلھ 12000 جنیھ استرلیني سنویا. وھذا
 .المبلغ ال یشمل الرسوم الدراسیة او رسوم السفر الدولي

 و كدلیل تقریبي للتكالیف الطالب العادي یقدر صرفھ اسبوعیا
 :التالي

 £ 140-90  االجار
 الطعام ولوازم االستحمام      50-40 £ 
 £ 10  الكتب و القرطاسیات
 £ 5  غسیل المالبس
 £ 10  الھاتف
 £ 10  المتفرقات

 وكدلیل تقریبي للتكالیف،  النفقات األسبوعیة األساسیة للطالب
 العادي. لم یتم تضمین أي تكالیف للحیاة اإلجتماعیة، وھذا یمكن
أن یختلف من طالب إلى طالب، أو السفر الدولي من وإلى بلدك

  international.studentcalculator.org

خیارات دفع الرسوم الدراسیة
أسھل وأسرع طریقة لدفع الرسوم الخاصة بك ھو على

االنترنت
https://epayment.dmu.ac.uk/open

یمكنك اختیار دفع الرسوم الدراسیة بالكامل أو اتباع خطة
التقسیط التالیة

خطة التقسیط 1 :دفع ٪50 من الرسوم في غضون 4 أسابیع
 من التسجیل. ویمكن دفع ٪50 المتبقیة على 3 أقساط في

أكتوبر و  ینایر و  أبریل
خطة التقسیط 2 :دفع ٪50 من الرسوم في غضون 4 أسابیع

من التسجیل. ویمكن دفع 50 في المائة المتبقیة على 7
أقساط في نوفمبر و  دیسمبر و ینایر و فبرایر

مارس و  أبریل و  مایو

  dmu.ac.uk/internationalfees

Scholarships and bursaries
كل عام تقدم جامعة دیمونتفورت مجموعة من المنح

الدراسیة. للحصول على أحدث المعلومات، قم بزیارة

 dmu.ac.uk/internationalscholarships 

http://dmu.ac.uk/international/en/fees-and-scholarships/fees-and-scholarships.aspx
https://international.studentcalculator.org
http://dmu.ac.uk/international/en/fees-and-scholarships/fees-and-scholarships.aspx
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معاییر الدخول

 نرحب بمجموعة واسعة من المؤھالت الدولیة و لمعرفة معاییر
الدخول لبلد معین

قم بزیارة
dmu.ac.uk/yourcountry

 تعتمد جامعة دمنتفورت معاییر دخولھا الجامعیة باستخدام نظام
 نقاط التعریفة أو نظام نقاط البكالوریا الدولیة . النقاط الممنوحة

للمستویات ھي كما یلي

 معظم تخصصاتنا تتطلب درجة ایلتس 6 او 6.5 و لكن بعضھا تتطلب
 درجة أیلتس أعلى بسبب متطلبات االعتماد المھنیة. راجع صفحاتا

 لدوراتا لتدریبیةا لفردیة لمتطلبات اللغة اإلنجلیزیة المحددة. إذا لم تتوفر
لدیكم الدرجة المطلوبة فانھ یمكنكم دراسة دورة اللغة اإلنجلیزیة للعام

الدراسي - انظر الصفحة 20 

A* = 56
A = 48
B = 40

C = 32
D = 24
E = 16

 و تعبر جامعة دمنتفورت عن معاییر الرخول للدراسات العلیا باستخدام
 تصنیفات درجة المملك المتحدة حیث  أن1:2 الحد األعلى: و الحد األدنى

للمتطلبات ھو 2:2
 اذا كان درجتك العلمیة مصنفة بتصنیف مختلف سوف یكون قبولك مصنفا

بنفس تصنیف درجتك السابق
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 كیفیة التسجیل في جامعة
دیمونتفورت

 في جامعة دیمونتفورت نرید تسھیل األشیاء بالنسبة لك، ولھذا
 قمنا بتطویر نھج لشرح خطوة بخطوة كیفیة التسجیل إلى

القبول

  dmu.ac.uk/international/apply

7

10

مقابلة للمصداقیة
 قد تتم دعوتك لحضور مقابلة
.للمصداقیة مع وزارة الداخلیة

 یمكن العثور على أمثلة من األسئلة
التي قد یطلبون منك في

dmu.ac.uk/
credibilityinterviewquestions

ترتیب سفرك
 بمجرد حصولك علىا لتأشیرة،

 یمكنك إجراء ترتیبات السفر وحجز
 مكان لنقلك من مطار ھیثرو مجانا

.dmu في
ac.uk / ھیثرو. تأكد من وصولك 
في الوقتا لمناسب ألسبوعا لترحیب

الدولي!

 ترتیب میزانیتك
المالیة

 سوف تحتاج إلى ترتیب ما تبقى من
 الرسوم الخاصة بتأمینك 3000
 £( وتكالیف المعیشة لتكون في

 حسابك المصرفي لمدة 28 یوما.
 وسوف تحتاج أیضا إلى دفع رسوم
 إضافیة على الرعایة الصحیة. لدفع

  الرسوم قم بزیارة الرابط
  gov.uk/healthcare-

immigration-application

طلب التأشیرة
بمجرد أن تكون األموال في حسابك
لمدة 28 یوما وكنت قد دفعت رسوم
الرعایةا لصحیة، یمكنكا لتقدم بطلب

للحصول على تأشیرة
Tier 4 (General) student visa

حجز اإلقامة
وبمجرد قبولك مشروط أو غیر مشروط
 ستتلقى رسالة إلكترونیة تدعوك لحجز

مكان
اإلقامة عبر اإلنترنت

 تأكید القبول
للدراسة
(CAS)

بمجرد استیفاء جمیع الشروط ودفع

الودیعة الخاص بك، سوف تتلقى رسالة

إلكترونیة من مكتب القبول الدولي

 مع رسالة )الكاس( الخاص بك قبل ثالثة
أشھر من بدء الدورة الخاصة بك

التقدیم
یجب تحمیل نموذج الطلب المجاني

dmu.ac.uk/intapp

 و ارسالھ مع المستندات الخاصة بك إلى مركز القبول الدولي
 علي العنوان االتي

iao@dmu.ac.uk

 تتضمنا لوثائقا لداعمة لطلبكا لسجال ألكادیمي من جامعتك أو
 مدرستك، توصیة واحدة للمرحلة الجامعیة و توصیتین

 للدراسات العلیا، وأدلة على مستواك في اللغة اإلنجلیزیة،
 ونسخة من جواز سفرك، وبیان داعم یصف مدى مالءمتك

للبرنامج

الحصول على القبول
 سنقوم بتسجیل طلبك وسوف تتلقى واحدة من القرارات التالیة

 عن طریق البرید اإللكتروني: قبول غیر مشروط - تستوفي
معاییر الدخول. سیتم حجز مكانك حتى تقبل أو ترفض القبول

قبول مشروط - ما زلت بحاجة إلى تقدیم المستندات

المعلقة. سیتم حجز مكانك حتى تستوفي بقیة معاییر

الدخول

 قبول بدیل - أنت ال تستوفي معاییر الدخول للتخصص التي
تقدمت بطلب للحصول علیھ، ولكن كنت مناسب لتخصص آخر

 الرفض - أنت ال تستوفي معاییر الدخول. وسوف نقدم دائما
دورة بدیلة حیثما كان ذلك ممكنا

تلبیة الشروط الخاصة بك
 إذا كان لك قبول غیر مشروط، فقد لبیت جمیع الشروط. إذا كان

 لدیك قبول مشروط یجب أن ترسل باقي الوثائق عبر البرید
اإللكتروني

iao@dmu.ac.uk

 إذا كان قبولك مشروطا بتلبیة متطلبات اللغة اإلنجلیزیة، یمكنك
 النظر في دورة اللغة اإلنجلیزیة یرجى زیارة صفحة 20 لمزید

من التفاصیل

الموافقة على القبول
 لقبول العرض الخاص بك، سوف تحتاج إلى دفع مبلغ 3000

 جنیھ إسترلیني كتأمین وھذا یبین لسلطات التأشیرة أنك طالب جاد
  الدفع سیكون عبر الرابط التالي

epayment.dmu.ac.uk/open.

http://dmu.ac.uk/international/en/how-to-apply/how-to-apply.aspx
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
dmu.ac.uk/credibility
https://epayment.dmu.ac.uk/open.
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اللغة اإلنجلیزیة

 الدروس اإلنجلیزیة لما قبل
دراسة التخصص

معلومات أساسیة
 البرنامج: دراسة اللغة االنجلیزیة لما قبل مرحلة التخصص

المدة: 4 او 8 او 12 اسبوع
 التكلفة: اربع اسابیع 1624 جنیھ استرلیني

 ثمان اسابیع 3248 جنیھ استرلیني
اثنا عشر اسبوع 4872 جنیھ استرلیني

  الموقع: جامعة دمنتفورت

 برنامج اللغى االنجلیزیة لما قبل مرحلة التخصص ھو برنامج
 مكثف یبدأ في فصل الصیف قبل بدایة مرحلتك التخصصیة.
 اذا كان قبولك مشروط بدراسة اللغة االنجلیزیة فھذا البرنامج

 سیمكنك مناتیفاء الشرط المحدد باللغة االنجلیزیة و بدون
 الحاجة الجراء اختبار االیلتس

 لالنضمام لبرنامج اللغة ما قبل التخصص سوف یتطلب االمر
 منك من اجراء اختبار لغة انجلیزیة لتحدید المستوى و

 مستواك بعد النتیجة یحدد اي مستوي في مرحلة اللغة انت
 مؤھل للخول الیھ. وھناك 3 خیارات لدراسة اللغ االنجلیزیة

لما قبل التخصص وھي 4 و 8 و 12 اسبوع دراسي

 انھاءك ھذا البرنامج بنجاح سوف یمكنك من الدخول لدرجة
 التخصص بالجامعة مباشرة و لمزید من المعلومات  یرج

 زیارة الرابط

 dmu.ac.uk/cell

وقد تم اعتماد المركز من قبل المجلس الثقافي البریطاني
لجودة تعلیمھ، لذلك یمكنك التأكد من أنك تتلقى مستوى

عال من اللغة اإلنجلیزیة الدراسیة. وقد سافر معلمینا ذوي
الخبرةا لعالیة فیا لعالم لتعلیما للغةا إلنجلیزیة للطالب

والمعلمینا آلخرین

یقدم مركز تعلم اللغة اإلنجلیزیة مجموعة من الدورات
المصممة لمساعدتك على تحسین مھاراتكا للغویة، قبل

وأثناء دراستك

http://dmu.ac.uk/international/en/english-language-courses/centre-for-english-language-learning.aspx
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 دعمـــنا لكم

 بوابة الطالب
 تمتلك جامعة دمنتفورت فریق دعم طالبي ممیز مع العدید من
 الخدمات لتعشر و كأنك في موطنك األصلي من الیوم األول.

 جمیع ھذه الخدمات سھلة الوصول عن طریق مركزبوابة
الطالب والذي یقدم الكثیر من الخدمات كاآلتي

•  رعایة الطالب و رفاھیتھم
• Jالوظائف وفرص العمل 

•  قضایا اإلعاقة
• االستشارة ، الصحة العقلیة والرفاھیة

 فریق الدعم الطالب الدولي
 فریق دعم الطالب الدولي لدینا یقع في مبنى مركز بوابة الطالب و

 یقدم العدید من الخدمات قبل وأثناء تواجدكم بجامعة دمنتفورت. یقوم
 المركز بعقد اسبوع ترحیبي لجمیع الطالب الدولیین و تنظیم استقبال
 الطالب من المطار و مركز یھتم بجعلك تتأقلم مع الطالب الحالیین

  بالجامعة

  dmu.ac.uk/internationalsupport

  internationalsupport@dmu.ac.uk

 أسبوع الترحیب بالطالب الدولیین
 ھذا االسبوع المليء باالحداث سوف یساعدك في تخطیط اسبوعك األول
 بالجامعة و سوف یكون لك مجموعة من االصدقاء. بإمكانك حضور ھذا

 االسبوع و یمكنك ایضا زیارة بعض االماكن الجذابة في المنطقة و سوف
 یكون ھناك حصص ثقیفیة عن امكانیة امكانیة الحصول على عمل و ایضا

 كیف تدیر نفقاتك و الكثیر حول االمور الدراسیة وتوقعات الجامعات
البریطانیة منك

المكتـــبات
 ھناك مكتبتان في جامعة دمنتفورت. المكتبة الرئیسیة وھي مكتبة كامبرلین

.وھي مفتوحة 24 ساعة في الیوم، 365 یوما في السنة
وباإلضافة إلى ذلك، توفر المكتبة مجموعة كبیرة من الموارد على

اإلنترنت یمكن تصفحھا عن بعد في أي وقت وفي أي مكان
،یتم تسییر المكتبة من قبل موظفین یقدمون دعما إضافیا للطالب

،بما في ذلك المساعدة في الكتابة األكادیمیة، واستراتیجیات البحث
والبحث األدبي وإدارة المراجع. ھناك أیضا خدمة اسأل فقط للحصول

على المساعدة عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف
جامعة دیمونتفورت ھي أیضا واحدة من الجامعات القلیلة القادرة
،على تقدیم مكتبة مخصصة للقانون والممارسةا لقانونیة للطالب

وتقع المكتبة بالقرب من كلیة القانون

 مناطق التعلم
 مناطـــق التعلم توفر مساحة للعمل الجماعي أو الفردي. ھناك اكثر من 1600

 مكان للدراسة في المكتبة، وأكثر من 700 جھار حاسب آلي ، وأجھزة الكمبیوتر
 المحمولة القابلة لالستعارة، و انترنت ال سلكي مجانا. یمكنك أیضا حجز غرف

 الدراسة مع شاشات البالزما وأجھزة الكمبیوترا لمحمولة وأقراص الفیدیو الرقمیة
للعمل الجماعي والعروض التقدیمیة

 أكتشف المملكة المتحدة
 خالل العام الدراسي برنامج اكتشف المملكة المتحدة یعقر الكثیر من الرحالت

 و الزیارات في اجازات نھایة األسبوع للمدن األخرى و القرى واألماكن
السیاحیة

  dmu.ac.uk/exploreUK

خدمات المطار
 توفر جامعة دمنتفورت باصات منتظمة الستقبالكم في مطار ھیثرو الدولي

 بلندن و سیتم أخذكم بشكل مباشر إلى الحرم الجامعي. توقیت استقبال
 الطالب ھو بتواریخ منتظمة وھي التي تسبق فترة دراسة اللغة وكذلك

 الدرجة الجامعیة وھي بالشھةر االتیة: شھر جون و جوالي و اوغسطس
 واسبوع الترحیب الدولي بشھر سبتمبر

  dmu.ac.uk/heathrow

 دعــم اللغة االنجلیزیة
 یوجد برامج دعم للغة االنجلیزیة بشكل مجاني للطالب الدولیین وھي

 بواقع ساعتین اسوعیا لطالب البكالرویوس و 3 ساعات اسبوعیا لطلبة
 الماجستیر والدكتوراة

  dmu.ac.uk/cell

 االستشارة والرفاھیة
 موجود ھنا لمساعدتك في حل أو إدارة DMU إن فریق اإلرشاد في

 المشاكل الشخصیة. باإلضافة إلى المشورة والتدریب التقلیدیین وجًھا
.لوجھ ، تتوفر أیًضا مجموعة واسعة من مواد المساعدة الذاتیة

  dmu.ac.uk/counselling

الصحــــة
 من المھم أن تسجل مع طبیب عام محلي. نوصي بمركز دیمنتفورت الصحي التابع

. ل  الذي لدیھ روابط وثیقة مع الجامعة

  demontfortsurgery.co.uk

 الدعـــم الدیني
 توجد قاعة للصالة المسیحیة وغرفة للصالة للمسلمین (مع مرافق للغسیل)

 في الحرم الجامعي. یمكن ألي شخص زیارة مركز العبادة للدعم الدیني
 غیر الطائفي. یقدم رجال الدین المسیحیون واإلمام المسلم النصح واإلرشاد

 للطالب من جمیع األدیان واألمور المتعلقة باإلیمان والدین ، إلى جانب
.الرعایة الروحیة والرعویة واألخالقیة واالجتماعیة

 دعـــم اإلعاقة
 نحن نرید من كل طالب أن یتمتع بتجربة رائعة وأن یصل إلى كامل

 إمكاناتھ خالل وقتھ في جامعة والیة میشیغان. یقدم فریق المشورة
 والدعم الخاص باإلعاقة خدمات مصممة خصیًصا لتلبیة االحتیاجات

 الخاصة للطالب ذوي اإلعاقات البدنیة والحسیة والحاالت الطبیة
.واختالفات التعلم الخاصة

  dmu.ac.uk/disability

DMUfreedom
 تم إنشاء ھذا البرنامج ، وھو مبدأ المساواة الحرة والتنوع والشمول ، لوضع

 الشمولیة في صمیم كل ما نقوم بھ في الجامعة. كان صوت طالبنا قویًا في
 صیاغة تعھداتھ المركزیة الثالث التي تكّرم "حریة الحریة للفرد ، الحریة

لإللھام والحریة في النجاح
 في أبسط صورھا ، نؤمن بما تؤمن بھ - أن خبرتك الجامعیة یجب أن تمنحك

 كل الوقت والمساحة والدعم الذي تحتاجھ لتكوین نفسك الحقیقي ، واختیار
 حیاتك الخاصة ومسارك الوظیفي. نحن نعتقد أن من واجب الجامعات أخذ

زمام المبادرة في اإلنصاف واإلدماج

http://dmu.ac.uk/dmu-students/international-student-support/international-student-support.aspx
http://dmu.ac.uk/dmu-students/international-student-support/explore-uk.aspx
http://dmu.ac.uk/dmu-students/international-student-support/heathrow-coach-pick-up-service/heathrow-coach-pick-up-service.aspx
http://dmu.ac.uk/international/en/english-language-courses/centre-for-english-language-learning.aspx
http://dmu.ac.uk/dmu-students/the-student-gateway/counselling-mental-health-and-wellbeing/counselling-mental-health-and-wellbeing.aspx
http://demontfortsurgery.co.uk
http://dmu.ac.uk/dmu-students/the-student-gateway/disability-advice-and-support/disability-advice-and-support.aspx


معلومات التأشیرات

 الشروط لتصبح طالبا
یجب تقدیم المعلومات التالیة لدعم طلبكم للحصول على التأشیرة

 رقم التأكید لقبول الدراسة من جامعة دیمونتفورت . بعد حصولك على قبول
 غیر مشروط، و تلقینا دفعة من الرسوم سوف نرسل لك رقم الكاس الخاص

بك

 نسخ من المؤھالت األكادیمیة التي اعتمدنا قبولك علیھا. وھذا یشمل أدلة
 على كل من القدرة األكادیمیة واللغة اإلنجلیزیة و نتیجة اختبارك. یجب أن

)تتطابق ھذه المستندات مع تلك التي تمت كتابتھا في بیان )الكاس
الخاص بك

 حساباتك البنكیة إلظھار أن یمكنك دفع ثمن دراستك والبقاء في المملكة
 المتحدة. یمكن أن یكون الحساب باسمك أو باسم والدیك أو الوصي القانوني.

یجب أن یكون ھناك أموال نقدیة في البنك لمدة 28 یوما، تنتھي قبل أكثر
 من شھر واحد من تاریخ طلب التأشیرة. عدم وجود األدلة المالیة الصحیحة

ھو سبب شائع لرفض التأشیرات

المقابلة للمصداقیة
 یرجى التأكد أن تأخذ جمیع الوثائق األصلیة إلى مقابلة التأشیرة سوف

یتوقع منك أن تتحدث بدرایة عن دراستك وإظھار الدافع
الخاص بك لدراسة ذلك. لمعرفة أمثلة من األسئلة زر موقعنا

dmu.ac.uk/credibility 

 الطلــبة المدعومون
 إذا كنت طالبا و لدیك داعم رسمي سوف تحتاج الي غظھار أدلة على رعایة
 الحكومة أو صاحب العمل ورسالة تأكید من وزارة الداخلیة تعترف بالراعي

المالي، و على ورقة الرسالة یجب أن یظھر التالي
 االسم

 التاریخ

 االسم و تفاصیل اإلتصال الخاصة بالراعي الرسمي

 مدة عقد الرعایة

  المبلغ المالي الذي یقدمھ الراعي او بیان یؤكد انھ سیتكفل بكامل
التكالیف الدراسیة والمعیشیة

 الرعایـــة الصحیة
 الطالب الذین یرغبون في التقدم للحصول على تأشیرة طالب تایر 4
 للدراسة في المملكة المتحدة ھم ملزمون بدفع رسوم الستخدام الخدمة

الصحیة الوطنیة - وھذا ما یسمى الرسوم الصحیة للمھاجرین

الخدمة الصحیة الحكومیة في المملكة المتحدة توفر العالج
من خالل مجموعة واسعة من خدمات الرعایة الصحیة، بما في

ذلك الفحوصات الطبیة ودفع رسوم إضافیة یتیح لك االستفادة
من ھذه الخدمات - ال یمكنك الحصول على تأشیرة - تایر 4 

دون القیام بھذا الدفع لمزید من المعلومات زوروا

  dmu.ac.uk/visaadvice

 إذا لم تكن مواطنًا بریطانیًا أو مواطنًا من إحدى دول
 المنطقة االقتصادیة األوروبیة ، فستحتاج إلى تأشیرة

للدراسة فیھا
 المملكة المتحدة. لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تأشیرة ، قم

بزیارة
 ukvisas.gov.uk

 تدیر حكومة المملكة المتحدة نظام ھجرة على أساس النقاط
لجمیع الطالب األجانب

بالنسبة لمعظم الدورات ، ستقدم طلبًا كفئة من المستوى 4
 طالب (عام). ستحتاج إلى تسجیل 40 نقطة للحصول على

تأشیرة طالب من المستوى 4 (عام

بشكل محدد سوف تحتاج االتي
 یمكن أن تدفع لمدة عام واحد من الرسوم الدراسیة وتكالیف 

المعیشة في المملكة المتحدة - 10 نقطة

 عقد عرض غیر مشروط لمكان في دورة تدریبیة في مؤسسة 
 تحمل ترخیص كفیل ، مثل جامعة دیمونفورت -10 نقاط

لدیك سجل ثبت من الدراسة

عقد جواز سفر ساري المفعول 
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 السكــن الطالبي

 الجامعة ھي بدایة مغامرة یمكن أن تأخذك إلى أي مكان - لكنك
 تحتاج إلى مساحة یمكنك العودة إلیھا واالتصال بالمنزل. ولھذا

 نضمن لجمیع الطالب الدولیین اإلقامة إذا قبلت عرضك قبل
.الموعد النھائي في الصیف

 لدینا 9 قاعات إقامة متاحة للطالب الدولیین ، وكلھا قریبة من الحرم
 الجامعي ووسط المدینة ، وجمیعھا ذاتیة الخدمة ومفروشة بالكامل ،

.مع مطابخ مشتركة ، ومرافق غسیل المالبس وخدمة اإلنترنت

 لدیھم أمن في الموقع أو عند االتصال ، ومدیرون في الموقع ،
 ودوائر تلفزیونیة مغلقة أو باب إلكتروني. تختلف األسعار

األسبوعیة حسب مكان اإلقامة الذي تختاره وقاعات الجامعة
 یتم تسجیل اإلقامة حتى رموز اإلقامة الطالبیة الوطنیة. بمجرد
 قبولك العرض للدراسة في الجامعة ، سوف تتلقى رسالة برید

 إلكتروني مع تعلیمات تسجیل الدخول مما یتیح لك حجز إقامتك
عبر اإلنترنت

  dmu.ac.uk/internationalaccommodation

http://dmu.ac.uk/study/undergraduate-study/accommodation/accommodation-eligibility/international-student-accommodation.aspx


 أعمـــــال
 تتكون كلیة لیستر كاسل إلدارة األعمال من عدة أقسام تقدم خبرات في دورات 
البكالوریوس والدراسات العلیا والمھنیة. وتشمل مجاالت الموضوع: المحاسبة 
والمالیة ، واألعمال التجاریة واإلدارة ، المشاریع ، االقتصاد ، إدارة الموارد 

البشریة و العالقات الدولیة و السیاسة و التسویق 

 تخصصات الدراسات العلیا
المحاسبة والمالیة (التعلیم عن بعد) ماجستیر

المحاسبة والمالیة ماجستیر
إدارة اإلعالن والعالقات العامة ماجستیر

ماجستیر المحاسبة التطبیقیة
اقتصاد األعمال والتمویل التجاري ماجستیر
اقتصاد األعمال والعالقات الدولیة ماجستیر

االقتصاد التجاري والتسویق ماجستیر
االقتصاد التجاري وإدارة المخاطر ماجستیر

إدارة األعمال في الریاضة ماجستیر
إدارة األعمال في الصناعات اإلبداعیة ماجستیر

األعمال التجاریة من موتورسبورت ماجستیر
اإلبداعیة المؤسسة ماجستیر

الدبلوماسیة والنظام العالمي ماجستیر
ماجستیر في الطب الشرعي المحاسبة

األعمال المصرفیة والمالیة العالمیة ماجستیر
العالمیة للتمویل واالستثمار ماجستیر
ماجستیر في إدارة األعمال العالمیة

إدارة الموارد البشریة ماجستیر
التواصل بین الثقافات األعمال ماجستیر

األعمال التجاریة الدولیة وریادة األعمال ماجستیر
األعمال التجاریة الدولیة والمالیة ماجستیر
األعمال التجاریة الدولیة واإلدارة ماجستیر

األعمال التجاریة الدولیة والتسویق 
ماجستیر في العالقات الدولیة 

إدارة التسویق ماجستیر
السیاسة ماجستیر

إدارة المشاریع ماجستیر
إدارة المخاطر ماجستیر

 التسویق االستراتیجي والرقمي ماجستیر
األعمال التجاریة الدولیة وإدارة الموارد البشریة ماجستیر

  تخصصات البكالوریوس
المحاسبة وإدارة األعمال بكالوریوس

المحاسبة واالقتصاد بكالوریوس

المحاسبة والمالیة بكالوریوس

االتصاالت والتسویق واالتصاالت بكالوریوس

األعمال التجاریة والعولمة البكالوریوس

األعمال التجاریة وإدارة البكالوریوس

بكالوریوس تجارة و تسویق

ریادة األعمال واالبتكار البكالوریوس

إدارة األعمال واالقتصاد بكالوریوس

إدارة األعمال والتمویل البكالوریوس

إدارة األعمال والموارد البشریة

بكالوریوس إدارة

االقتصاد والمالیة بكالوریوس

االقتصاد والعالقات الدولیة

االقتصاد والسیاسة البكالوریوس

بكالوریوس االقتصاد

بكالوریوس االقتصاد

بكالوریوس المالیة العالمیة

القیادة العالمیة واإلدارة البكالوریوس

إدارة الموارد البشریة بكالوریوس

بكالوریوس األعمال الدولیة

التسویق الدولي واألعمال البكالوریوس

 العالقات الدولیة والسیاسة البكالوریوس

بكالوریوس العالقات الدولیة

بكالوریوس تسویق

بكالوریوس السیاسة

اإلدارة العامة واإلدارة البكالوریوس
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 دراسة األعمال في جامعة
دمنتفورت

 تعد كلیة لیستر كاسل إلدارة األعمال في جامعة دیمنتفورت واحدة من أكبر مزودي األعمال
 التجاریة والتعلیم اإلداري في المملكة المتحدة. دوراتنا ذات صلة مباشرة بعالم األعمال

 ونحافظ على روابط قویة مع الھیئات المھنیة الرئیسیة وأرباب العمل في المملكة المتحدة
والعالم

 المناھج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد
تختلف. یرجى االطالع

 dmu.ac.uk

 تمّكننا روابطنا في مجال الصناعة من تقدیم عروض
 للطالب المتقدمین للدراسات الجامعیة ، فترة تدریب
 المدفوعة مع أفضل المؤسسات البریطانیة والمتعددة

 الجنسیات ، بما في ذلك میكروسوفت ، وفولكسفاجن ، و
اكسبریان ، والت دیزني ، ووزارة الصحة

 ادرس في مبنى الكلیة الذي تبلغ تكلفتھ 35 ملیون جنیھ
 إسترلیني والذي یقدم تسھیالت دراسیة حدیثة مع مختبرات

 تكنولوجیا المعلومات وغرفة تجارة بلومبرغ مخصصة
وأجنحة للدراسة ومناطق تعلم ومقھى

 الوصول إلى قلعة لیستر التي تم تجدیدھا مؤخًرا. یضم ھذا 
 المبنى التاریخي المحمي محكمة كراون والمحكمة الجنائیة

باإلضافة إلى أماكن لالجتماعات والتعلم

 مع أكثر من 6000 طالب یمثلون أكثر من 100 جنسیة ، 
فنحن مدرسة تجاریة عالمیة بحق

 شھادة الماجستیر في إدارة األعمال  العالمیة لدینا معتمدة من 
 سي إم أي  وتتضمن فرصة للحصول على خبرة عملیة ال

 تقدر بثمن من خالل إكمال مشروع مع شركات مختلفة

 روابطنا قویة مع الھیئات المھنیة ، مثل جمعیة 
 المحاسبین القانونیین المعتمدین ، ومعھد تشارترد لشؤون
 الموظفین والتنمیة ، ومعھد التسویق المعتمد ، یمكننا من

تقدیم إعفاءات قیمة مضافة كبیرة من المحترفین

 نحن نقدم مجموعة من دورات الدراسات العلیا ، 
 مصممة مع مراعاة التوظیف ، وتوفر للطالب مستویات

عالیة من الدعم والتحضیر لمھنھم

 إن قسم السیاسة والسیاسة العامة معترف بھ دولیًا لجودة 
 التعلیم واألبحاث المقدمة. لقد تم تسمیتنا كمركز لجان

 مونیھ للتمیز من قبل المفوضیة األوروبیة اعترافًا بتمیزنا
 في البحث والتدریس في مجال دراسات اإلدارة

األوروبیة
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تخصصات البكالوریوس
قانون العمل

إدارة األعمال والقانون البكالوریوس -مرتبة الشرف المشتركة
القانون 

القانون والعدالة الجنائیة
 القانون واالقتصاد على درجة البكالوریوس - مرتبة الشرف

المشتركة
القانون وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة

 تخصصات الدراسات العلیا
قانون دبلوم الدراسات العلیا

القانون التجاري الدولي ماجستیر
دورة الممارسة القانونیة

القانـــون
 نحن نقدم درجات القانون المؤھلة تماما مصممة لبدء حیاتك المھنیة القانونیة وتمنحك مھارات قابلة للنقل
 للمھن األخرى. تتمتع كلیة لیستر دي مونتفورت للحقوق بسمعة ممتازة لتدریس مجموعة واسعة من

.الدورات القانونیة عالیة الجودة

  dmu.ac.uk 3332
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دراسة القانون في
 جامعة دمنتفورت

 تتمتع كلیة لیستر دي مونتفورت للحقوق بسمعة ممتازة
لتدریس مجموعة من الدورات القانونیة عالیة الجودة

 نحن نقدم درجات القانون المؤھلة تماما مصممة لبدء حیاتك
 المھنیة القانونیة وتمنحك مھارات قابلة للنقل للمھن األخرى.

دوراتنا في القانون تعدك للتدریب كمحامي أو محام

مرافق
 تشمل التسھیالت الممتازة بنایة ھیو أستون البالغة تكلفتھا 35

 ملیون جنیھ إسترلیني ، ومكتبة قانونیة ، وقاعة محكمة
وھمیة ، وغرفة مقابلة مع العمالء

فرص الطالب
 تفتخر مدرسة لیستر دي مونتفورت للحقوق التعلیمیة بإمكانیة

 الوصول إلى محكمة التاج ، التي كانت مسرًحا للمحاكمات
 منذ العصور الوسطى ، وھي محكمة مدنیة ومحكمة محاكاة

معاصرة

 نركز بشدة على تطویر المھارات المھنیة من خالل أنشطة
مثل إجراء المقابالت مع العمالء

 یحصل طالب القانون في المرحلة الجامعیة على فرصة
 المشاركة في تجربة التجربة الحقیقیة قبل أن یحظى القاضي

المقیم بدعم المدربین المحترفین

 یمكن لطالب القانون القیام بأنشطة المصلحة العامة مثل
 قانون الشارع والعمل في مركز االستشارات القانونیة لجامعة

دمنتفورت

 یقدم مجتمع قانون جامعة دمنتفورت أحداث المھن 
 الالصفیة ، بما في ذلك رحالت إلى معارض القانون حیث

 یمكن للطالب الحصول على اتصاالت جدیدة وزیارات
 لمحاكم العدل الملكیة والمعبد الداخلي. یمكن للطالب أیًضا

المشاركة في برنامج الخبرة الدولیة

 #DMUglobal.
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  تخصصات البكالوریوس
نظم المعلومات التجاریة - بكالریوس برمجة 

ألعاب  الكمبیوتر بكالریوس

اآللي- بكالریوس علوم الحاسب 

البكالوریوس الحوسبة 

بكالریوس الحوسبة لألعمال - 

- بكالوریوس  األمن السیبراني 

 الطب الشرعي الرقمي - بكالوریوس  

المعلومات واالتصاالت -  بكالوریوس

بكالوریوس  أنظمة ذكیة- 

ت  بكالریوس الریاضیا

 ھندسة البرمجیات - بكالوریوس

 تخصصات الدراسات العلیا
نظم ذكاء األعمال والبیانات ماجستیر

الحوسبة ماجستیر

األمن السیبراني  ماجستیر

التقنیة السیرانیة  ماجستیر

تحلیالت البیانات ماجستیر

إدارة نظم المعلومات ماجستیر

األنظمة الذكیة ماجستیر 

األنظمة الذكیة والروبوتات ماجستیر

ھندسة البرمجیات ماجستیر 

علوم الحاسب و
 الریاضیات

 تتمتع جامعة دمنتفورت تاریخ طویل في تطویر الحوسبة ، مع خبرة تزید عن 
50 عاًما في التدریس والبحث في مجال الموضوع
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 علوم الحاسب و الریاضیات في
جامعة دمنتفورت

االستفادة من الشراكات واالعتمادات مع المنظمات الرائدة في العالم مثل 
SCB و SAS ، ھیولیت باكارد  معھد تشارترد لتقنیة المعلومات ، 
لضمان حصولك على كل المعرفة التي تحتاجھا لتشكیل مھنة ناجحة

 اكتشف أبحاثًا عالیة الجودة توعز مباشرةً بالتعلیم
 لضمان أن تكون جمیع دوراتنا في طلیعة التطورات

 الجدیدة ، بدًءا من العمل التعاوني مع وكاالت
الفضاء ، إلى األمن اإللكتروني واألنظمة الذكیة

مرافق
 الوصول إلى المرافق المطورة حدیثًا والمتخصصة

ً  بما في ذلك أكثر من 20 مختبراً حاسوبیاً مجھزا
 بأجھزة تتراوح بین أجھزة اتش بي نائیة التمھید ،

 وأجھزة الكمبیوتر المتكاملة في مختبرات علوم
 الكمبیوتر إلى أجھزة ألعاب متخصصة في

 استودیوھات تطویر األلعاب ، ومرافق مخصصة في
 مركز األمن المعلوماتي . یتم تخزین عمل الطالب
ومدعوم على مخصص خوادم شبكة عالیة األداء

 تتوفر مجموعة واسعة من البرامج المتوافقة مع
 معاییر الصناعة واألغراض العامة والمتخصصة

 لدعم التدریس. تتوفر العدید من حزم البرامج مجانًا
 للطالب عبر ترخیص مفتوح المصدر وترخیص
 مشابھ (على سبیل المثال لینكس و جافا) ویمكن
لجمیع الطالب الوصول إلى میكروسوفت اوفیس

 كما یتمتع الطالب في دورات حوسبة األعمال لدینا
 بالقدرة على الوصول إلى المحاكاة الرقمیة ؛ العب

 واحد ، خبرات عبر اإلنترنت یمكن استخدامھا
 للتثقیف ، بناًء على سیناریوھات معقدة. تم تصمیم

 محاكاة إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات من اتش
 بي اي إظھار المشاركین كیف یمكن للعملیة

 والتكنولوجیا واالتصاالت أن تعمل معًا لتحسین
توصیل تكنولوجیا المعلومات إلى الشركة

:وضع العمل االختیاري
 جمیع طالب الحوسبة في مرحلة البكالوریوس

 والدراسات العلیا لدیھم الفرصة للقیام بمھمة عمل
 لمدة 12 شھًرا. یقدم فریق المواضع المخصص لدینا
 الدعم لجمیع طالبنا الذین یتطلعون إلى دمج موضع

 ضمن مھنتھم الجامعیة ، ویمكنھم مساعدتك في
 سیرتك الذاتیة ومھارات المقابلة وتطبیق المواضع.

 قام الطالب بعمل مواضع عمل في عدد من
الشركات المحلیة والوطنیة ، بما في ذلك

 HP و Intel و Microsoft و E.ON UK plc 
 و Caterpillar و GlaxoSmithKline و

Airbus Group و Syngenta و Jagew Ltd و 
Pepsi Co و ESSO و Honda Racing.

روابط المصانع
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  تخصصات البكالوریوس

وس  ھندسة الطیران - البكالروی

الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة - البكالوریوس 

البكالوریوس الھندسة المیكانیكیة - 

ھندسة المیكاترونكس - البكالوریوس

 تخصصات الدراسات العلیا
الھندسة اإللكترونیة ماجستیر

الطاقة وتصمیم البناء المستدام ماجستیر

الطاقة والتنمیة المستدامة ماجستیر

اإلدارة الھندسیة ماجستیر

الھندسة المیكانیكیة ماجستیر

 المیكاترونكس ماجستیر  

الھندسة
 تركز دوراتنا الھندسیة على استكشاف التطورات الجدیدة المبتكرة في 
ھذا  المجال ، ونحن نعمل مع منظمات في طلیعة األبحاث بما في ذلك 

وكاالت الفضاء والشركات الصناعیة العالمیة
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دراسة الھندسة في
جامعة دمنتفورت

مثل   عالقاتنا مع المنظمات الرائدة في العالم 
 noitamotuA ssecorP nosremE و edhoR و zrawhcS و rallipretaC  

Vaillant Siemenو
تضمن أن تكون لدیك المعرفة والمھارات المتخصصة الالزمة لصیاغة مھنة ناجحة

 كان طالب الھندسة من جمیع أنحاء العالم یشاركون في
 الرحالت والتجارب ذات الصلة ، والتي عززت تعلمھم

 عند عودتھم إلى الحرم الجامعي. تشمل بعض األمثلة
 استخدام الحلول الھندسیة لتغییر حیاة األطفال في

 مدرسة في الھند ، وإلقاء نظرة خلف الكوالیس على
 مشروع مترو ضخم في نیویورك ، وتجول مصانع

السیارات في برلین
 كما تتاح للطالب فرصة المشاركة في جمعیة المھندسین
.بال حدود الستكشاف قضایا الھندسة والتنمیة المستدامة

 العدید من دوراتنا معتمدة من قبل معھد المھندسین
المیكانیكیین ومؤسسة الھندسة والتكنولوجیا

 وتضمن لك ھذه االعتمادات جودة محتوى الدورة
 الدراسیة ، والتي یتم مراجعتھا باستمرار في ضوء

المتطلبات المتغیرة للصناعة

مرافق
 نحن نركز بقوة على المھارات العملیة والتعلم القائم

 على المشاریع. تشمل مرافق الھندسة مختبرات
 متخصصة تتراوح بین دراسة السوائل الحراریة

 والمواد الصلبة والدینامیكیة ومن خالل مختبر
 للبصریات ومختبر للطاقة لتشغیل أنظمة اإللكترونیات
 واالتصاالت. یمكن القیام بأعمال البناء المیكانیكیة في

أعمالنا

 ورش العمل مع أدواتھا اآللیة ، بما في ذلك سي ان
 سي و مختبر رود و شاورز امبدیدوھو  عبارة عن

منشأة شاملة الختبار وتعدیل الدوائر اإللكترونیة

 نحن قادرون على إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة
 الداخلیة التي تتراوح بین أحجار منحدرة بسیطة أو

 أحادیة أو مزدوجة إلى ألواح تثبیت سطح مركبة.
 لدینا أیًضا خلیة اختبار محرك ، وھي عبارة عن

 منشأة مبنیة لغرض محدد ، تم تصمیمھا لقیاس أداء
المحرك واالنبعاثات

وضع العمل االختیاري
 جمیع طالب المرحلة الجامعیة وطالب الدراسات

 العلیا لدیھم الفرصة للقیام بمھمة عمل لمدة 12
 شھًرا. لدینا فریق توظیف مخصص لمساعدتك في

 سیرتك الذاتیة ، ومھارات المقابلة وتطبیقات
 المواضع. لقد قام الطالب بالتعیین في مجموعة من
 المؤسسات ، من الشركات الصغیرة إلى الشركات

متعددة الجنسیات في جمیع أنحاء العالم. وتشمل ھذه
 ، إیرباص في المملكة المتحدة ، بي أم دبلیو

Cummins Generator Technologies 
Ltd و Siemens.
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  تخصصات البكالوریوس
الكتابة االبداعیة - البكالوریوس - مرتبة الشرف واحد / مشترك

االنجلیزیة - البكالوریوس - مرتبة الشرف / المشتركة / اللغات

الكتابة االنجلیزیة والكتابة اإلبداعیة - البكالوریوس

األدب اإلنجلیزي واللغة اإلنجلیزیة - البكالوریوس

اللغة االنجلیزیة - البكالوریوس - مرتبة الشرف / المشتركة / اللغات

اللغة اإلنجلیزیة  مع تیسول - البكالوریوس 

التاریخ - البكالوریوس -مرتبة الشرف / المشتركة / اللغات

 تخصصات الدراسات العلیا

الكتابة االبداعیة ماجستیر

اإلنجلیزیة ماجستیر

تعلیم اللغة االنجلیزیة ماجستیر

 التاریخ ماجستیر

تاریخ الریاضة وثقافتھا -عبر اإلنترنت فقط

العلوم اإلنسانیة

 یمكنك الوصول إلى مكتبتنا الواسعة التي تعمل على مدار الساعة والتي 
تحتوي على جمیع الكتب والمجالت والموارد اإللكترونیة الالزمة لدعمك في 

دراستك
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دراسة العلوم اإلنسانیة
 في جامعة دمنتفورت

 انضم مع مدرسینا المعتمدین محلیاً ودولیاً كقادة في مجال تخصصھم 
وشغفھم بموضوعھم

 سوف تستفید من مجموعة من المتحدثین الضیوف بما
 في ذلك الروائیین وكتاب السیناریو والشعراء

 الحائزین على جوائز. وشملت الزوار األخیرة بنیامین
زفانیة  ، إیان سنسلیر وجیرالدین مونك

 سوف نشجعك على استكشاف األفكار والمفاھیم
 النظریة ، وتمكنك من وضعھا موضع التنفیذ. یتم

 تدریس ھذه الدورات من قبل الباحثین والممارسین
 النشطین الذین یضمنون لك اإللھام والتحدي لتحقیق

أقصى استفادة من دراستك
 شارك في فعالیات مثل مھرجان التبادل الثقافي أو

 معرض ناشرو والیات دولتنا المستقلة ، الذي
شارك في استضافتھ

 من جامعة دمنتفورت تقدم لك فرصة رائعة
للتواصل

المرافق
 سیكون لدیك إمكانیة الوصول إلى مجموعة كاملة من
 المرافق السمعیة والبصریة وتكنولوجیا المعلومات ،

 بما في ذلك التعلم الصوتي والفیدیو والتعلم على شبكة
 اإلنترنت ، وقد تم تصمیم أماكن التدریس لدینا لتلبیة
 ھذه االحتیاجات. تحتوي مكتبة كیمبرلین أیًضا على

 مجموعة واسعة من مساحات التعلم والمواد لدعم
دراستك

 مع مسار دراسة اللغة
 یمكن أیًضا للطالب الجامعیین اختیار دراسة لغة

 إلى جانب موضوع دراستھم. سیقوم الطالب الذین
 یدرسون ھذا المسار بدراسة وحدة واحدة من لغتھم
 المختارة كل عام إما على مستوى المبتدئین أو ما

 بعد مرحلة الثانویة. وتقدم الفرنسیة واإلسبانیة
.والصینیة الماندرین

 تبادل الثقافات
 التبادل الثقافي ھو مھرجان مرموق یعقد سنویًا في
 جامعة والیة میشیغان ، ویضم ضیوفًا ومتحدثین
 من قطاعات الفنون واإلعالم واألدب والسیاسة
 والصناعات. ستتمكن من حضور ھذا األسبوع

 المتنوع من المناقشات التفاعلیة والعروض
 والمحادثات ، وعرض برنامج انتقائي للضیوف.
 المھرجان وبرنامج الفعالیات یمثالن ثقافة وإبداع

 جامعة دمنتفورت  ، مدینة لیستر والمجتمع
.المعاصر ، یجمعان الثقافات والصناعات المختلفة

  dmu.ac.uk
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والتصمیم  الفن 
والھندسة المعماریة

 تعمل مناھج الفن والتصمیم والھندسة المعماریة لدینا على تعزیز اإلبداع وتشجیع التجریب من 
الصناعة خالل تقدیم معاییر 

المرافق كاملة مع التقنیات المتطورة مثل
أجھزة الكمبیوتر عالیة المواصفات ، أجنحة التحریر الرقمیة وكذلك

استودیو مخصص للرسم والنمذجة

  dmu.ac.uk

تخصصات البكالوریوس 
بكالوریوس الرسوم المتحركة
بكالوریوس ھندسة معماریة

بكالوریوس ھندسة تقنیة معماریة
بكالوریوس تصمیم الحرف

بكالوریوس الفنون الجمیلة

بكالوریوس لعبة الفن

بكالوریوس تصمیم جرافیك

بكالوریوس تصمیم جرافیك -تصویر

بكالوریوس تصمیم جرافیك - تفاعلي

بكالوریوس تصمیم داخلي

بكالوریوس في التصویر الفوتوغرافي والفیدیو
بكالوریوس تصمیم المنتجات

بكالوریوس تصمیم المنتجات

بكالوریوس تصمیم المنتجات واألثاث

البكالوریوس المؤثرات البصریة

تخصصات الدراسات العلیا 
التصمیم المعماري ماجستیر

الھندسة المعماریة واالستدامة ماجستیر

تصمیم االبتكار ماجستیر
إدارة التصمیم وریادة األعمال ماجستیر

الفنون الرقمیة ماجستیر

التصمیم الرقمي ماجستیر

الفنون الجمیلة ماجستیر
 التصمیم الداخلي ماجستیر

تصمیم المنتجات ماجستیر

 تتطلب ھذه الدورات ما یسمى *
Portfolio 
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 دراسة الفن والتصمیم  
جامعة والھندسة المعماریة في 

دمنتفورت
 جامعة دمنتفورت ھي جامعة إبداعیة في المملكة المتحدة تقوم بالتدریس منذ 

عام 1897

 یشارك طالبنا لعبة الفنون في مراكز تدریب
 مذھلة ، مثل بي ام دبلیو  في میونیخ ، بینما دخل

 طالب التصمیم الجرافیكي في المنافسات مع
بیبرشیز و نكست و ستار باك

 شارك مع موظفینا الذین ظھرت درتھم التدریسیة
 في أبحاثھم.اجعل  صالت مع أصحاب العمل

 والمصممین والفنانین المحتملین من خالل العمل
على مشاریع حقیقیة وضعتھا الصناعة

 اعرض أعمالك ألصحاب العمل المحتملین في
 األحداث والمعارض الكبرى مثل معرض الفنون
 والتصمیم ، والمصممین الجدد ، ووسائل اإلعالم

المبتكرة ، والمدى الحر و قیم سیتي

 تقدم كلیة لیستر للھندسة المعماریة  دورات تدعم
 مساًرا معماریًا احترافیًا - مثل العمارة المعتمدة من

.ریبا  (مع مرتبة الشرف) والعمارة

 مبنى فیجي باتل
 یجمع مبنى فیجاي باتل الحائز على جائزة العدید من
 دورات الفن والتصمیم والعمارة معًا في مبنى رائع.

 وقد تم تصمیمھ لتوفیر المساحة والتسھیالت التي
.یمكن لألفكار تطویرھا وتكریسھا

 حلقات العمل شفافة ، مما یسمح لنا لالحتفال بما
 یحدث في الداخل وتشجیع الطالب على المشاركة

 في الممارسة التي قد ال یتصورون أنھا قابلة
 للتطبیق في مجال دراستھم. المناطق المتخصصة

 مثل ورش العمل في النماذج األولیة

 استودیوھات مودیسكوب ، والفنون الرقمیة تكمل
 ھذه المساحات. العدید من الموضوعات لدیھا

 مساحات مخصصة لألستودیو. كال من مساحات
 العمل الفردیة واستودیوھات التصمیم المفتوحة التي

تقوم بتكرار البیئات االحترافیة

مھنة الخریجین
 خریجینا یعملون لمجموعة واسعة من الشركات في

جمیع أنحاء العالم بما في ذلك
 جاكوار الند روفر ، ورشة األلعاب ، سیموربویل ،

 دبل سوالف ، ناتشورال موشن ، سیجا ، دیزني
 ستودیوز ، إیدج إنتیریورز ، یونیفرسال بیكتشرز ،

بي بي سي ، یوبي سوفت وجون لویس

المناھج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 تخصصات البكالوریوس
أزیاء كونتور - البكالوریوس

أزیاء كونتور (االتصال) - البكالوریوس

شراء أزیاء مع تصمیم- البكالوریوس

 شراء األزیاء مع تكنولوجیا المالبس- البكالوریوس

  شراء أزیاء مع التسویق البكالوریوس

  شراء أزیاء مع تجارة- البكالوریوس

  االتصاالت الموضة والتصمیم - البكالوریوس

  تصمیم األزیاء - البكالوریوس

تصمیم المنسوجات الموضة - البكالوریوس

تصمیم األحذیة - البكالوریوس

تصمیم المنسوجات - البكالوریوس

تخصصات الدراسات العلیا
األزیاء والمنسوجات ماجستیر

إدارة الموضة مع التسویق ماجستیر

تصمیم المنسوجات والتكنولوجیا واالبتكار ماجستیر

تتطلب ھذه الدورات ما یسمى 

Portfoilio 

،

والنسیج األزیاء 
 كن أحد طالبنا الحائزین على الجوائز من خالل المشاركة في المسابقات الوطنیة والدولیة  
درابرز مثل جائزة مصمم العام الجدید بي دي سي ، وجائزة اي اس بي سي اي ، وجائزة  

فوتویر، ومنافسة تصمیم معرض سورتكسي نیویورك

  dmu.ac.uk

كیران باثاك-مولد

تصمیم النسیج البكالوریوس (مع مرتبة الشرف) ،خریجة 
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دراسة األزیاء والتصمیم في
جامعة دمنتفورت

 نحن معترفون بزعماء العالم في تصمیم المالبس الحمیمة والمشدات ، مع تاریخ أكثر 
من70  عاما ، ودعم الصناعة الذي یمنحك القدرة على العمل مع والتعلم من بعض أفضل 

المصممین في ھذه الصناعة

 إن إبداع وجودة دوراتنا في األزیاء والمنسوجات
 معترف بھا من قبل أیقونات األزیاء لیدي غاغا

 وبیونسیھ ، الالتي لدیھن جمیع المالبس البالیة التي
صممھا خریجو جامعة دي إم یو

 خریجینا اآلن یعملون لدى الشركات والمصممین
بما في ذلك

 بربري، كورت جیجر، اتصال الفرنسي فرشا،
 سبیدو، تومي الھیل فاي االلماني، اتش اند ام عامل

 محرض، كوكو دو میر، انتصار الدولیة، جاك
 ویلز، بعد ذلك، نیو لوك، قوسارد، بیرلي، نایك،
 لكل أونا، جایلز، دانییال سكوت  ، توب شوب ،

 فیلدر فیلدر ، مجموعة بنتالند ، مذركیر ، ماركس
 وسبنسر ، آسوس ، سیلفریدجز ، كوس ، ریفر

 آیالند ، جاب ، أوباد ، كورتولدس ، سیفولي
وجورج في أسدا

فرص الطالب
 زیادة قابلیتك للتوظیف من خالل القیام

 بمواضع العمل مع جھات االتصال الخاصة بنا
 في مجال الصناعة ، والتي تضمنت مؤخًرا

 جاب ابیركرومبي & فیتش و ماركس اند
 سبینسر و . فرص لعرض عملك في األحداث
 الكبرى مثل الفن في جامعة دمنتفورت درجة

 التصمیم مشاھدة، والمصممین الجدیدة، أسبوع
 الموضة العلیا، نیلي باریس، والبصیر العین

وانتر فاي اریس

 المرافق
 ستستفید من استخدام مجموعة واسعة من
 المرافق المتخصصة بما في ذلك مساحة

 االستودیو المجھزة بشكل احترافي مع طاوالت
 واسعة النطاق ، وغرف الطباعة ، وأجنحة

 كاد ، ومختبرات اختبار المنسوجات ، وصناعة
األحذیة ، والنسیج ، وورش الخیاطة والحیاكة

مبنى فیجاي باتل
 یجمع مبنى فیجاي باتل الحائز على جائزة

 دوراتنا في التصمیم واألزیاء معًا في مبنى جمیل
 ومذھل. وقد تم تصمیمھ لتوفیر المساحة
 والتسھیالت التي یمكن لألفكار تطویرھا

.وتكریسھا
 یزید المبنى من التزام جامعة دمنتفورت بالتعلیم
 اإلبداعي ، حیث نأمل أن نوفر لك أفضل تجربة

 ممكنة ونوفر لك جمیع األدوات التي یمكن أن
 تحتاجھا لتحقیق إمكاناتك الحقیقیة ألي مھنة في

عالم الموضة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع

 dmu.ac.uk

الطالب الحائزون على الجوائز
 حصل طالبنا الحائزون على جوائز على

 جوائز في الجوائز والمسابقات الصناعیة
التالیة

Illustration Award

The Clothes Show Live Designer  
of the Year Award, British Textile 

Design Award and Made in  
Britain Award

Fashion Awareness  
Direct Competition

ASBCI New Look National  
Design Competition

British Fashion Council ‘Warehouse’ 
Design Competition

MODA Footwear ‘History in the 
Making’ Award

The Worshipful Company of 
Cordwainers Catwalk Award

The Worshipful Company of 
Pattenmakers Award

The Worshipful Company of 
Framework Knitters Bursary Award

The Worshipful Company of Glovers 
Design Competition

Gola Footwear Design Competition

John Foster of England Award 
Bradford Society of Textiles

M&S Design for Innovation Awards

Lingerie MODA Competition

Lingerie Designer of the Year

Courtaulds Game Change 
Competition

ASBCI Fancy dress competition

Leathersellers Award

Aubade Lingerie

H&M Design Competition

Berlei Design Competitions  
and Projects

Warehouse Design Competition

Golden Shears Tailoring Award

Gap Global Internship Programme

Warehouse Design Award

Next Fashion Buying Competition

Fashion Lab Fashion  
Buying Competition

Sophie Halette Design Challenge
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تخصصات البكالریوس
الصحافة اإلذاعیة بكالریوس

 فنون التواصل بكالریوس

دراسات األفالم بكالوریوس -مرتبة الشرف الواحدة / اللغات

 دراسات األفالم على درجة البكالوریوس -مع مرتبة الشرف
المشتركة

الصحافة بكالریوس

الصحافة على درجة البكالوریوس -مع مرتبة الشرف المشتركة

 اإلعالم واإلتصال على درجة البكالوریوس -مرتبة الشرف األولى /
مع اللغات

اإلعالم واالتصاالت -درجة الشرف المشتركة- بكالریوس

 اإلنتاج اإلعالمي - بكالریوس

المؤثرات البصریة - البكالوریوس

 تخصصات الدراسات العلیا
دراسة مستقلة ماجستیر / ماجستیر-مدرسة لیستر اإلعالمیة

ماجستیر الصحافة االستقصائیة  

 التقنیات اإلبداعیة
ووسائل اإلعالم

االستفادة من الروابط القویة والشراكات الصناعیة التي
 تعطیك الفرصة لتجارب العمل العملیة ومواقع العمل بما في ذلك فونیكس في  لیستر و

 نادري لیستر لكرة القدم. ھذه التخصصات سوف تطور المھارات العملیة والمھنیة
الخاصة بك

ضمن عدة مالیین من الجنیھات اإلبداعیة لدینا
اعطي مھنتك بدایة قویة

  dmu.ac.uk 5756
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 دراسة التقنیات االبداعیة
 ووسائل اإلعالم في جامعة

 دمنتفورت
 قم بتطویر مھاراتك العملیة والمھنیة في استودیوھات التقنیة االبداعیة التي تبلغ تكلفتھا عدة
 مالیین من الجنیھات والتفاعل مع مجموعة الوسائط اإلعالمیة للطالب الحائزة على الجوائز ،

 دیمون میدیا. ستتوفر لك أیًضا فرصة تحسین دراستك باستخدام برنامج الجامعة الدولي ، حیث زار
طالب مدرسة لیسیستر اإلعالمیة مواقع مثل براغ وطوكیو ونیویورك

 خالل دراستك ، سیكون لدیك الفرصة للمساھمة في
 عدد من الجمعیات الطالبیة النشطة بما في ذلك

 منصات الوسائط المتعددة في
Demon Media The Demon Magazine  

Demon FM community station ، 
Demon TV and The Demon website.

 الخبرة في العمل
 یمكنك الحصول على عام واحد في المجال كجزء من

 دراساتك الجامعیة بدعم من فریق المواضع لدینا.
 یتمتع جمیع الطالب بفرصة التقدم بطلب للحصول

 على وظائف ستعطیك مجموعة من المھارات العملیة
 القویة وستساعد سیرتك الذاتیة على التمیز عندما

.تتخرج
 شارك الطالب من جمیع المواد اإلعالمیة لدینا في

 مبادرة برنامج الجامعة الدولي العالمیة ، حیث ذھبنا
 خلف الكوالیس في استودیوھات التلفزیون ومطبعة
 نیویورك تایمز ، واستدیوھات الزائرین في جمیع
 أنحاء أوروبا لرؤیة مواضیعھم في الحیاة في بیئة

مھنیة

المرافق
 یحصل طالب الدراسات السینمائیة لدینا على إمكانیة

 الوصول إلى مرافق في سینما فینوكس في لیستر ،
 حیث یتم تعلیمھم في بیئة سینما حقیقیة ، ولدیھم

 الفرصة لتنظیم وإدارة مھرجان سنوي سنوي كجزء
من المنھج

 یتمتع الطالب في دورات اإلنتاج ووحدات الوسائط
 اإلبداعیة بإمكانیة الوصول الكامل إلى مجموعة من
 المرافق في استودیوھات التقنیة االبداعیة التي تبلغ

 تكلفتھا عدة مالیین من الجنیھات في الجامعة ، والتي
 تشمل أجنحة التحریر ، واستدیوھات التلفزیون

 والتلفزیون عالي التقنیة ، والغرف المظلمة ،
 واستودیوھات الشاشة الخضراء والزرقاء والفیدیو

مختبرات اإلنتاج
 تتضمن استودیوھات التلفزیون لدینا مجموعة كاملة

 من اإلضاءة والمعرض ، وسوف تتعلم في ھذا
 اإلعداد تكرار غرفة األخبار وقنوات التسوق وبیئات
 عرض الدردشة. یمكنك أیًضا استخدام ھذه المرافق

لألنشطة الالصفیة مع دیمون میدیا
 یمكن للطالب في الصحافة والصحافة اإلذاعیة

 االستفادة من غرف األخبار التي تم تجدیدھا حدیثًا
 والمختبرات الحاسوبیة واستدیوھات التقنیة االبداعیة
 خدمة استعارة االجھزة واالدوات ، حتى یتمكنوا من

الخروج والتقاط قصصھم

المنھاج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 تخصصات البكالریوس
 إدارة الفنون والمھرجانات على درجة البكالوریوس مع مرتبة الشرف األولى /

مرتبة الشرف المشتركة

الصوت وتسجیل التكنولوجیا بكالوریوس
تكنولوجیا الموسیقى اإلبداعیة  بكالوریوس

الرقص - مرتبة الشرف الواحدة / مرتبة الشرف المشتركة
دراما بكالوریوس -مرتبة الشرف الواحدة / مرتبة الشرف المشتركة

تكنولوجیا الموسیقى البكالوریوس

الموسیقى والتكنولوجیا واألداء البكالوریوس
 فنون األداء البكالریوس

تخصصات الدراسات العیا
إدارة األحداث الثقافیة ماجستیر

ممارسات األداء ماجستیر

  MFA-  ممارسات األداء

 الموسیقى واألداء
وإدارة الفنون

 سواء كان شغفك ھو العمل في األداء أو صناعة الموسیقى ، یمكننا أن نوفر لك
 المھارات الالزمة للنجاح. تمنحك الدورات التي تركز على الصناعة والثقافة
النابضة بالحیاة المعرفة التقنیة والحریة اإلبداعیة لتطویر مواھبك الفنیة

  dmu.ac.uk 6160
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 دراسة أداء الموسیقى وإدارة
 الفنون في جامعة دمنتفورت

 تدیر جامعة دمنتفورت مناھج الموسیقى التي تركز
 على الصناعة والتي تمنحك المعرفة التقنیة والحریة
 اإلبداعیة لتطویر مواھبك الفنیة. نحن أیضا معترف

بھ وطنیا كمركز للتعلیم العالي للتمیز في فنون األداء

المرافق
 استودیو التقنیة االبداعیة واستدیو كورتیارد البالغ 

 قیمتھ عدة مالیین من الجنیھات االسترلینیة
 یحتویان على معدات قیاسیة في الصناعة ، بما في

 ذلك مجموعة من استودیوھات التسجیل وغرف
 التحكم المجھزة بأحدث المعدات الرقمیة

 والتناظریة ، باإلضافة إلى األنظمة التي تعتمد
 على أجھزة الكمبیوتر الشخصیة (ماك)

 والكمبیوتر ، والتي تعمل ببرمجیات قیاسیة في
 الصناعة للتسجیل ، إنشاء ومعالجة الصوت ، مثل

أدوات برو وأبلت

 ونتشمل منشآتنا الممتازة مختبرات اختبار
 الصوت ، ومرافق تحریر الفیدیو عالیة الدقة ،

 ومحطة إذاعیة قیاسیة للبث ومجموعة واسعة من
األجھزة المحمولة والمیكروفونات

 تشمل مرافقنا المخصصة والمخصصة
 لالستودیوھات الواسعة استودیوھات فسیحة

 وغرف تدریب ومساحات كبیرة مجھزة بالكامل
 لألداء. یمكنك أیًضا حجز أماكن ومعدات

 التدریب ، بما في ذلك كامیرات الفیدیو الرقمیة
ومعدات التسجیل الصوتي وأجنحة التحریر

 فرص الطالب
 توفر جمیع شھاداتنا الجامعیة للطالب فرصة

 إلضافة وظیفة لمدة عام إلى مقرراتھم الدراسیة.
 یمكنك أیًضا المشاركة في برنامج الخبرة

 الدولیة ، برنامج الجامعة الدولي  قام الطالب
 برحالت أكادیمیة إلى السوید وإیطالیا وفرنسا
 ونیویورك وبرلین. بعض الشركات المشھورة

التي یعمل خریجوھا من أجلھا تشمل
Spotify، Bauer Media، ITV، Sony 

Music، Sony Computer 
Entertainment، Warner Music 

Group، Ableton and Babel Media 
(Toronto).

 لدینا العدید من الشراكات مع المراكز الثقافیة
 الرئیسیة والمنظمات في مدینة لیستر ، بما في

 ذلك مسرح كیرف و ساحة فونكیس في لیستر ،
 ولدینا روابط قویة مع مھرجان  الكومیدي الشھیر

على المستوى الوطني

نجاح الخریجین
 لقد حقق خریجونا األكثر موھبة طموحھم كفنانین

 محترفین وفنانین وراقصین ومصممین رقص.
 یستطیع الخریجون أیًضا استخدام المھارات

 القابلة للتحویل والمكتسبة في دوراتنا لتطویر
 مھارات مھنیة ممتازة في مجاالت مثل اإلعالن
.والتسویق والعالقات العامة واألحداث واإلدارة

 المناھج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 تخصصات البكالریوس
بكالوریوس العلوم الطبیة الحیویة 

بكالوریوس الصحة والعافیة في المجتمع 

بكالوریوس العلوم الصحیة -السمعیات  

 بكالوریوس العلوم الطبیة 

بكالوریوس التغذیة 

بكالوریوس عالج النطق واللغة 

 تخصصات الدراسات العلیا
العلوم الطبیة الحیویة المتقدمة ماجستیر

كلیة لیستر للعلوم
 الصحیة

 العدید من تخصصات العلوم الصحیةالتطبیقیة لدینا معتمدة من قبل الھیئات المھنیة ، مما
یضمن تلقیك للتعلیم بأعلى جودة

  dmu.ac.uk 6564
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دراسة العلوم الصحیة
 التطبیقیة في جامعة

 دمنتفورت

.

من خالل التعلیم العالي الجودة في المرافق 
الصناعیة ، ستطور  المھارات والخبرات لمساعدتك 

العمل للخریجین على التمیز في سوق 

 كما تمّكنك برامجنا أیًضا من تطویر معرفتك 
وخبرتك بشكل  أكبر في إعدادات الحیاة الواقعیة أثناء 

مواضع العمل  المدعومة ، باإلضافة إلى فرص 
التطوع المتاحة من خالل   مبادرات التطویر المھني  

و رحالت الجامعة الدولیة

 یتم تطویر التدریس بالشراكة مع المھنیین ، ومن 
خالل أبحاثنا  الحائزة على الجوائز ، مما یساعدك 
على االطالع على آخر التطورات في ھذا القطاع

المرافق
 خلق استثمار بقیمة 12 ملیون جنیھ إسترلیني في كلیة 

الصحة وعلوم  الحیاة مجاالت عملیة إضافیة ، 
وتحسین التكنولوجیا في الفصول الدراسیة ومسارح 

المحاضرات لتعزیز تجربة الطالب
 سوف تتعلم في المختبرات الجدیدة واألجنحة العملیة 

والمناطق  السریریة ، بما في ذلك مختبر الكیمیاء 
التحلیلیة ومختبر علم األحیاء  المجھریة وأجنحة 
الكمبیوتر الخاصة بالكالم واللغة ، مما یسمح لك 

بتطویر مھاراتك العملیة باستخدام المعدات الموجودة 
في الصناعة

 التدریب العملي االختیاري
 إذا اخترت دراسة البكالوریوس في العلوم الطبیة

 الحیویة أو العلوم الطبیة ، یمكنك إضافة تدریب لمدة
 عام إلى مقررك ، مما یوفر لك فرصة التعلم والعمل

 إلى جانب المھنیین في ھذا القطاع. نحن نقدم أیضا
 عددا من الخبرات الدولیة المثیرة من خالل برنامج

 الجامعة الدولي
 وقد شھدت الرحالت السابقة عمل الطالب مع

 الباحثین في الخالیا الجذعیة السرطانیة في ألمانیا ،
 وتحسین المرافق في مدرسة في إندور ، الھند ،
.وتقدیم تعلیم العلوم ألطفال المدارس في برمودا
 تدعم ھذه الفرص أجندة التوظیف لدینا لضمان

 مساعدتك في أن تصبح أكثر قابلیة للتوظیف في
سوق الوظائف العلیا التنافسیة

 مھنة الخریجیین
 وقد ذھب الطالب الماضي للعمل في الشركات

 والمؤسسات المعترف بھا عالمیا مثل شركة 3 ام ،
 وزارة الدفاع و ووزارة الصحة ، على سبیل المثال

ال الحصر

المناھج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 تخصصات البكالریوس
التحقیق الجنائي مع دراسات الشرطة - البكالوریوس

علم الجریمة - البكالوریوس

علم اإلجرام مع علم النفس - البكالوریوس

الدراسات التربویة - البكالوریوس

دراسات التربیة مع اللغات- البكالوریوس

الدراسات التربویة مع علم النفس - البكالوریوس

علم النفس - البكالوریوس

علم النفس مع علم اإلجرام - البكالوریوس

علم النفس مع الدراسات التربویة - البكالوریوس

  علم النفس مع الصحة والعافیة في المجتمع - البكالوریوس

عمل الشباب وتنمیة المجتمع - البكالوریوس

 تخصصات الدراسات العلیا
ممارسة التعلیم ماجستیر

 صحة وتنمیة المجتمع دراسات ماجستیر الصحة علم النفس
ماجستیر

الرفاه النفسي ماجستیر

الشباب وتنمیة المجتمع دراسات ماجستیر

  dmu.ac.uk 6968

 العلوم االجتماعیة
التطبیقیة

 تم تصمیم دورات العلوم الصحیة التطبیقیة لدینا لتزویدك بالمعرفة والمھارات المطلوبة من
 قبل أرباب العمل المعترف بھم عالمیا عبر قطاع الرعایة الصحیة. مع العدید من الدورات
 المعتمدة أو المعتمدة من قبل الھیئات المھنیة ، وضمان حصولك على التدریس بأعلى
 جودة ، سیكون لدیك الفرصة لتطویر فھمك بشكل أكبر من خالل المواضع أو الخبرات

 الدولیة المتاحة عبر برنامج الجامعة الدولي

http://dmu.ac.uk


 دراسة العلوم االجتماعیة التطبیقیة
 في جامعة دمنتفورت

 االعتماد المھني جنبا إلى جنب مع الشراكات البحثیة والتعلیمیة ،تضمن أن
مناھجنا المبتكرة ھي من أعلى مستویات الجودة

 باإلضافة إلى التدریب المھني واألكادیمي ، سوف
 تستفید من التواصل مع المھنیین والفرص الكتساب
 الخبرة في مجال التوظیف ، أو العمل التطوعي أو

 إجراء األبحاث. سوف تكون قادًرا على الحصول على
 مجموعة من المھارات القیّمة القابلة للتحویل ذات

 الصلة بمجموعة واسعة من الوظائف والمھن
 المستقبلیة

 االمتیاز التدریسي
 تم تصمیم التعلیم المبتكر ، المدعوم بأحدث األبحاث
 والمداخالت من الھیئات المھنیة ، مثل مجلس المھن

 الصحیة والرعایة وجمعیة علم النفس البریطانیة ، مع
.مراعاة قابلیة التوظیف لدیك

الفرص الطالبیة
 توفر لك فترات التدریب في سنوات اختیاریة
 للطالب الجامعیین والفرص التطوعیة فرصة

 للتعلم من المتخصصین في ھذا القطاع. في حین
 یتم توفیر الفرص أیضا للبحوث جنبا إلى جنب مع

الباحثین المحترفین
 برنامج الجامعة الدولي و مبادرات سكویر مایل 
 تمنحك الفرصة لإلضافة إلى سیرتك الذاتیة مع
 مساعدة المجتمعات المحلیة في المملكة المتحدة

وخارجھا
 وقد أتاحت الفرص من خالل ھذه المخططات

 الفرصة للطالب للقیام بأنشطة إنسانیة في غامبیا ،
 وتتبع تاریخ مجتمع  المثلیین في نیویورك

ومراجعة التدریس في المدارس في لیستر والیابان

مناھجنا معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 تخصصات البكالریوس
 علوم الطب الشرعي - بكالریوس

 العلوم الصیدالنیة والتجمییة - بكالریوس

 الصیدلة

 تخصصات الدراسات العلیا
التكنولوجیا الحیویة الدوائیة ماجستیر

 جودة صیدالنیة حسب التصمیم ماجستیر

كلیة لیستر للصیدلة
 

تاریخ لتدریس العلوم الصیدالنیة ألكثر من
 مئة عام یضمن أن تكون لدینا الخبرة الالزمة إلنتاج الخریجین الذین یبحثون عنھم 

من قبل أرباب العمل في جمیع أنحاء القطاع

  dmu.ac.uk 7372
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 دراسة الصیدلة في جامعة
 دمنتفورت

 لدینا واحدة من أقدم المدارس الصیدلیة في المملكة المتحدة ، مع أكثر من 100
.عام من الخبرة في مجال التدریس

المناھج المعتمدة
 االعتماد المھني من المجلس الصیدالني العام

 للحصول على درجة الصیدلة لدینا ، یضمن أن
 الدورة ھي من أعلى مستویات الجودة وذات صلة

بالممارسة الحالیة

 دورة العلوم الصیدالنیة ومستحضرات التجمیل
 البكالوریوس (مع مرتبة الشرف) كانت واحدة من
 أولى الدورات في المملكة المتحدة التي تجمع بین

 الصیدالنیات ومستحضرات التجمیل في دورة
 واحدة. في حین أن طالبنا في الطب الشرعي

 یستفیدون من التعلیم المعتمد من جمعیة تشارترد
لعلوم الطب الشرعي

 التعلیم و التعلم
 نحن نقدم لجمیع طالبنا طرق مرنة للتعلم وإظھار

 مھاراتھم. كما یتم التدریس من خالل أبحاثنا الصیدالنیة
 الرائدة على مستوى العالم ، بما في ذلك تطویر

 بنكریاس خاص ومجموعة من أنظمة توصیل األدویة
النانویة

 الفرص الطالبیة
 كما تمّكنك غالبیة مناھجنا التدریبیة من بناء

 مھارات مھنیة خالل سنةالتدریب. خالل
 البرنامج ، سیكون لدیك الفرصة إلثراء

 دراستك ، وتوسیع آفاقك الثقافیة وتطویر
المھارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل

 أتیحت الفرصة للطالب السابقین للقیام بأنشطة
 إنسانیة في غامبیا ، والتعرف على الرعایة

 الصحیة المقدمة إلى الناجین من أحداث 11
 سبتمبر في نیویورك ، والمساعدة في الكشف عن
 انتھاكات حقوق اإلنسان في غواتیماال ، والتوعیة
 بالنوع الثاني من مرض السكري في إیطالیا ، من

 خالل حیاتنا المھنیة. تعزیز مبادرات رحالت
 الجامعة الدولیة

 المرافق

 بعد استثمار 12 ملیون جنیھ استرلیني ، ستتعلم
 في المختبرات الحدیثة في اثنین من المباني

 التاریخیة في الحرم الجامعي. ستضع النظریة
 موضع التطبیق مع المعدات التي تكرر ما تم

 العثور علیھ في الصناعة ، في مساحات مخصصة
 للتدریس ، بما في ذلك دار مشھد الجریمة ،

 وأجنحة الممارسة الصیدلیة وعلوم الطب الشرعي
 التحلیلي ، ومختبرات العلوم السریریة واألحیاء

.المجھریة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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المناھج معتمدة بواسطة
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 تخصصات البكالریوس
التمریض تمریض مع التسجیل (تمریض البالغین)- بكالریوس

 تم اعتماد دورة التسجیل المسبق لدینا من قبل مجلس التمریض، وضمان
 التعلیم الخاص بك یفي بالمعاییر عالیة الجودة المطلوبة للعمل في مھنة

التمریض دینامیكیة ومثیرة

  dmu.ac.uk 7776

http://dmu.ac.uk


 دراسة التمریض بجامعة
 دمنتفورت

 مع أكثر من 50 عاًما من الخبرة في التدریس ، تم تطویر دوراتنا بالتعاون مع
 ممارسي  لضمان أنھا تعكس أفضل ممارسات الرعایة الصحیة الحالیة وتزویدك

 بالمعرفة والمھارات التي ستحتاجھا لمجموعة من األدوار الوظیفیة عبر قطاع الرعایة
الصحیة

 سیتم تعلیمك من قبل خبراء مختصین في الرعایة
 الصحیة ، واالستفادة من الخبرة التي طوروھا  في

 الممارسة ، وكذلك من المعرفة التي تم تطویرھا من
 خالل شراكاتنا مع مقدمي الرعایة الصحیة ومراكز

.األبحاث والمؤسسات الخیریة الرائدة

 المرافق
 سیتم تدریسك في منشآت مصممة لتكرار تلك

  الموجودة في البیئات السریریة ، بعد أن تم االستفادة
 من استثمار ھیئة تدریس بقیمة 12 ملیون جنیھ

استرلیني

 تشمل المرافق المخصصة: أجنحة المھارات
 السریریة ، ومنطقة متحركة ومناولة ، وغرفة

 اإلنعاش القلبي الرئوي ، والتي تم تصمیمھا خصیًصا
لمساعدتك على تطویر مھاراتك العملیة

 الفرص الطالیبة
 ستستفید أیًضا من المواضع في مجموعة من

 إعدادات المستشفیات والمجتمعات ، مما یوفر لك
 تجربة تعلیمیة متنوعة ، ویساعد في جعلك خریًجا

أكثر توظیفًا
  تشكل المواضع 50٪ من تعلمك لتخصصات

 التمریض ما قبل التسجیل ، مما یسمح لك لوضع
 النظریة التي تعلمتھا في الممارسة بدعم من

الموجھین موضع مخصص والمشرفین

 مھنة الخریجیین
 عند إتمام الدورة بنجاح ، ستكون مؤھالً للتقدم إلى

 الوظائف في القطاع الصحي في المملكة المتحدة
 وعلى المستوى الدولي رھنا بمعاییر البلد

 وبمجرد االنتھاء من الدراسة ، یمكن لفرص
 الدراسات العلیا لدینا أن تزید من تعزیز معرفتك

 ومھاراتك ؛ بما في ذلك درجة الماجستیر ووحدات
التعلم ما بعد التسجیل والدكتوراه المھنیة

 الیة االختیار
 وتشمل عملیة اختیارتخصص التمریض للتسجیل

 إجراء مقابالت ، وإجراء اختبارات حسابیة ومحو
 األمیة ، وتحسین عملیات فحص اإلفصاح ، وإزالة

الصحة المھنیة

المناھج معتمدة بواسطة

  dmu.ac.uk

 الرجاء مالحظة: كانت معلومات الدورة التدریبیة صحیحة في وقت الطباعة وھي عرضة للمراجعة ، لذا قد 
تختلف. یرجى االطالع
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 انضم إلى مجتمعنا
عبر اإلنترنت

 تابعنا على قنوات التواصل االجتماعي الدولیة 
الخاصة  بنا للبقاء على اطالع بأحدث المعلومات 
للطالب الذین  ینضمون إلى جامعة دمنتفورت. 
نحن نشارك أعلى  النصائح للطالب الجدد ، 

والمعلومات الھامة والمواعید  النھائیة ، وتعطیك 
فكرة عن الحیاة الطالبیة في جامعة  دمنتفورت

  dmu.ac.uk/intfacebook

  dmu.ac.uk/inttwitter

  dmu.ac.uk/intinstagram

  dmu.ac.uk/youtube

  dmu.ac.uk/wechat

  dmu.ac.uk/weibo

  dmu.ac.uk/youku
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https://www.facebook.com/DMUinternational
https://twitter.com/dmuintoffice
https://www.instagram.com/dmuinternational/
https://www.youtube.com/user/DeMontfortUniversity
http://dmu.ac.uk/international/en/updates/wechat.aspx
https://www.weibo.com/dmuchina
http://i.youku.com/dmuchina


De Montfort University 
The Gateway 
Leicester LE1 9BH
UK

T: +44 (0)116 2 50 60 70
E: international@dmu.ac.uk
W: dmu.ac.uk/international
W: dmuchina.cn

dmu.ac.uk/intfacebook

dmu.ac.uk/inttwitter

dmu.ac.uk/intinstagram

dmu.ac.uk/youku

dmu.ac.uk/wechat

dmu.ac.uk/weibo




