
ق الأوسط: إليكم القائمة التالية للدورات الرائجة لدى طالبنا من ال�ش

(  الدراسات )الدرجات( الجامعية الدراسات العليا )الماجست�ي
  )IFP( ية بية والتعليمبرنامج السنة التحض�ي ماجست�ي قيادة وإدارة ال�ت

)LLB( بكالوريوس قانون  )TESOL( ن بلغات أخرى ية للمتحدث�ي ن نجل�ي ماجست�ي اللغويات التطبيقية وتدريس اللغة الإ

ماجست�ي العلوم الصحية  بكالوريوس علم الطب الحيوي

ي إدارة الأعمال
دارة الدوليةبكالوريوس �ن ماجست�ي الإ

كلينيكيةبكالوريوس التجارة الدولية / التغذية الإ كلينيكي ماجست�ي علم الأعصاب الإ

ي إدارة الأعمال والريادة
عالم، والتصالت، والثقافةبكالوريوس �ن ي الإ

ماجست�ي �ن

ي التصالت والتواصل
نسان والعالقات الدوليةبكالوريوس �ن ي حقوق الإ

ماجست�ي �ن

عالم، والثقافة، والهوية ي الإ
ي القانون بكالوريوس �ن

دبلوم جامعي �ن

ي الصحافة 
ي علم النفس(بكالوريوس �ن

البحوث )دكتوراة، دكتوراة �ن

ي المملكة المتحدة 
كلينيكية. وكانت جامعة روهامبتون أول جامعة �ف كان مجال اهتمامي هو التغذية الإ

ي لندن، وهي مدينة جميلة تُعرف 
كلينيكية إىل برنامجها. تقع جامعة روهامبتون �ف تضم التغذية الإ

ي هنا 
بتعليمها القوي، ومتاحفها التاريخية، وفنونها. لقد كانت هذه فرصة جيدة أن أواصل دراسا�ت

وستكون تجربة عظيمة إن شاء الله.

كلينيكية ي التغذية الإ
ف مجيد )البحرين( - ماجست�ي العلوم �ن الآنسة كاظم�ي

“
”

ائج عام 2016 ت ، ن كامل لعام 2017    2. دراسة وجهة خريجي التعليم العالي 1. دليل الجامعة ال

ي لندن1
جامعة حديثة �ن

 أفضل

من منطقة ويست ايند

عىل بعد 

30 دقيقة  ن يحصلون عىل  من الخريج�ي
عمل أو يكملون دراساتهم 

العليا خالل 6 أشهر2

%93
 جنسية مختلفة 

ي الجامعة
�ن

140

Jordan
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The following list of courses are popular with our Middle Eastern students:

Undergraduate Courses (Bachelors) Postgraduate Courses (Masters)
International Foundation Programme (IFP) MA Education Leadership & Management

LLB Law MA Applied Linguistic and TESOL  

BSc (Hons) Biomedical Science MSc Health Sciences  

BSc / BA (Hons) Business Management MSc International Management

BSc (Hons) International Business MSc Clinical Neuroscience / Nutrition

BSc (Hons) Business Management and Entrepreneurship MA Media, Communication and Culture

BA (Hons) Mass Communications MA Human Rights & International Relations

BA (Hons) Media, Culture and Identity Graduate Diploma in Law 

BSc / BA (Hons) Journalism Research (PhD, PsychD)

My area of interest was clinical nutrition. Roehampton was the first university 
in England to incorporate clinical nutrition into their programme. Roehampton 
is in London, which is a beautiful city known for its strong education, historical 
museums and art. It was good opportunity for me to continue my studies here 
and hopefully it will be a great experience.

Miss. Kadhmeen Majeed (Bahrain) – MSc Clinical Nutrition

modern university  
in London1

Best
from the  
West End

30 mins
of graduates in 

work/further study 
within 6 months2

93 %
nationalities 
represented  
on campus

140

“
”

1. Complete University Guide 2017   2. Destination of Leavers of Higher Education Survey, 2016 results   
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نامج كاديميةال�ب يةالمتطلبات الأ ف نجل�ي اسعار 2019/2018متطلبات اللغة  الإ

ف ي للطالب الدولي�ي نامج التحض�ي  UKVI( IELTS( 12 عاما من الدراسة المدرسية أو ما يعادله محلياال�ب
الحد الأد�ن 4,5  

ي لكل عام
لي�ن 14,000 جنيه إس�ت

ي أو المستوى المتقدم للشهادة العامة البكالوريوس برنامج تحض�ي
)GCE( للتعليم

 IELTS 
)عىل أن ل تقل كل مهارة عن 5,5 والمجموع الكىلي 6,0( 

ي لكل عام
لي�ن 13,520 جنيه إس�ت

ي درجة علمية من جامعة بالمملكة الدبلوم الجامعي
نجاح بمقبول �ن

المتحدة أو ما يعادله من الخارج
 )UKVI( IELTS 

)عىل أن ل تقل كل مهارة عن 5,0 والمجموع الكىلي 5,5(
ي لكل عام

لي�ن 5,500 جنيه إس�ت

) درجة جامعية بحد أد�ن المستوى الأد�ن من الدرجة الدراسات العليا )الماجست�ي
5,0/3,0 )GPA( الثانية أو معدل

 IELTS 
)عىل أن ل تقل كل مهارة عن 5,5 والمجموع الكىلي 6,5( 

ي لكل عام
لي�ن 14,460 جنيه إس�ت

ي علم النفس(
ف    البحوث )دكتوراة، دكتوراة �ف  IELTS ماجست�ي بمرتبة �ش

)عىل أن ل تقل كل مهارة عن 6,0 والمجموع الكىلي 7,0(     
ي لكل عام

لي�ن 14,460 جنيه إس�ت

وط اللتحاق �ش

قائمة دورات التعليم الجامعي

الأعمال 

المحاسبة
الأعمال التجارية الدولية

أدارة الأعمال
إدارة الأعمال والقتصاد

ة الأعمال الحرة إدارة الأعمال ومبا�ش
ية إدارة الموارد الب�ش

التسويق
تسويق وإدارة تجارة التجزئة 

العلوم الجتماعية 

)LLB( بكالوريوس قانون
بكالوريوس قانون )LLB( وعلم الجريمة

علم الجتماع
علم الجريمة 

بية والتعليم     ال�ت

دراسات الطفولة المبكرة
بية والتعليم دراسات ال�ت

ي )وضع المعلم المؤهل(
التعليم البتدا�أ

ي
التدريب الريا�ن

علوم الحياة 

علم الطب البيولوجي
العلوم البيولوجية

نسان علم الإ
التغذية والصحة

نسان الجتماعي علم الإ
علوم الرياضة والتمرين
ي الرياضة

علم النفس �ن
علم الحيوان

نسانية  العلوم الإ

لهوتية الكرازة
علم الالهوت والدراسات الدينية

الحضارة الكالسيكية
التاريخ

الفلسفة 

علم النفس

علم النفس

رشاد النفسي علم النفس والإ
علم النفس العالجي

عالم والثقافة الإ

الأفالم
التصوير

الصحافة
عالم الرقمية وسائل الإ
ية التصالت الجماه�ي

عالم، والثقافة، والهوية الإ
ية واللغويات ن نجل�ي اللغة الإ

اللغات والتصالت العالمية

الدراما، والم�ح، والأداء

دراسات الدراما
دراسات الدراما، والم�ح، والأداء

الرقص

دراسات الرقص
ي الرقص

بكالوريوس الفنون التشكيلية  �ن

بداعية ية والكتابة الإ ف نجل�ي الإ

بداعية الكتابة الإ
ي ن نجل�ي الأدب الإ

IELTS التواريخ ومتطلبات : ية للماجست�ي دورات اللغة التحض�ي

 التعليم الجامعي: الدورات، والتواريخ، والرسوم
 6,0 IELTS الطالب الذين يحتاجون إىل احراز

ي كل المهارات
بدرجة 5,5 �ف

 الدراسات العليا: 
 6,5 IELTS الطالب الذين يحتاجون إىل احراز

ي كل المهارات
بدرجة 5,5 �ف

 البحوث: 
 7,0 IELTS الطالب الذين يحتاجون إىل احراز

ي كل المهارات
بدرجة 6,0 �ف

دورة مدتها 5 أسابيع

أغسطس إل سبتم�ب
 :IELTS 

عىل أن ل يقل كل قسم عن 5,0 والمجموع 
الكىلي 5,5

 :IELTS 
عىل أن ل يقل كل قسم عن 5,0 والمجموع 

الكىلي 6,0

 :IELTS 
عىل أن ل تقل الكتابة عن 6,5 والأقسام 

الأخرى عن 6,0 والمجموع الكىلي 6,5

دورة مدتها 10 أسابيع

يوليو إل سبتم�ب
 :)UKVI( IELTS 

عىل أن ل يقل كل قسم عن 4,0 وأن ل تقل 
الكتابة عن 4,5 والمجموع الكىلي 5,0

 :)UKVI( IELTS 
عىل أن ل يقل كل قسم عن 5,0 والمجموع 

الكىلي 5,5

 :)UKVI( IELTS 
عىل أن ل تقل الكتابة عن 6.0 والأقسام 

الأخرى عن 5,5 والمجموع الكىلي 6,0

دورة مدتها 15 أسبوع

يونيو إل سبتم�ب
 :)UKVI( IELTS 

عىل أن ل تقل كل درجة عن 4,0 وأن ل تقل 
الكتابة عن 4,5 والمجموع الكىلي 4,5

 :)UKVI( IELTS 
عىل أن ل تقل كل درجة عن 4,0 وأن ل تقل 

الكتابة عن 4,5 والمجموع الكىلي 5

ل ينطبق
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Programme Academic Requirements English Language 
Requirements

2018/19 Prices 

International Foundation 
Programme 

12 years of schooling or the local 
equivalent

IELTS (UKVI) 4.5 min  £14,000 per year

Undergraduate (Degree) Foundation or GCE Advanced Level IELTS 6.0 (no band less than 5.5)   £13,520 per year

Grad Certificate Pass in a UK university degree or 
overseas equivalent

IELTS (UKVI) 5.5 (no single 
element below 5.0)

£5,500 per year

Postgraduate (Masters) Degree min second class lower 
division or GPA 3.0/5.0

IELTS 6.5 (no band less than 5.5)     £14,460 per year

Research (PhD, PsychD) Masters  with merit profile  IELTS 7.0 (no band less than 6.0)     £14,460 per year

Entry Requirements

Pre-Sessional English Courses: Dates and IELTS Requirements

Course, dates and fees Undergraduate: Students who 
need to reach IELTS 6 with 
5.5 in all sections

Postgraduate: Students who 
need to reach IELTS 6.5 with  
5.5 in all sections

Research: Students who need 
to reach IELTS 7 with min 6.0 
in all bands 

5 week course
Aug to Sept

IELTS: 5.5 with no less than 5.0 
in any section

IELTS: 6 with no less than 5.0 in 
any section

IELTS: 6.5 with no less than 6.5 
in writing and 6 in other sections

10 week course
July to Sept

IELTS (UKVI): 5 with no less 
than 4.0 in any section and no 
less than 4.5 in writing

IELTS (UKVI): 5.5 with no less 
than 5.0 in any section

IELTS (UKVI): 6 with no less 
than 6 in writing and 5.5 in other 
sections

15 week course
June to Sept

IELTS (UKVI): 4.5 overall with 
no less than 4.0 in any band 
and no less than 4.5 in writing

IELTS (UKVI): 5 with no less 
than 4.0 in any band and no 
less than 4.5 in writing

Not applicable

Undergraduate Course List

Business 
Accounting
International Business
Business Management
Business Management and Economics
Business Management and 
Entrepreneurship
Human Resource Management
Marketing
Retail Marketing and Management

Social Sciences 
LLB (Hons) Law
LLB (Hons) Law and Criminology
Sociology
Criminology

Education    
Early Childhood Studies
Education Studies
Primary Education (QTS)
Sport Coaching
Sports Coaching Practice

Life Sciences 
Biomedical Science
Biological Sciences
Anthropology
Nutrition and Health
Social Anthropology
Sport and Exercise Sciences
Sport Psychology
Zoology

Humanities 
Ministerial Theology 
Theology and Religious Studies
Classical Civilisation
History
Philosophy

Psychology
Psychology
Psychology and Counselling
Therapeutic Psychology

Media and Culture
Film
Photography
Journalism
Digital Media
Mass Communications
Media, Culture and Identity
English Language and Linguistics
Languages and Global Communication

Drama, Theatre and 
Performance
Drama Studies
Drama, Theatre and Performance 
Studies

Dance
Dance Studies
Bachelor of Fine Arts in Dance

English and Creative Writing
Creative Writing
English Literature
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Get in touch: www.roehampton.ac.uk/international/contact-us

The best of both worlds: A secure campus  
university 30 minutes from central London  

 

 

 

The O2
The Shard

Tate Modern

Imperial War 
Museum

 

Harrods Houses of 
Parliament

National  
Archives

Richmond Park

Twickenham

Wimbledon

British 
Museum

St Paul’s 
Cathedral

Tower of  
London

Covent 
Garden

Westfield  
Shopping  
Centre City Airport

Putney 
Bridge

Hammersmith London Bridge

Paddington

Putney

Barnes

University of  
Roehampton

Olympic Park

Waterloo

Clapham
Junction

Richmond

Kings Cross 
St Pancras

Chelsea 
Football 
Club

Fulham 
Football 
Club

Knightsbridge

Baker Street

King Fahad 
Academy

Kingston

Oval Cricket 
Ground

Heathrow 
40 mins

Gatwick 
50 mins

Chelsea
Bridge

حرم جامعة آمن يبعد 30 دقيقة 
عن وسط لندن 
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السكن

ي وسط لندن 
ة من المساكن يمكنك الختيار منها، وذلك بحرم الجامعة و�ن توجد تشكيلة كب�ي

كذلك. يفضل بعض الطالب سكن بالقرب من الجامعة نفسها، بينما يفضل آخرين السكن بالقرب 
من وسط لندن وأماكن جذبها العديدة. وآيا كان اختيارك، يمكن أن يساعدك مكتب السكن عىل 

العثور عىل المكان المناسب للسكن.

السكن خارج حرم الجامعة

ي قلب 
يضم مب�ن )Spring Mews( غرف أنيقة بحمام خاص، وجو اجتماعي، وموقع ممتاز �ن

ي لندن. 
لك” أثناء سكنك �ن ن المدينة مما يجعله المكان الممتاز لتجعله “م�ن

السكن داخل حرم الجامعة

ي 
لي�ن ي قاعات حرم الجامعة، ولكن تبلغ قيمتها عموما حوالي 130 جنيه إس�ت

تختلف رسوم السكن �ن
ن عىل المحتويات.  ي الأسبوع. تشمل التكلفة فوات�ي المنافع العامة والتأم�ي

ي �ن
لي�ن إل 175 جنيه إس�ت

ي الشهر 
ي �ن

لي�ن وإل جانب تكاليف السكن، يُنصح الطالب بأن يكون لديهم حوالي 500 جنيه إس�ت
لتكاليف المعيشة مثل الطعام، والسفر، والكتب إلخ. راجع موقع الجامعة للمزيد من التفاصيل 

اضية:  حول القاعات المختلفة والجولت الف�ت
http://www.roehampton.ac.uk/Accommodation/

أسئلة عن السكن؟ يمكنك مراسلة   

accommodation@roehampton.ac.uk أو اتصل عىل 3166 392 208 44+.

ممثلنا داخل الدولةالتصال المبا�ش بالجامعة

 www.roehampton.ac.uk :Web

 international@roehampton.ac.uk :إيميل

ت: 3192 208392 44 +

اتصل بنا

 السكن 
المضمون 

 قدم طلب قبل 
31 يوليو

قائمة دورات الدراسات العليا

الأعمال 

دارة الدولية الإ
دارة الدولية مع الشؤون المالية الإ

ية دارة الدولية مع إدارة الموارد الب�ش الإ
دارة الدولية مع التسويق الإ

ة( ن خ�ب ماجست�ي إدارة العمال )حد أد�ن عام�ي

العلوم الجتماعية  

نسان حقوق الإ
نسان والعالقات الدولية حقوق الإ

علم الجريمة العالمي
ي القانون

دبلوم جامعي �ن

بية والتعليم   ال�ت

دراسات الطفولة المبكرة
بية والتعليم قيادة وإدارة ال�ت

بية والتعليم سياسة ال�ت
التمرن التعليمي

ي والثانوي(
بية والتعليم )PGCE( )البتدا�أ ي ال�ت

شهادة الماجست�ي �ن
أساليب البحوث الجتماعية

الحتياجات التعليمية الخاصة

الدراما، والم�ح، والأداء

ي لندن:
الم�ح والأداء �ن

المشاهدة، والصناعة، والتأليف

علوم الحياة

العلوم الصحية
علم الميكانيكا الحيوية
ي للخاليا

الطب الأحيا�أ
كلينيكية التغذية الإ

كلينيكي ي الإ العلم العص�ب
الإجهاد والصحة

ي الصحة
نسان �ن علم الإ

علوم الرياضة والتمرين
ي الرياضة والتمرين

علوم الوظائف �ن
ي الرياضة والتمرين

علم النفس �ن

ي
التغذية واضطرابات التمثيل الغذا�أ

بيولوجيا الرئيسات وسلوكياتها وحمايتها

عالم، والثقافة، واللغة  الإ

الصحافة
عالم، والتصالت، والثقافة الإ

ثقافات الأفالم والتلفزيون
ن بلغات  ية للمتحدث�ي ن نجل�ي اللغويات التطبيقية وتدريس اللغة الإ

)TESOL( أخرى
جمة )السمعية البرصية/ المتخصصة( ال�ت

بداعية ي الصناعات الإ
ن الثقافات �ن التواصل ب�ي

ن  رشاد النفسي التكامىلي والعالج النفسي لالأطفال والمراهق�ي الإ
والعائالت

علم النفس

العالج النفسي بالفنون
دراسات الرتباط

العالج بالموسيقى أو اللعب أو الدراما

رشاد النفسي علم النفس والإ
العالج النفسي بحركة الرقص

رشاد النفسي التكامىلي والعالج النفسي الإ

نسانية العلوم الإ

التاريخ
الكرازة المسيحية

البحوث الكالسيكية
البحوث التاريخية

ي الالهوت(
علم الالهوت العمىلي )دكتوراه �ن

علم الالهوت والدراسات الدينية

بداعية  ية والكتابة الإ ف نجل�ي الإ
الن�ش

أدبيات الأطفال
) بداعية )المسار التخصصي الكتابة الإ

الرقص  

تصميم الرقص
تصميم الرقص والأداء
نسان والرقص علم الإ
فلسفة وتاريخ الرقص

سياسات الرقص وعلم الجتماع
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Accommodation

There are a wide variety of residences to choose from, both on 
campus and in central London. Some students prefer to be near 
to the University itself, while others like to live closer to central 
London with its many attractions. Whatever your preference, the 
Accommodation Office can help you to find the right place to live.

Living Off Campus
Spring Mews combines stylish ensuite rooms, a social atmosphere 
and a fantastic location in the heart of the city making it the perfect 
place to call ‘home’ while living in London. 

Living On Campus
Accommodation fees vary for on campus halls, but are generally 
around £130 to £175 per week. The cost includes utilities bills and 
contents insurance. On top of accommodation costs, students are 
advised to have approximately £500 per month for living expenses 
such as food, travel, books etc. Check the website for more details 
of different halls and for virtual tours: 
http://www.roehampton.ac.uk/Accommodation/

Accommodation Questions? Contact 
accommodation@roehampton.ac.uk or call on +44 208 392 3166.

University Direct Contact Our Country Representative

Web: www.roehampton.ac.uk 

E mail: international@roehampton.ac.uk 

Tel: + 44 208392 3192

Contact us

Guaranteed 
accommodation
Apply before 
July 31

Postgraduate Course List

Business 
International Management
International Management with Finance
International Management with HRM 
International Management with 
Marketing
MBA (Min 2 years experience)

Social Sciences  
Human Rights
Human Rights & International Relations 
Global Criminology
Graduate Diploma in Law

Education  
Early Childhood Studies
Education Leadership and Management
Education Policy
Educational Practice
PGCE (Primary & Secondary) 
Social Research Methods
Special Educational Needs 

Drama, Theatre and Performance
London’s Theatre and Performance:
    Viewing, Making, Writing

Life Sciences
Health Sciences
Biomechanics
Cell Biomedicine 
Clinical Nutrition
Clinical Neuroscience
Stress and Health
Anthropology of Health
Sport and Exercise Science
Sport and Exercise Physiology
Psychology of Sport and Exercise 
Nutrition and Metabolic Disorders
Primate Biology, Behaviour and
     Conservation

Media, Culture and Language 
Journalism
Media Communication and Culture
Film and Screen Cultures
Applied Linguistics and TESOL
Translation (Audiovisual / Specialised) 
Intercultural Communication in the
     Creative Industries
Integrative Counselling and   
    Psychotherapy for Children,     
    Adolescents and Families

Psychology
Art Psychotherapy
Attachment Studies
Music, Play or Drama Therapy
Counselling Psychology 
Dance Movement Psychotherapy
Integrative Counselling and 
Psychotherapy

Humanities
History
Christian Ministry
Classical Research
Historical Research
Practical Theology (DTh)
Theology and Religious Studies

English and Creative Writing 

Publishing
Children’s Literature
Creative Writing (specialist pathway)

Dance  
Choreography
Choreography and Performance
Dance Anthropology
Dance Philosophy and History
Dance Politics and Sociology
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