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الشـروط العــامة للقبـــول:

نسخة أصلية من كشـف الدرجات؛
نسخة أصلية من شهادة التخرج؛
على خريجي المدارس الخاصة 

او الجامعات األجنبية او الخاصة، 
معادلة الشهادة من وزارة التعليم او 

التعليم العالي في دولهم؛
صورة من جواز السفر؛

4 صور فوتوغرافية؛
شهادة لياقة صحية حديثة )نموذج في 

صفحة الجامعة اإللكترونية(؛
شهادة حسن سير وسلوك.

تقدم الطلبات والوثائق بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
إلى وزارات التربية والتعليم أو وزارات التعليم العالي

في دولهم حسب االختصاص، أما لنسبة ألبناء الدول العربية المقيمين في 
دول مجلس التعاون فيرجى تقديم الطلبات مباشرة إلى:

جامعة الخليج العربي – وحدة القبول والتسجيل
ص.ب 26671 – العدلية – مملكة البحرين

ولمزيد من االستفسار يرجى االتصال على: 17239999 )973+(
أو الفاكس رقم: 17239555 )973+(

www.agu.edu.bh :أو الدخول إلى صفحة الجامعة

جامعة خليجية مشتركة لدول مجلس 
العربي،  الخليج  لمنطقة  التعاون 
تأسست في 7 جمادى األول 1399هـ 
مقرها   ،1979 إبريل   4 الموافق 
مملكة البحرين. استهدف المسئولون 
والمخططون من إنشاء هذه الجامعة 
نوعية  جامعة  تكون  أن  وبرامجها 
تكون  وأن  أعداد،  جامعة  وليست 
شقيقاتها  لبرامج  مكملة  برامجها 
الدول  في  الخليجية  الجامعات 
مكرراً  نموذجاً  وليست  األعضاء 
استحداث  على  تعمل  بحيث  منها، 
برامج مبتكرة تلبي احتياجات خطط 
التنمية الحالية والمستقبلية بالمنطقة.

على  الجامعة  هذه  أهداف  بنيت  وقد 
ركائز ثالث هي:

الهدف الحضاري: وهو المساهمة في 
واإلسالمية  العربية  الحضارة  إحياء 
ما  إلى  واالستناد  مزاياها،  وجالء 
سامية  إنسانية  قيم  من  اإلسالم  في 

ومواقف عقالنية رشـيدة.

التقاء شباب  الهدف السياسي: وهو 
تحت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
سقف واحد ببرامج مشتركة وتأهيلهم 
فكرياً وتربوياً وعلمياً، وتنمية شعور 

االنتماء إلى منطقتهم وأمتهم.

يتصل  الذي  التنموي:  الهدف 
بالتنمية الشاملة بمعناها الحديث وما 
وتكاملها  الجهود  توثيق  من  يقتضيه 
والمادية  البشرية  الثروة  تنمية  في 
اإلنسان  وجعل  استثمارها  وحسن 

أداة وغاية. 

أن يكون الطالب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرشحاً 
من قبل وزارات التربية والتعليم أو التعليم العالي. كما ويمكن لمواطني دول 
المجلس الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة التقدم بطلباتهم إلى الجامعة 

مصطحبين موافقة الوزارات )عدم ممانعة( من الجهات المشار إليها بدولهم.
ويمكن قبول طالب من أبناء الدول العربية األخرى، المقيمين بدول المجلس 
وفق نسبة معينة وذلك على مقاعد الرسوم ويتقدم هؤالء مباشرة إلى الجامعة.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأية امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحددها 
برنامجه وتقرها الجامعة.

أن يقوم بتسديد الرسوم الدراسية المقررة في حالة قبوله على مقاعد الرسوم.
أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة / الكلية التي تخرج منها.

أن يكون الئقاً صحيـــاً. 

املســـتندات املطلــــوبة

شــروط تقديم الطلب للطالب املستجدين بكلية الطب:

بكلية  للدراسة  للقبول  يشترط  بالجامعة  للقبول  العامة  الشروط  إلى  باإلضافة 
الطب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما 
يعادلها هذا العام أو العام السابق على األكثر وعلى أن تكون الشهادة معتمدة من 
وزارة التربية والتعليم في دولته، وبمعدل عام ال يقل عن %95 أو )3,75 من 

سلم الدرجات األربع( وأن ال يزيد عمر المتقدم عن 20 سنة ميالدية.

شــروط تقديم الطلب للطالب املستجدين للدراسات العليــا:

باإلضافة إلى الشروط العامة للقبول بالجامعة يشترط للقبول للدراسة لبرامج 
الدراسات العليا ما يلي:

يجب أن ال يقل التقدير العام للطالب في البكالوريوس عن جيد جداً  في حالة 
التقدم لبرامج الماجستير؛

وأن ال يقل عن جيد في حالة التقدم لبرامج دبلوم الدراسات العليا.

لدرجة  للدراسة  للقبول  يشترط  بالجامعة  للقبول  العامة  الشروط  إلى  باإلضافة 
الدكتوراه ما يلي:

يقل  ال  بمعدل  التخصص  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  الطالب  يكون  أن 
)3,00 من 4,00 نقاط(

أن يكون الطالب حاصاًل على المعدل المطلوب من القسم المختص في اختبار 
“IELTS” للمجلس البريطاني، أو ما يعادله في اختبار “TOEFL” األمريكي؛
التدريس  هيئة  أعضاء  من  لجنة  أمام  الشخصية  المقابلة  الطالب  يجتاز  أن 

بالبرنامج؛
الطالب بتصور مبدئي لموضوع بحثي ينوي أن ينجزه خالل مرحلة  يتقدم  أن 

الدكتوراه؛
األولوية في القبول للطلبة الحاصلين على درجة الماجستير في نفس التخصص 

المطلوب دراسته في جامعة الخليج العربي.

شــروط تقديم الطلب لدرجة الدكتــــوراه:

موقع الجامعة

الرسوم الدراسية للعام األكادميي 2017\2018م
رسوم دخول امتحانات القبول واملقابالت الشخصية جلميع برامج اجلامعة هي )100 دينار حبريين( 

%5 سنويًا. 7000 د.ب. على أن تزداد  

الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية

الدبلوم: سنة واحدة
املاجستري:  سنتان  

الدكتوراه:  4 سنوات

الرتبــــوية

التقنيـــــة

الطبيـــة

)MBA( سنة ونصف13600 دينار حبريينماجستري ادارة االعمال

باالضافة الى رسوم )استخدام المختبر Bench Fees( لطلبة الدراسات التقنية والطبية، لمرة واحدة طوال فترة الدراسة ) الماجستير 1500 د.ب. والدكتوراه 2000 د.ب.(،      *
كما يتحمل الطالب أو الجهة المبتعثة كلفة جميع المواد المختبرية للبحث واالجهزة التى يتم تامينها لصالح بحث الطالب.  

رسوم مختبرية بقيمة )500 د.ب( لبرنامجي “اضطراب التوحد” و “علوم البيئة والموارد الطبيعية” وذلك في الفصل الدراسي الثاني فقط.  *

مــدة الدراسة

مــدة الدراسة

الربامـــج

الربامـــج

العليا )دبلوم، ماجستري، دكتوراه( ـ برامج الدراسات   2

الرســـوم الدراسـية

%5 سنويًا. 12,400 د.ب. على أن تزداد 

مدة الدراسة

6 ســنوات

دكتور يف الطب  
)M.D.(

ـ البكالوريوس  1

الســـــكن اجلامعــــي

غرفة جامعيه
100 دينار شهريا

شقة ) غرفة(
150 دينار شهريا

شقة )غرفتني(
225 دينار شهريا

غرفة ستوديو
130 دينار شهريا

شــروط القبـول يف اجلامعـة
Arabian Gulf University

A
rabian Gulf Univers

ity

Salmaniya 
Medical Complex

Arabian Gulf University 

Oman Ave

Salmaniya Ave

King Abdulaziz Ave

Al Ala'a Al Hadrami
Primary Boys School

HH-Princess 
Al-Jawhara Centre 


