
www.agu.edu.bh   :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع اجلامعة
أرقام الهواتف:

+973  17239882
+973  17239883
+973  17239884
+973  17239782
+973  17239750

admission@agu.edu.bh :كلية الطب والعلوم الطبيةالبريد االلكتروني

يســر جامعــة اخلليــج العربــي أن تعلــن عــن فتــح بــاب القبــول للســنة االولــى 
ــق  ــام الدراســي 1445/1444هـــ املواف ــة للع ــوم الطبي ــة الطــب والعل بكلي
العربيــة  اخلليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  ألبنــاء  2023/2022م، 
ومواطنــي الــدول العربيــة املقيمــن فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن 
اجلنســن لنيــل درجــة دكتــور فــي الطــب )املعادلــة  لدرجــة بكالوريــوس فــي 

الطب واجلراحة التي متنح في معظم اجلامعات العربية(. 

Arabian Gulf University



    شروط القبول بالكلية:

1ــ أن يجتاز املتقدم التالي:

أــ االختبارات التي تنظمها اجلامعة في اللغة االجنليزية.

ب ــ االختبارات التي تنظمها اجلامعة في املواد العلمية.

ج ــ املقابلة الشخصية التي تنظمها اجلامعة.

2ــ أن يسدد مبلغ مائة دينار )100 دينار بحريني( رسوم دخول اإلختبارات غير مستردة.

3ــــ أن يســدد الرســوم الدراســية املقــررة قبــل بدايــة الدراســة فــي حالــة قبولــه علــى مقاعــد 
الرســوم. 

أن يكــون املتقــدم مــن مواطنــي الــدول األعضــاء فــي اجلامعــة وهــي )دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، مملكــة البحريــن، اململكــة العربيــة الســعودية، ســلطنة عمــان، دولــة 
الكويــت، دولــة قطــر(،  وميكــن قبــول عــدد مــن أبنــاء الــدول العربيــة املقيمــن فــي 

الدول األعضاء برسوم دراسية. 

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الثانويــة العامــة )القســم العلمــي( أو مــا يعادلهــا هــذا 
العــام أو العــام الســابق علــى األكثــر ومبعــدل عــام ال يقــل عــن %95 أو )3.750 مــن 

ســلم الدرجــات األربــع(.

أن ال يزيد عمر املتقدم عن 20 سنة ميادية.

أن ميــأ اســتمارة طلــب االلتحــاق اخلاصــة بالقبــول فــي جامعــة اخلليــج العربــي مــع 
اســتيفاء جميــع البيانــات والوثائــق املطلوبــة وهــي:

ـــ وفــي حــال  ـــ شــهادة الثانويــة العامــة لهــذا العــام أو العــام الــذي ســبق علــى األكثــرـ   أـ 
حصــول الطالــب علــى الثانويــة العامــة مــن املــدارس األجنبيــة بداخــل أو خــارج دول 
اجمللــس عليــه التقــدم مبعادلــة لهــذه الشــهادة مــن وزارة التعليــم أو التربيــة والتعليــم 

املعنيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة .

ب ــ شهادة حسن سيرة وسلوك من املدرسة التي درس بها. 

ج ــــ  تعبئــة االســتمارة الطبيــة الصــادرة مــن اجلامعــة واعتمادهــا مــن أي مستشــفى 
حكومــي تثبــت لياقتــه الصحيــة.

د ــ 4 صور فوتوغرافية حديثة ملونة.

هـ ــ صورة من جواز السفر مع البطاقة السكانية أو الهوية الشخصية.

شروط قبول الطلبات وكيفية تقدميها:

    تقدمي الطلبات:
التربیة  وزارات  إلى  المجلس(  دول  لمواطني  )بالنسبة  والوثائق  الطلبات  تقدم 
والتعلیم أو وزارات التعلیم العالي في دولھم حسب االختصاص، مع تقدیم الطلب 

: الكترونیاً مشفوعاً بالمستندات المطلوبة من خالل الرابط التالي
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رة. یتقدم أبناء الدول العربیة األخرى إلى الجامعة مباش


