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.دكتوراه الفلسفة  في إدارة االبتكار-

(.إدارة الموارد المائيةالبيئة والموارد الطبيعية،: تخصصات)دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة والموارد الطبيعية -

(.التقنية الحيوية الصحية، البيئية : تخصصات) دكتوراه الفلسفة في التقنية الحيوية -

(.التقنية الحيوية الصحية، الزراعية، البيئية : تخصصات) دبلوم وماجستير العلوم في علوم الحياة -

(.الهندسة، نظم المعلومات، األعمال : تخصصات ) دبلوم وماجستير العلوم في إدارة االبتكار والتقنية -

زراع الصحراوي البيئة والموارد الطبيعية، تقنيات االست: تخصصات) دبلوم وماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة -

(.الهيدروجيولوجياوالزراعة بدون تربة، إدارة الموارد المائية، اإلدارة البيئية، 

ي تخصص الذكاء االصطناعي في الطب والرعاية الصحية، الذكاء االصطناع)ماجستير العلوم في حوسبة الجيل القادم -

(.الكوانتم–الشكلية لألمن السيبراني، تقنيات الكمومية واألساليب 

ولًا
 
ألدرأساتًألتقنية:ًأ

.الفلسفة في تربية الموهوبيندكتوراه⁻

.دبلوم وماجستير في تربية الموهوبين⁻

(.وحدصعوبات التعلم، اإلعاقة الذهنية، الت: تخصصات)دبلوم وماجستير في صعوبات التعلم واإلعاقات النمائية ⁻

ألدرأساتًألتربوية:ًثانياًا

راثة الطبية، ، علم المناعة، الوالبيوكيميائيةالوراثة الخلوية، الوراثة : تخصصات ) دكتوراه الفلسفة في الطب الجزيئي -

(.  Nanomedicineطب النانو

.دكتوراه االكلينيكي في طب العائلة-

ياء علم األمراض، األحياء الدقيقة والمناعة، علم أمراض الدم، الكيم: تخصصات) دبلوم وماجستير في طب المختبرات -

(.اإلكلينيكية 

. (Personalized Medicine)دبلوم وماجستير في الطب الشخصي-

صحة –الخاليا الجذعية : تخصصات- (Regenerative Medicine)التجديديدبلوم وماجستير في الطب -

(.مكافحة الشيخوخة

.دبلوم الدراسات العليا في البحوث السريرية-
(.طب النانو، علم الوراثة الجزيئية، علم المناعة الجزيئية: تخصصات)الجزيئيماجستير العلوم في الطب -

.ماجستير االكلينكي في طب العائلة-

ألدرأساتًألطبيةًوألصحية:ًثالثاًا

الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة المرافق، إدارة أعمال : تخصصات) « MBA»ماجستير في إدارة األعمال -

(.الطيران

عمال:ًرأبعاًا
 
دأرةًأل ألمعهدًألعربيًألفرنسيًلإ
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شروط القبول العامة

.يتقدم أبناء الدول العربية األخرى إلى الجامعة مباشرة

هـ 1443شوال 4العاليآخر موعد لتقديم الطلبات إلى وزارات التربية والتعليم أو وزارات التعليم 

،  علماً بأن المقابالت الشخصية سوف تعقد خالل الفترة من األحد إلى م2022مايو 5الموافق 

أو في المواعيد التي م 2022يونيو 2مايو 29الموافق هـ 1443ذوالعقدة2شوال 28الخميس

.يعلن عنها للمتقدمين في بعض البرامج

أن يكون الطالب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمكن قب. ول 1

.طالب من أبناء الدول العربية األخرى المقيمين بدول المجلس

أن يكون الطالب مرشحاً من قبل وزارات التربية والتعليم أو وزارات التعلي. م العالي2

(.لمواطني دول المجلس ) 

أال يقل المعدل العام للطالب في البكالوريوس عن جيد جداً في حالة التقدم ل. برامج 3

سات الماجستير أو الدكتوراه  وال يقل عن جيد في حالة التقدم لبرامج دبلوم الدرا

. العليا

أن يكون الطالب حاصالً على المعدل المطلوب من القسم المختص في اختبار . 4"IELTS  "

.األمريكي" TOEFL"البريطاني، أو ما يعادله في اختبار 

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأية امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحد. دها 5

.البرنامج المختص وتقرها الجامعة 

أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة الصحية . 6.

أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من الكلية . .تخرج منهاالتى7

.ةرسوم دخول االختبارات والمقابلة الشخصي( دينار بحريني 100) ن يسدد مبلغ أ8.

أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة قبل بدء الدراسة. 9.

عليمالتوزاراتأووالتعليمالتربيةوزاراتإلى(المجلسدوللمواطنيبالنسبة)والوثائقالطلباتتقدم

ً الكترونياالطلبتقديممع،االختصاصحسبدولهمفيالعالي الرابطاللخمنالمطلوبةبالمستنداتمشفوعا
:التالي
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