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برامج الدراسات العليا
ــن أن  ــة البحري ــي مبملك ــج العرب ــة اخللي يســر جامع
تعلــن عــن فتــح بــاب القبول لبرامــج الدراســات العليا 
ألبنــاء دول مجلــس التعــاون اخلليجــي واملقيمــن مــن 
الــدول العربيــة مبجلــس التعــاون للعــام األكادميــي 

1444/1443هـ املوافق  2023/2022م 

تقــدم الطلبــات والوثائــق )بالنســبة ملواطنــي دول اجمللــس( إلــى وزارات التربيــة والتعليــم 
أو وزارات التعليــم العالــي فــي دولهــم حســب االختصــاص، مــع تقــدمي الطلــب الكترونيــاً 

مشفوعاً باملستندات املطلوبة من خالل الرابط التالي: 

http://admission.agu.edu.bh/

يتقدم أبناء الدول العربية األخرى إلى اجلامعة مباشرة.

Arabian Gulf University



ثانيًا: الدراسات التربوية
دكتوراه الفلسفة في تربية املوهوبن.

 دبلوم وماجستير في تربية املوهوبن.
دبلــوم وماجســتير فــي صعوبــات التعلــم واإلعاقــات النمائيــة )تخصصــات: صعوبــات 

التعلــم، اإلعاقــة الذهنيــة، التوحــد(.

ثالثًا: الدراسات الطبية والصحية

الوراثــة  اخللويــة،  الوراثــة  )تخصصــات:  اجلزيئــي  الطــب  فــي  الفلســفة  دكتــوراه 
 .)Nanomedicine البيوكيميائية، علم املناعة، الوراثة الطبية، طب النانو

دكتوراه االكلينيكي في طب العائلة. 
ماجستير االكلينكي في طب العائلة. 

دبلــوم وماجســتير فــي طــب اخملتبــرات ) تخصصــات: علــم األمــراض، األحيــاء الدقيقــة 
واملناعة، علم أمراض الدم، الكيمياء اإلكلينيكية (. 

. )Personalized Medicine( دبلوم وماجستير في الطب الشخصي

دبلــوم وماجســتير فــي الطــب التجديــدي )Regenerative Medicine( ــ تخصصات: 
اخلاليا اجلذعية ــ صحة مكافحة الشيخوخة(. 

دبلوم الدراسات العليا في البحوث السريرية.
ماجســتير العلــوم فــي الطــب اجلزيئــي )تخصصــات: طــب النانــو، علــم الوراثــة اجلزيئيــة، 

علم املناعة اجلزيئية(. 

رابعًا: املعهد العربي الفرنسي إلدارة األعمال

العــام  القطــاع  بــن  الشــراكة  )تخصصــات:   »MBA« األعمــال  إدارة  فــي  ماجســتير 
الطيــران(. أعمــال  إدارة  املرافــق،  إدارة  واخلــاص، 

شروط القبول العامة
ـــ أن يكــون الطالــب مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وميكــن قبــول  1ـ 

طالب من أبناء الدول العربية األخرى املقيمن بدول اجمللس.   
2 ــــ أن يكــون الطالــب مرشــحاً مــن قبــل وزارات التربيــة والتعليــم أو وزارات التعليــم العالــي 

)ملواطني دول اجمللس(.  
ـــ أال يقــل املعــدل العــام للطالــب فــي البكالوريــوس عــن جيــد جــداً فــي حالة التقــدم لبرامج  3ـ 
املاجســتير أو الدكتــوراه  وال يقــل عــن جيــد فــي حالــة التقــدم لبرامــج دبلــوم الدراســات 

العليا.    
4 ــــ أن يكــون الطالــب حاصــاًل علــى املعــدل املطلــوب مــن القســم اخملتــص فــي اختبــار 

»IELTS« البريطاني، أو ما يعادله في اختبار »TOEFL«  األمريكي.   
5 ــــ أن يجتــاز الطالــب املقابلــة الشــخصية وأيــة امتحانــات أو متطلبــات أكادمييــة يحددهــا 

البرنامج اخملتص وتقرها اجلامعة.   
6 ـــ أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة الصحية.  

7 ـــ أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من الكلية التى تخرج منها.   
8 ـــ أن يسدد مبلغ )100 دينار بحريني( رسوم دخول االختبارات واملقابلة الشخصية.  

9 ـــ أن يسدد الرسوم الدراسية املقررة قبل بدء الدراسة.  

دكتوراه الفلسفة  في إدارة االبتكار.

دكتــوراه الفلســفة فــي علــوم البيئــة واملــوارد الطبيعيــة )تخصصــات: البيئــة واملــوارد 
الطبيعية، إدارة املوارد املائية(. 

ــة،  ــة الصحي ــة احليوي ــة )تخصصــات: التقني ــة احليوي ــوراه الفلســفة فــي التقني دكت
ــة(. البيئي

دبلــوم وماجســتير العلــوم فــي علــوم احليــاة )تخصصــات: التقنيــة احليويــة الصحيــة، 
الزراعية، البيئية(. 

دبلــوم وماجســتير العلــوم فــي إدارة االبتــكار والتقنيــة )تخصصــات: الهندســة، نظــم 
املعلومات، األعمال(. 

دبلــوم وماجســتير العلــوم فــي املــوارد الطبيعيــة والبيئــة )تخصصــات: البيئــة واملــوارد 
الطبيعيــة، تقنيــات االســتزراع الصحــراوي والزراعــة بــدون تربــة، إدارة املــوارد 

املائية، اإلدارة البيئية، الهيدروجيولوجيا(. 

االصطناعــي  الــذكاء  )تخصــص  القــادم  اجليــل  فــي حوســبة  العلــوم  ماجســتير 
ــذكاء االصطناعــي  واألســاليب الشــكلية لألمــن  ــة، ال ــة الصحي فــي الطــب والرعاي

الســيبراني، تقنيــات الكموميــة ــــ الكوانتــم(.

أواًل: الدراسات التقنية


