:أولاً :برامج البكالوريوس
:شروط القبول في برامج البكالوريوس
أن يكون المتقدم حاصلاًعلى شهادة الثانوية المصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم
.في مملكة البحرين أومايعادلها بمعدل لا يقل عن  % 60أو مايعادله
:الحاصلون على معدل أقل من  %60يستطيعون التقدم إذا ما استوفوا أحد الشروط التالية
.الرياضيون والفنانون ممن يمثلون المملكة في المشاركات الخارجية 1.
.من لديهم خبرة عملية كافية لا تقل عن سنة بعد حصولهم على الثانوية العامة 2.
بالرغم مما ورد اعلاه ،لمجلس الجامعة الحق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلاتهم 3.
%.عن 60
يشترط ألا يزيد عدد المقبولين استناداً لهذا البند (ب) عن  5%من عدد الطلبة 4.
.المقبولين
ج .في بعض التخصصات يتوجب على الطلبة المقبولين من المسارات الثانوية غير العلمية أن
يجتازوا
.مقررات استدراكية
د .يتقدم جميع الطلبة المقبولين في الجامعة لاختبار إلزامي لتحديد المستوى في اللغة
.الإنجليزية تحدده الجامعة

:الوثائق المطلوبة للالتحاق ببرامج البكالوريوس
.إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات الأصليين
.معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة
.نسخة من البطاقة السكانية سارية المفعول
.نسخة من جواز السفر ساري المفعول
.شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة

).صور شخصية )عدد 3

ثانياً  :مرحلة الماجستير
:شروط القبول في برامج الماجستير
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية 1.
.معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين
أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في نفس التخصص لدراسة الماجستير أو في تخصص 2.
يؤهله للدراسة فيها وفق الخطة الدراسية لذلك التخصص وبخلاف ذلك يتوجب على المتقدم
.اجتيازعدد من المقررات الاستدراكية المعتمدة من قبل الجامعة والتي يحددها القسم المختص
) (GPAالحد الادنى لقبول المتقدم أن يكون حاصلاً على البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.
لايقل عن
.جيد أو مايعادله
يشترط لقبول المتقدم لدراسة أي من برامج الماجستير أن يكون حاصلاً على شهادة التوفل 4.
أو ما يعادلها بعلامة لا تقل عن ) ،(450وإلا يلتزم الطالب خلال السنة الأولى بدراسة
واجتياز مادتين استدراكيتين بنجاح في اللغة الانجليزية تحدد من قبل الكلية ويستثنى
من ذلك المتقدم الذي ينجح في اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الانجليزية
.المعتمد من قبل الجامعة .وعلى المتقدم اجتياز مقابلة تجريها لجنة في القسم العلمي
.اجتياز المتقدم أي اختبارات يجريها القسم العلمي عند الحاجة 5.
يقدم المتقدم رسالتي تزكية ويفضل إحداها من أحد اعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي 6.
.تخرج منها
ان يكون للمتقدم خبرة لاتقل عن سنة في المجال المهني المرتبط ويستثنى من هذا الشرط 7.
لايقل عن (جيد جدا) أو ما يعادله ،على أن لا يزيد عدد ) (GPAالحاصلين على معدل تراكمي
.المقبولين بهذا الإستثناء عن  % 50من إجمالي الطلاب

على المتقدم إجتياز امتحان و مقابلة شخصية لتحديد مستواه الدراسي إن تطلب القسم 8.
ذلك ،وأجتيازمقررات استدراكية يحددها القسم المختص في ضوء المؤهلات الحاصل عليها
.وأدائه في الامتحان والمقابلة الشخصية

:الوثائق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير
.إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات الأصليين
.معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة
شهادة البكالوريوس ) الشهادة الحائطية وكشف الدرجات و إفادة التخرج ( الأصلية
.مستوفية جميع التصديقات المطلوبة
.نسخة من البطاقة السكانية سارية المفعول
.نسخة من جواز السفر ساري المفعول
.شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة
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.رسالتي تزكية ويُفضل إحداها من أحد اعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي تخرج منها
شهادة خبرة لاتقل عن سنة في المجال المهني المرتبط ويستثنى من شرط الخبرة الحاصلين
.على تقدير لايقل عن )جيد جدا( أو ما يعادله

:الوثائق المطلوبة من الطلبة المحولين
بالإضافة للوثائق المطلوبة أعلاه ،يجب على الطلبة المحولين من مؤسسات التعليم العالي
:الأخرى تقديم الوثائق التالية
.كشف الدرجات الأصلي مستوفياً التصديقات المطلوبة
.إفادة الإنسحاب الأصلية مستوفيةً التصديقات المطلوبة
.وصف المقررات المعتمد من الجهة المحول منها

