رقم الطلب:

Application No.

Photo

طلب التحاق Application Form
برامج البكالوريوس
Bachelor’s Degree

الطلبة املحولين من جامعات أخرى
Transfer Students

برامج املاجستير
Master’s Degree

ً
أوال :تمأل بواسطة جميع املتقدمين لاللتحاق بجميع برامج الجامعة

Part 1: To be filled by all applicants

االسم األول  ------------------------األب ------------------------------ :الجد ----------------------------- :العائلة---------------------------------- :
First Name: ----------------------- Second Name: ------------------------ Third Name: ----------------------- Family Name: -------------------C.P.R. No.:

الجنسية Nationality------------------------------------------------ :الرقم الشخص ي:

رقم جواز السفر Passport No.:------------------------------------- :تاريخ االنتهاءExpiry Date: ---------------------------------------------------
تاريخ امليالد Date of Birth: -------------------------------------------:مكان امليالدPlace of Birth: ------------------------------------------------ :
Marital Status:
 Sex:الحالة االجتماعية:
الجنس :
ذكر
Male

أعزب
Single

أنثى
Female

متزوج
Married

أخرى
Others

اسم ولي األمر Name of the Guardian----------------------------- :صلة القرابةRelationship------------------------------------------------- :
Address in the Kingdom of Bahrain:
العنوان في مملكة البحرين:
رقم املنزل/املبنى/الشقة Villa/Bld./Flat No. -----------------------:رقم الشارع/الطريق/املمرStreet/Road/Lane No.:-----------------------:
رقم املجمع Block No.------------------------------------------------:املنطقةArea:---------------------------------------------------------------- :
هاتف املنزل Residence Phone:-------------------------------------:الهاتف النقالMobile:------------------------------------------------------:
هاتف العمل Work Phone:------------------------------------------:البريد اإللكترونيE-mail:----------------------------------------------------:
اسم املدرسة التي تخرجت منها Name of Graduating School: -------------------------------------------------------------------------------------
Major in Secondary School:
تخصص الثانوية العامة:
التجاري
Commercial
Science
العلمي
Literature
األدبي
أخرى Others --------------------------
Unified Tracks
توحيد املسارات
Technical
الصناعي
?Do you have a disability

هل توجد إعاقة طبييعة؟
نعم
Yes

إذا كانت اإلجابة " نعم " ُيرجى ذكر نوع اإلعاقة:
بصرية
Physical
حركية
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Visual

ال
No

سمعية

If “Yes “, Please Spicify Disability
أخرى
Other
Hearing

Have you ever attended any higher educational institution?
ال
No

هل سبق لك االلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي؟
نعم
Yes

If yes, specify the name of the higher educational institution:
: اذكر اسم املؤسسة التعليمية،إذا كانت اإلجابة بنعم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Major: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :التخصص
No. of credit hours passed:-------------------: عدد الساعات املجتازةGPA: ------------------------------ :) املعدل التراكمي ( التقدير العام
Country: ------------------------------------------------------------ : الدولةCity:------------------------------------------------------------- :املدينة
ً
 تمأل بواسطة املتقدمين لبرامج املاجستير:ثانيا

Part 2: To be filled by applicants for Master’s Programmes
Colleges and Universities you have attended
التخرج
Graduation
املعدل
التخصص
الدرجة
التقدير/التراكمي
Major
Degree
C.G.P.A./Rating

English Proficiency Test, if available:
Date of Test
تاريخ االختبار

Work Experience:
الفترة
املسمى الوظيفي
Job Title
To  إلىFrom من

تاريخ الدراسة
Attendance Dates
To  إلىFrom من

Score

الدرجة

الجامعات أو املعاهد التي درست بها
 البلد/ اسم املؤسسة التعليمية املدينة
City / Country Name of Institution

)اختبارات اللغة اإلنجليزية (إن وجدت
Test
االختبار
TOEFL
توفل
IELTS
آيلتس
أخرى
Others
:خبرة العمل

عنوان املؤسسة
Address of Organization

If the applicant wishes to appeal against Denial of Admission, he/she
must fill a ” Denial of Admission form” and submit it back to the
Deanship of Admissions & Registration.

اسم املؤسسة
Name of Organization

 ع ى،في ح ا ااال الت لم من ع ا اادم القبول في الج ا ااامع ا ااة
" املتقا اادم ما االء اسا ا ا ااتما ااارة " الت لم من عا اادم القبول
.وتسليمها مباشرة إلى عمادة القبول والتسجيل
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Declaration

إقرار

I, the undersigned, declare that all the above details are correct and
I am liable to bear all the consequences for false information.
Date: -----------------------------------------------------------------:التاريخ
Study Programmes for Bachelor’s Degree
Please , Tick the desired programme
College of Administrative Sciences:
o Business Administration
o Accounting & Finance
o Accounting
o Management Information Systems
o Political Science
College of Law:
o Law
College of Arts & Science:
o Computer Science
o Graphic Design
o Interior Design

Language of Instruction

Documents Required for Admissions in Bachelor’s Degree
 Original Certificate & Transcript of secondary school.
 Equivalency of non – Bahraini general secondary school

لغة التدريس

Arabic
English
Arabic
English
Arabic

العربية
اإلنجليزية
العربية
اإلنجليزية
العربية

Arabic

العربية

English
Arabic
Arabic

اإلنجليزية
العربية
العربية

Admissions requirements for Bachelor’s Programme:
 The applicant should obtain a Secondary School Certificate or
its equivalent certified by the Ministry of Education in the
Kingdom of Bahrain with an average no less than 60% or
equivalent.
 In some programmes, the admitted students are from nonscientific secondary school majors should pass remedial
courses.
 Admitted students are requested to take a placement test to
determine their English language level.

certificate or private school’s certificate.

أقر أنا املوقع أدناه بأن جميع البيانات الواردة واملرفقة بهذه االستمارة
. وأتحمل أية مسؤولية ناتجة عن عدم صحتها،صحيحة
Applicant Signature: ----------------------------- :توقيع املتقدم
البرامج الدراسية لدرجة البكالوريوس
ً
 حدد التخصص املطلوب، لطفا
:كلية العلوم اإلدارية
 إدارة األعمالo
 العلوم املالية واملحاسبةo
 املحاسبةo
 ن م املعلومات اإلداريةo
 العلوم السياسيةo
:كلية الحقوق
 الحقوقo
:كلية اآلداب و العلوم
 علم الحاسوبo
 التصميم الجرافيكيo
 التصميم الداخ يo

:شروط القبول في برامج البكالوريوس
 أن يكون املتقدم حاص ا ا ااال ع ى ش ا ا ااهادة الثانوية املص ا ا اادقة من قبل
وزارة التربيااة والتعليم في مملكااة البحرين أو مااااعااادلهااا بمعاادل ال
. أو مااعادله%06 يقل عن
 في بعض التخصا اص ااات يتوجب ع ى الطلبة املقبولين من املس ااارات
.الثانوية غير العلمية أن يجتازوا مقررات استدراكية
 يتقاادم جميع الطلباة املقبولين في الجااامعااة الختبااار إلزامي لتحااديااد
.املستوى في اللغة االنجليزية تحدده الجامعة

املستندات و الوثائق املطلوبة لاللتحاق بدرجة البكالوريوس
 إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات األصليين
 معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو
.من املدارس الخاصة
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. نسخة من البطاقة السكانية سارية املفعول

 A copy of valid CPR.

. نسخة من جواز السفر ساري املفعول

 A copy of valid passport.
 Health fitness Certificate from one the centers approved by
the Ministry of Health.
 Personal Photos ( required 3 ).

Study Programmes for Master’s Degree
Please , Tick the desired programme
College of Administrative Sciences:
o Human Resources Management
o Accounting & Finance
College of Law:
o Law
o Commercial Law

. شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة
.) 3  صور شخصية ( عدد

Language of Instruction

لغة التدريس

Arabic
Arabic

العربية
العربية

Arabic
Arabic

العربية
العربية

Admissions Requirements for Master Programmes:
A. Holding a Bachelor’s Degree or its equivalent from a University or
College recognized by the Ministry of Education in the Kingdom of
Bahrain.

البرامج الدراسية لدرجة املاجستير
ً
 حدد التخصص املطلوب، لطفا
:كلية العلوم اإلداية
 إدارة املوارد البشريةo
 املحاسبة والتمويلo
:كلية الحقوق
 القانونo
 القانون التجاريo

:شروط القبول في برامج املاجستير
ً
 أن يكون حاصال ع ى شهادة البكالوريوس أو ما اعادلها من جامعة.أ
أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة
.البحرين

B. The required Master programme should be related to the
Bachelor’s Degree programme. If not, the applicant should pass a
number of remedial courses specified by the concerned
Department and approved by the University.

 أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في نفس التخصص.ب
لدراسة املاجستير أو في تخصص يؤهله للدراسة فيها وفق الخطة
الدراسية لذلك التخصص وبخالف ذلك يتوجب ع ى املتقدم
اجتياز عدد من املقررات اإلستدراكية املعتمدة من قبل الجامعة
.والتي يحددها القسم املختص

C. The applicant should be holder of a Bachelor’s Degree with a rate
not less than (Good) or the equivalent to be admitted.

 الحد األدنى لقبول املتقدم أن يكون حاصال ع ى البكالوريوس.ت
.بتقدير اليقل عن (جيد) او مااعادله

D. The student is subject to an English placement test. If the student
does not pass. It will be repeated within the period of study. The
applicant is not entitled to take the courses taught in the English
language without passing the above mentioned test.

 يخضع الطالب إلى اختبار تحديد املستوى باللغة االنجليزية وفي.ث
،حالة عدم اجتيازه لالختبار يحق له إعادته خالل فترة الدراسة
واليحق للطالب أخذ املقررات التي تدرس باللغة االنجليزية إال بعد
.اجتياز االختبار املذكور

E. The applicant should pass an interview conducted by the Scientific
Department Committee.
F. The applicant should pass any tests conducted by the Scientific
Department when required.
G. The applicant submits two recommendation letters, preferred one
from a faculty staff member from the University where the
applicant has graduated.

. اجتياز املتقدم مقابلة شفهية تجريها لجنة في القسم العلمي.ج
. اجتياز الطالب أي اختبارات يجريها القسم العلمي عند الحاجة.ح
 يقدم املتقدم رسالتي تزكية ُويفضل إحداها من أحد أعضاء هيئة.خ
.التدريس من الجامعة التي تخرج منها
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H. The applicant should has experience of not less than one year in a
relevant professional field, except those obtaining a rate not less
than (Very Good) or equivalent.

 أن يكون للمتقدم خبرة التقل عن سنة في املجال املنهي املرتبط.د
ويستثنى من شرط الخبرة الحاصلين ع ى تقدير اليقل عن (جيد
.جدا) أو ما اعادله

I. The applicant is exempt from the placement test if he/she
obtained the score of 450 in the TOEFL test or 4.5 in the IELTS test.

) أو درجةTOEFL( ) في امتحان056(  اعفى الطالب الحاصل ع ى.ذ
.) من امتحان اللغة اإلنجليزيةIELTS( ) في امتحان االيلتس0.5(

Documents Required for Admissions in Master Programmes
 Original Certificate & Transcript of secondary school.
 Equivalency of non – Bahraini general secondary school
certificate or private school’s certificate.
 A copy of valid CPR.
 A copy of valid passport.
 Health fitness Certificate from one of the centers approved by the
Ministry of Health.
 Personal Photos (required 3).
 Endorsed Original Bachelor Degree’s certificate & transcripts.
 Two recommendation letters, preferred one from a faculty staff
member from the University where the applicant has graduated.
 Experience letter (experience of not less than one year) in a
relevant professional field, except those obtaining a rate not less
than (Very Good) or equivalent.

)املستندات و الوثائق املطلوبة لاللتحاق ببرامج (املاجستير
. إفادة تخرج الثانوية العامة و كشف الدرجات األصليين
 معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من
.املدارس الخاصة
. نسخة من البطاقة السكانية سارية املفعول
. نسخة من جواز السفر ساري املفعول
. شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة
.) 3  صور شخصية ( عدد
 شهادة البكالوريوس ( الشهادة الحائطية وكشف الدرجات و إفادة
.التخرج ) األصلية مستوفية جميع التصديقات املطلوبة
 رسالتي تزكية ُويفضل إحداها من أحد اعضاء هيئة التدريس من
.الجامعة التي تخرج منها
 شهادة خبرة التقل عن سنة في املجال املنهي املرتبط ويستثنى من شرط
.الخبرة الحاصلين ع ى تقدير اليقل عن (جيد جدا) أو ما اعادله

Documents Required for Admissions

املستندات و الوثائق املطلوبة لاللتحاق بالجامعة

( For Transferred Students )

) ( للطلبة املحولين من جامعات أو كليات أخرى



Original Certificate & Transcript of secondary school.



Equivalency of non – Bahraini general secondary school

certificate or private school’s certificate.

 A copy of valid CPR.
 A copy of valid passport..
 Health fitness Certificate from one of the centers approved by

. إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات األصليين
 معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من
.املدارس الخاصة

. نسخة من البطاقة السكانية سارية املفعول
. نسخة من جواز السفر ساري املفعول
. شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة

the Ministry of Health.


Personal Photos (required 3).



Endorsed Original Transcript.



Endorsed Original withdrawal certificate.



Approved Courses’ description.

.) 3  صور شخصية ( عدد

ً
. كشف الدرجات األص ي مستوفيا التصديقات املطلوبة
ً
. إفادة االنسحاب األصلية مستوفية التصديقات املطلوبة
. وصف املقررات املعتمد من الجهة املحول منها
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Tuition Fees for Bachelor Degree
00..66 BHD :Tuition Fees Per credit hour.
10/- BHD: Application fee paid once.
100/- BHD: Registration fee paid once for Bachelor Degree Students. (Nonrefundable).
100/- BHD: fees per first and second semester for computer science, interior
design and graphic design Labs. (50/- BHD: for summer Semester labs).
5/-BHD: fees for English language placement test.
650/-BHD: one-time payment for new student’s seat reservation consists
of the following fees (Application, Registration, part from the first semester
fee and new ID card) ( Non- Refundable).

الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس
. رسوم الساعة الدراسية الواحدة املعتمدة.ب. د00..66
.ب رسوم تقديم طلب االلتحاق ملرة واحدة. د06
.ب رسم تسجيل ملرة واحدة فقط غير مسترجعه. د066
ب رسوم مختبرات فصلية لكل من الفصل األول والفصل الثاني لطلبة. د066
ب. د56 (.  والتصميم الداخ ي والتصميم الجرافيكي. تخصصات علم الحاسوب
.)رسم مختبر للفصل الصيفي
.ب رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية. د5
 وجزء من رسوم الفصل، ب رسوم حجز مقعد وتشمل ( رسوم الطلب. د056
. وإصدار البطاقة الجامعية ) غير مسترجعة،األول

Tuition Fees for Master Degree:

الرسوم الدراسية لدرجة املاجستير

144.200 BHD: Tuition Fees Per credit hour.
10/- BHD: Application fee paid once.
250/- BHD: registration fee for first and second semesters (Per Semester).
125/- BHD: registration fee for the summer semester.
5/-BHD: fees for English language placement test.
650/-BHD: one-time payment for new student’s seat reservation consists
of the following fees (Application, Registration, part from the first semester
fee and new ID card) ( Non- Refundable ).

. رسوم الساعة الدراسية الواحدة املعتمدة.ب. د000.066
. ب رسوم تقديم طلب االلتحاق ملرة واحدة. د06
.) ب رسوم التسجيل للفصل األول والثاني ( لكل فصل. د056
.ب رسوم التسجيل للفصل الدراس ي الصيفي. د125
.ب رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية. د5
 و جزء من رسوم الفصل، ب رسوم حجز مقعد و تشمل ( رسوم الطلب. د056
. و إصدار البطاقة الجامعية ) غير مسترجعة،األول

Collection, Fees and Refund Policy
Withdrawal dates from the University
One week before the first day of classes.
Before the end of the first week of classes.
Before the end of the second week of classes.

سياسة الرسوم والدفع واسترجاع الرسوم الجامعية
Refund % given
100% of total Tuition
Fee only
100% of total Tuition
Fee only
75% of total Tuition Fee
only

Before the end of the third week of classes.

50% of total Tuition Fee
only

Before the end of the fourth week of classes.

25% of total Tuition Fee
only

After the fourth week of classes 0% of total Tuition Fee
only.

No Refund

القيمة املسترجعة
 من إجمالي% 066
الرسوم الجامعية
 من إجمالي% 066
الرسوم الجامعية
 فقط من% .5
إجمالي الرسوم
الجامعة
 فقط من% 56
إجمالي الرسوم
الجامعة
 فقط من% 05
إجمالي الرسوم
الجامعة
 من إجمالي% 6
الرسوم الجامعة
) ( غير مسترجعة

.فترة االنسحاب من الجامعة
.قبل أسبوع من بدء الدراسة
.قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة
.قبل نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة

.قبل نهاية األسبوع الثالث من بدء الدراسة

.قبل نهاية األسبوع الرابع من بدء الدراسة

.بعد األسبوع الرابع من بدء الدراسة
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