TUITION FEES FOR BACHELOR’S DEGREE PROGRAMMES
OFFERED AT AHLIA UNIVERSITY
COLLEGE OF BUSINESS & FINANCE
•
•
•
•
•

Applying Requirements:

Bachelor’s Degree in Accounting & Finance
Bachelor’s Degree in Banking & Finance
Bachelor’s Degree in Economics & Finance
Bachelor’s Degree in
Management Information Systems
Bachelor’s Degree in
Management & Marketing

COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
•
•

Bachelor’s Degree in
Interior Design
Bachelor’s Degree in
Mass Communication & Public Relations

COLLEGE OF ENGINEERING
•
•

Bachelor’s Degree in
Computer & Communication Engineering
Bachelor’s Degree in
Mobile & Network Engineering

COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
•
•

Bachelor’s Degree in Information Technology
Bachelor’s Degree in Multimedia Systems

The estimated duration to complete the Bachelor’s
Degree at Ahlia University is normally 4 years, which
is structured around 134 credit-hours covering 45
courses.
The tuition fees are as follows:
First Year Courses - 12 courses
Second Year Courses – 11 courses
Third Year Courses – 11 courses
Fourth Year Courses – 11 courses

BD 3600
BD 3630
BD 3960
BD 4290

TOTAL 				BD 15480

• 4 Recent photos
• A valid passport
• A valid C.P.R.
• A fitness report from a government
or private health Centre.
• For government schools graduates:
secondary school grades (for
6 semesters) and the original
notification of graduation issued by
Ministry of Education.
• For private school graduates:
secondary school grades (for the last
3 years) in addition to a certificate
of equivalence issued by the
Directorate of Private Education,
Ministry of Education.
• For university transfer students:
Withdrawal letter and official
transcript endorsed by MOE along
with the course description.
• You can fill out an online application
form on Ahlia University’s website

The university provides tuition discounts to the
following:
• Front line workers battling the Corona pandemic
and their children 		
50%
• Orphans and people with special needs 50%
• High school graduates 95% or more
50%
• High school graduates 90% or above 25%
• High school graduates 80% or more
20%

الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس
لبرامج الجامعة األهلية
كلية العلوم اإلدارية والمالية

األوراق المطلوبة للتقدم بطلب القبول:

•درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية
•درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
•درجة البكالوريوس في اإلقتصاد والمال
•درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية
•درجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق

•عدد  4صور شخصية.
•جواز السفر ساري الصالحية.
•البطاقة الذكية سارية الصالحية.
• فحص طبي من احد المراكز الصحية
الحكومية أو الخاصة.

كلية اآلداب والعلوم

•للطلبة خريجي المدارس الحكومية:

•درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي
•درجة البكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة
كلية الهندسة
•البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت
•البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات
كلية تكنولوجيا المعلومات
•البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات
•البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة
مدة الدراسـة لدرجة البكالوريوس أربع سـنوات وتحتوي على  134ساعة
معتمدة أي يعادل  45مقرر دراسي.

كشف درجات الثانوية العامة ( 6فصول) وإفادة
التخرج األصلية الصادرة من وزارة التربية والتعليم.
•لطلبة المدارس الخاصة :
كشف درجات الثانوية العامة (آخر  3سنوات)
باالضافة إلى معادلة شهادة الثانوية الصادرة من
وزارة التربية والتعليم ،قسم التعليم الخاص.
•الطلبة المحولين من جامعات أخرى :كشف
درجات رسمي وإفادة االنسحاب من الجامعة
المحول منها مصدقة من التعليم العالي
باإلضافة إلى وصف المقررات.
•يمكنكم ملء استمارة تقديم الطلب على
موقع الجامعة األهلية

وسـتكون مصاريف الدراسة كاآلتي :
مقرارات السـنة األولى  12 -مقرر

3600

دينار بحريني

مقرارات السنة الثانية  11 -مقرر

3630

دينار بحريني

مقرارات السنة الثالثة  11 -مقرر

3960

دينار بحريني

مقرارات السنة الرابعة  11 -مقرر

4290

دينار بحريني

		
إجمالي تكاليف الدراسة

15480

دينار بحريني

كمـا تمنـح الجامعـة تخفيضـات فـي الرسـوم الدراسـية للفئـات
التاليـة:
•العاملين في الصفوف األمامية في مكافحة جائحة كورونا
%50
			
وأبنائهم
%50
•األيتـــام وذوي االحتياجات الخاصة
•المتفوقين في المرحلة الثانوية بنسبة  %95فأعلى %50
•المتفوقين في المرحلة الثانوية بنسبة  %90فأعلــى %25
•المتفوقين في المرحلة الثانوية بنسبة  %80فأعلـى %20

TUITION FEES FOR MASTER’S DEGREE PROGRAMMES
OFFERED AT AHLIA UNIVERSITY
Applying Requirements:

COLLEGE OF BUSINESS & FINANCE
•

Master’s Degree in Business Administration

COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
•

Master’s Degree in
Information Technology and Computer Science

The estimated duration to complete the Master’s
Degree at Ahlia University is normally 2 years, which
iscovered by 8 courses with the thesis or dissertation.

The tuition fees are as follows:

• 4 Recent photographs
• A valid passport
• A valid C.P.R I National ID
• A medical report from a government
or private health center (see the
attached approved list of hospitals)
• For Government school graduates:
secondary school grades (for 6 semesters) and the original notification
of graduation issued and endorsed by
Ministry of Education.
• For private school graduates:

Application Fee			

BD 40

Registration Fee			

BD 300

Orientation Courses ( if applicable )

BD 960

8 Courses 			

BD 3840

Thesis or Dissertation		

BD 1920

TOTAL 				BD 7060

secondary school grades (for the last
3 years) in addition to a certificate of
equivalence issued by the Directorate of Private Education, Ministry of
Education
• For Government university graduates:
Official Bachelor transcript original
notification and endorsement
• For Private university graduates:
Official Bachelor Transcript, original
notification endorsed by HEC.
• C.V

This advertisement has been approved
by the HEC, Approval No. ( 0201-20 )

تكاليف درجة الماجستير
كلية العلوم اإلدارية والمالية

األوراق المطلوبة للتقدم بطلب القبول

•درجة الماجستير في إدارة األعمال

•عدد  4صور شخصية.
•جواز السفر ساري الصالحية.

كلية تكنولوجيا المعلومات
•درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسب
اآللي
درجــة الماجســـتير تحتــوي علــى ســـتة وثالثيــن ســـاعة معتمــدة .ثمانيــة
مقــررات وأطروحــة ،تكلفــة الســـاعة المعتمــدة مائــة وســـتون دينــارا ً
(المقــرر الواحــد عبــارة عــن ثــاث ســـاعات معتمــدة )
فتكون تكلفة المقرر الواحد أربعمائة وثمانون دينارا ً (  480/000دينارا ً )

•البطاقة الذكية سارية الصالحية.
•فحص طبي من احد المراكز الصحية الحكومية
أو الخاصة.
•للطلبة خريجي المدارس الحكومية:
كشف درجات الثانوية العامة ( 6فصول) وإفادة
التخرج األصلية الصادرة من وزارة التربية
والتعليم.
•لطلبة المدارس الخاصة :

وسـتكون مصاريف الدراسة كاآلتي :
		
طلب األلتحاق بالجامعة:

40

دينار بحريني

رسـوم التسـجيل		

300

دينار بحريني

المقررات االستدراكية (إن اخذت)

960

دينار بحريني

تكاليف المقررات		

3840

دينار بحريني

		
اطروحة الماجستير

1920

دينار بحريني

		
إجمالي تكاليف الدراسة

7060

دينار بحريني

كشف درجات الثانوية العامة (آخر  3سنوات)
باالضافة إلى معادلة شهادة الثانوية الصادرة
من وزارة التربية والتعليم ،قسم التعليم
الخاص.
كشف درجات البكالوريوس
•الطلبة خريجي الجامعات الحكومية:
كشف درجات رسمي وإفادة التخرج بالإلضافة إلى
الشهادة الحائطية.
•الطلبة خريجي الجامعات الخاصة:
كشف درجات رسمي ،إفادة التخرج والشهادة
الحائطية مصدقة من التعليم العالي باإلضافة إلى
إفادة التعليم العالي.
•السيرة الذاتية للطالب ()CV

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة
لمجلس التعليم العالي رقم ) 0201-20 ( -

MASTER OF SCIENCE DEGREE IN ENGINEERING MANAGEMENT
(OFFERED AT AHLIA UNIVERSITY- BAHRAIN IN COLLABORATION WITH
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY- USA)
The Master of Science Degree in Engineering
Management consists of 36 credit hours covering
10 courses and a dissertation.
The Program can be completed in 1.5 year.

Applying Requirements:
• 4 Recent photographs
• A valid passport
• A valid C.P.R I National ID

For more information contact us:
Direct Line
17298550
17298989
Mobile
39667479
Email
gwu@ahlia.edu.bh

• A medical report from a government
or private health center ( see the
attached approved list of hospitals)
• For Government school graduates:
secondary school grades ( for
6 semesters ) and the original
notification of graduation issued and
endorsed by Ministry of Education.
• For private school graduates:
secondary school grades ( for the last
3 years ) in addition to a certificate of
equivalence issued by the Directorate
of Private Education, Ministry of
Education
• For Government university graduates:
Official Bachelor transcript original
notification and endorsement
• For Private university graduates:
Official Bachelor Transcript, original
notification endorsed by HEC.
• C.V

This advertisement has been approved
by the HEC, Approval No. ( 0201-20 )
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