
PhD (Dentistry) - School of Dental Sciences 
 �لية علوم طب األسنان  -(طب األسنان)  ��  ةدكتورا

 نظرة عامة

 

 توفر أنماط البحث الفرصة للطالب الستكشاف معارف جديدة مع الب�ى التحتية ا�حديثة ومع مشرف�ن ذوي ا�خ��ة

 

 رموز ال��امج وا�جاالت: 

رمز   رمز ا�جال  ا�جاالت 

 ال��نامج 

 عنوان ال��نامج 

طب األسنان   PSG01 02 طب األسنان الوقائي

 03 و�ائيات الفمو�ة   ا�جتم��

 04 التغذية

 05 ترو�ج ل�حة الفم 

 06 نظام إدارة �حة الفم 

 07 السالمة وال�حة املهنية 

 08 طب أسنان الشيوخ 

 بيولوجيا الفم  PSG02 04 �حة الفم وأمراض الفم 

 05 علم الوراثة لسرطان الفم 

 06 ا�خاليا ا�جذعية وهندسة األ��جة

 07 منتجات طبيعية 

 08 البلع وعسر البلع 

 09 اللعاب

 10 اعتالل العص�ي القحفي 

الفك العلوي الوج�ي  علم أورام   04 PSG04   جراحة الفم والوجھ

 والفك�ن 

 

الوج�ي صدمة الفك العلوي   05 

 06 شذوذ القحفية الوجهية 

 07 جراحة الفك 

 08 زراعة األسنان 

 09 اعتالل العص�ي لقحف الوجھ 

 10 جراحة بمساعدة التنظ�� الداخ��

 11 جراحة الل��ر 

 12 جراحة األسنان السنخية 



 مواد حيو�ة  PSG05 02 مواد سنية 

 03 توافقية حيو�ة 

أسنان تقو�م   01 PSG06  تقو�م أسنان 

 02 طب أسنان األطفال  

زراعة األسنان  علم  01 PSG07 زراعة األسنان  علم  

الزرع   علم    02 

زراعة األسنان   هندسة  03 

 بيولوجيا الفم   PSG08 01 علم املناعة  /بيولوجيا الفم 

 02 ا�خاليا ا�جذعية  / علم املناعة 

األحياءأخالقيات علم    01 PSG09   أخالقيات علم

 األحياء

 املناعة الفمو�ة  PSG10 01 املناعة الفمو�ة 

 �عو�ضات سنية PSG11 02 التعو�ض املتحرك 

 03 التعو�ض الثابت  

 04 تقنية ال�اد �ام �� طب االسنان 

 05 مواد حيو�ة 

 06 زراعة الفك�ن والوجھ 

الزرع   علم  07 

 08 الل��ر 

 09 تجميل األسنان 

 10 اه��اء األسنان 

 11 إعادة تأهيل الفم 

 12 طب أسنان الشيوخ 

 13 اإلطباق الس�ي 

 طب دواعم السن  PSG12 01 هندسة األ��جة 

 02 ا�خاليا ا�جذعية 

 03 ا�جزئيات  /الوراثة 

 04 علم املناعة 

الزرع   علم  05 

 06 مادة حيو�ة

طبيعية منتجات   07 

 08 علم األحياء الدقيقة 



 09 علم أسنان الشيوخ 

 طب األسنان  PSG13 00 طب األسنان 

 طب حيوي  PSG ( 01 PSG15علم املناعة (

طب األسنان   PSG16 00 مواد سنية 

 01 علم �سوس األسنان  التحفظي 

 02 التدخل األد�ى �� طب األسنان 

 03 التبييض 

 04 ألم ورض س�ي 

 05 منتجات طبيعية 

 06 تقنيات متقدمة 

 طب لب األسنان  PSG17 00 ترميم وتجديد جذور األسنان 

 01 ا�خاليا ا�جذعية 

 02 تقو�م األسنان 

 03 عالج جذور األسنان الرج��

 04 هندسة األ��جة 

 05 مادة حيو�ة

 06 منتجات طبيعية 

 07 علم األحياء الدقيقة 

 08 تقنيات متقدمة 

 علوم طبية حيو�ة  PSG18 00 علم املناعة 

 01 مناعة الفم  

 02 علم األحياء الدقيقة 

تشر�ح & علم وظائف األعضاءعلم ال  03 

 04 فز�ولوجيا عصبية  /طب ا�جهاز العص�ي

 05 علم أمراض األ��جة  /علم األمراض التشر���

 06 نقل الدم طب   /علم الدم

 07 علم النوم 

 طب األسنان الشر��  PSG19 00 تقدير العمر 

 01 تحديد اإل�سان  

 02 آثار األداة  /آثار العض

/الوراثة  ا�جزئيات    03 

 طب أسنان األطفال  PSG20 00 مادة حيو�ة



 01 علم �سوس األسنان والتسوس املبكر لألطفال 

 02 عالج لب األسنان األولية 

ت�ون ميناء األسنان نقص   03 

 04 خلل �� أسنان العاج 

 05 املر�ىى ذوي اإلعاقة طبية وذوي االحتياجات ا�خاصة 

 06 علم األحياء ا�جمجمة والوجھ

علوم ا�جمجمة   PSG21 00 جراحة الرأس والرقبة 

 01 تقو�م أسنان  والوجھ 

 02 علم األحياء ا�جمجمة والوجھ

ل�جمجمة والوجھعلم الوراثة   03 

 04 اعتالل األعصاب القحفي 

التصو�ر القحفي   PSG22 00 زراعة الفك العلوي والوجھ 

 01 جراحة ترقيعية القحفية  الوج�ي 

 طب الفم  PSG23 00 علم أمراض الفم 

 01 علم ميكرو�ات الفم 

 

 

التالية: ال�لية   �� املتاحة                                                 ا�خ��ات 

http://dental.usm.my/index.php/en/features/staf/academic 

 

 املتطلبات األ�اديمية/متطلبات القبول 

 

 ينب�� للتقديم ا�حصول ع�� ما ي��:

 درجة املاجست�� (نظام املواد أو نظام مختلط)  .1

 ؛ أو 4.00  /3.00معدل تراك�ي ال يقل عن  . أ 

 مع استيفاء الشروط اإلضافية التالية:   2.99-2.50معدل تراك�ي ب�ن  .ب

 خ��ة بحثية ال تقل عن سنت�ن؛ أو •

 خ��ة مهنية ال تقل عن سنت�ن �� مجال التخصص؛ أو  •

 لتخصص؛ أو منشور�ن أ�ادي�ي ع�� األقل �� مجال ا •

 االختيار�ة؛ أو   /�� املقررات الرئيسية +Bعالمة  •

 .�� نظام مختلط للمشروع أو األطروحة P�� نظام املواد أو   +Bعالمة  •

 .درجة املاجست�� (نظام البحث) .2

 

http://dental.usm.my/index.php/en/features/staf/academic


 متطلبات اللغة 

 

 (ينطبق ع�� مقدمي الطلب من الطالب  الدولي�ن فقط) ا�حصول ع�� : 

•   ) (  35أن يحصل ع��  درجة ال تقل عن  اختبار   ��  (TOFEL(- اإلنجل��ية �لغة اإلن��نت   اللغة ع��  اختبار 

 أجنبية ؛ أو 

 اختبار اللغة اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو  -)IELTS (  ) كحد أد�ى �� اختبار5أن يحصل ع�� البند ( •

 ؛ أو  - CAE ( Cambridge English Advance ) �� ( 154أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن (  •

 ؛ أو - CPE( Cambridge Proficiency Advance ) درجة كحد أد�ى �� ( 154أن يحصل ع�� (  •

 اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية  ؛ أو    -)PTE ) ففي (  36أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن ( •

 .اإلنجل��ية ل�جامعات املال��يةاختبار اللغة  -  ) MUET (    )  �� 2أن يحصل ع�� ما ال يقل عن البند ( •

 

 :يمكن منح اإلعفاء �� األحوال التالية

 اللغة اإلنجل��ية �� اللغة األم أو اللغة الوطنية للمتقدم ؛ أوإذا   •

 تخرج املتقدم من مؤسسة للتعليم العا�� حيث ت�ون لغة التدريس �� اللغة اإلنجل��ية.إذا  •

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية  10فصول دراسية / ا�حد األق�ىى  4األد�ى تفرغ �امل: ا�حد  •

 . فصل درا�ىي 15فصول دراسية/ ا�حد األق�ىى  6تفرغ جزئي: ا�حد األد�ى  •

 

 الرسوم الدراسية 

 MYR)  (  العملة ر�نجيت -من الطالب املال��ي�ن   مقدمي الطلب 

 تفرغ �امل  يتفرغ جزئ

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 الدراسية (للفصل الدرا�ىي): الرسوم  •

3,585.00 

 750.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  120.00رسوم التخرج:  •
 

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):   •

4,200.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  120.00رسوم التخرج:  •
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 ) USDالعملة دوالر  (   -مقدمي الطلب من الطالب الدولي�ن

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):   •

1,425.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •
 

 

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

الرسوم الدراسية (للفصل  •

 1,575.00الدرا�ىي): 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 
 

 

 

 ** أسعار الرسوم قابلة للتغي��. 

 
 


