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 مركز البحوث �� الطب ا�جز�ئي   -(الطب ا�جز�ئي) ��   ماجست��  

 نظرة عامة

 

��دف ال��نامج إ�� توف�� فهم أسا�ىي قوي �� مجال الطب ا�جز�ئي من خالل أ�شطة التعلم الشاملة ال�ي تركز ع��  

العملية   وا�خ��ة  ع��  الطالب  ال��نامج  يركز  ا�حيوي.  الطب  مجال   �� األعمال  ور�ادة  البحث  جوانب   �� العملية 

 البحث االنتقا�� مع ال��ك�� ع�� اكتشاف العالمات ا�حيو�ة وتطو�ر اللقاحات والعالجات.

 

اسية.  يت�ون ال��نامج من ثالثة فصول دراسية. �� الفصل الدرا�ىي األول ، سيقوم املر�حون بإجراء الدورات األس

�� الفصل الدرا�ىي الثا�ي ، يمكن للطالب اختيار مسار يركز ع�� البحث أو الصناعة مما �سمح لهم بتخصيص  

 التعلم الذي سي�ون ذا صلة بأهدافهم املهنية. سيتم تنفيذ مشروع بح�ي �� الفصل�ن الثا�ي والثالث.

 

 هي�ل ال��نامج 

 

 وحدة)  12الفصل األول (

 األساس ا�جز�ئي لألمراض  •

 قنيات الت�خيص واكتشاف العالمات البيولوجية ت •

 لقاحات وعالجات جديدة •

 املعلوماتية ا�حيو�ة  •

 

 وحدات)  8الفصل الثا�ي (

 

 مسار الصناعة 

 إدارة األعمال القائمة ع�� الطب ا�حيوي  •

 إدارة التكنولوجيا وامللكية الفكر�ة •

 اللوائح وأنظمة إدارة ا�جودة لصناعة الطب ا�حيوي  •

 

 البحث مسار 

 إدارة املشاريع �� البحث  •

 1االتجاهات ا�حالية �� أبحاث الطب ا�جز�ئي  •

 2االتجاهات ا�حالية �� أبحاث الطب ا�جز�ئي  •

 



 وحدة) 30الفصل الثا�ي والثالث (

 

 مشروع البحث 

 

 لالستفسار و التوجهات البحثية :

 معهد البحوث �� الطب ا�جز�ئي 

http://www.informm.usm.my/ 

 

 متطلبات القبول املتطلبات األ�اديمية/

 

 :يجب أن ي�ون املتقدم حاصل ع�� ما ي��

 

 أ) درجة الب�الور�وس 

 ؛ أو 4.00/  2.75معدل تراك�ي ال يقل عن  .1

 

 باإلضافة إ�� الشروط اإلضافية التالية: أو  2.74 - 2.50معدل تراك�ي ب�ن  .2

 خ��ة بحثية ملدة سنة ع�� األقل ؛ أو أ) 

 ب) خ��ة العمل �� مجال ذي صلة ملدة سنة واحدة ع�� األقل. أو 

 ) �� ا�جال ذي الصلة ؛ أو 1ج) منشور أ�ادي�ي واحد ع�� األقل (

 �� املواد الرئيسية / االختيار�ة ؛ أو  B د) الدرجة

 .�� مشروع السنة ال��ائية + B هـ) الدرجة

 

 (ب�الور�وس مع مرتبة الشرف) مع الشروط اإلضافية التالية: أو  2.49 - 2.00تراك�ي   ب�ن معدل  . 3

 ) سنوات ؛ أو 5أ) خ��ة بحثية ال تقل عن خمس (

 ) سنوات ؛ و5ب) خ��ة عمل �� مجال ذي صلة ملدة ال تقل عن خمس (

 ج) منشور أ�ادي�ي واحد ع�� األقل  �� ا�جال ذي الصلة ؛ أو

 � املواد الرئيسية / االختيار�ة ؛ أو � B د) الدرجة

 + ملشروع السنة ال��ائية.   Bهـ) الدرجة 
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 متطلبات اللغة 

 

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

 

 ع�� اإلن��نت (اختبار اللغة اإلنجل��ية �لغة أجنبية) ؛ أو  TOEFL �� اختبار  35درجة ال تقل عن  •

 نظام اختبار اللغة اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو ) IELTS ( �� 5أد�ى درجة كحد   •

 ؛ أو Cambridge English Advance (CAE) �� 154درجة ال تقل عن  •

 أو Cambridge Proficiency Advance (CPE) �� 154درجة ال تقل عن  •

 ؛ أو  اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية  (PTE)�� 36درجة ال تقل عن  •

 ة.اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ي) MUET (   �� 2ما ال يقل عن درجة  •

 

 :عن الشروط املسبقة �� األحوال التاليةيمكن منح اإلعفاء 

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

 رج من مؤسسة �عليم عا�� حيث لغة التدريس �� اللغة اإلنجل��ية. ذا �ان املتقدم تخإ •

 

 املدة الدراسية 

 

 . فصول دراسية كحد أق�ىى 6فصول دراسية كحد أد�ى /   3:تفرغ �امل •

 . فصل درا�ىي بحد أق�ىى 12فصول دراسية كحد أد�ى /  6 تفرغ جزئي:  •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 ة دوالر  العمل  -ن�الدولي مقدمي الطلب من الطالب 

(USD) 

  العملة -ن �املال��ي من الطالب  مقدمي الطلب 

 (MYR)  ر�نجيت

 227.50   :رسوم الت�جيل  •

 1000.00ال�خ�ىي:   ضمانال •

 = X 50 Units 165.00الرسوم الدراسية:  •

8,250.00* 
 50.00رسوم حفل التخرج: : •

 340.00   ل: رسوم الت�جي •

 X 50 410.00الرسوم الدراسية:  •

Units = 20,500.00* 

 200.00رسوم حفل التخرج:  •

  

 من الفصل األول ، الدورة األ�اديمية 
ً
 2021/2020* اعتبارا

 ** أسعار الرسوم قابلة للتغي�� 
 


