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 املعهد الط�ي وطب األسنان املتقدم  -(علم نقل الدم) ��  ماجست��  

 نظرة عامة

 

علم نقل الدم بحيث سيتخرج الطالب بدرجة املاجست�� �� العلوم (علم نقل الدم).  �� علماءتقديم  ال��نامج حاول هذا ي

. سي�ونون قادر�ن ع�� أداء املهام �� مجال  أك��  فاعليةب  سيتمكن خر�جو هذا ال��نامج من العمل �� قسم طب نقل الدم

من فصل�ن دراسي�ن    ال��نامج ت�ون  يوتخز�ن دم ا�حبل السري.    ،وزرع األعضاء،  وزرع ا�خاليا ا�جذعية،  طب نقل الدم

محاضرات من  تت�ون  التدريس   و  ،ودروس  ، وندوات  ،من 

الطالب القيام بمشروع بح�ي يتعلق بمجال االهتمام ا�ختار �� الفصل الدرا��ي الثا�ي الذي   سيتطلب ع��  كما  العم��.

 . ينت�ي بأطروحة بحثية

 

 هي�ل الدورة 

 

 الفصل األول 

 املهارات املهنية والبحثية  •

 علم ا�جينوم والطب  •

 أساسيات نقل الدم و •

 زراعة علم ال •

 مشروع بحث  •

 

 الفصل الثا�ي 

 نقل الدم �� الطب السر�ري  •

 السر�ر�ة   زراعة الطب •

 خدمات نقل الدم إدارة  •

 مشروع بحث  •

 

 الفصل الثالث 

 ث مشروع بح •

 

 التا��:   املعهد ا�خ��ات املتاحة �� 

    املتقدم  األسناني وطب  ط�ال  املعهد

http://www.amdi.usm.my/  
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 املتطلبات األ�اديمية/متطلبات القبول 

 

 ينب�� ع�� املتقدم�ن ا�حصول ع�� ما ي��: 

 ) MBBS/MDدرجة الب�الور�وس �� الطب وا�جراحة ( .أ 

 درجة الب�الور�وس �� العلوم مع: .ب

 

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

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

 

 خ��ة بحثية ملدة سنة واحدة ع�� األقل؛ أو  .أ 

 خ��ة عمل �� مجال ذات الصلة ملدة سنة واحدة ع�� األقل. أو .ب 

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

 لمقررات الرئيسية / االختيار�ة؛ أو ل Bالدرجة  .د 

 .ملشروع السنة ال��ائية Bالدرجة +  .ه

 

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

 

 ) سنوات؛ أو5خ��ة بحثية ال تقل عن خمس ( .أ

 ) سنوات ع�� األقل؛ و5خ��ة عمل �� مجال ذات الصلة ملدة خمس ( .ب

 ) ع�� األقل �� مجال ذات الصلة؛ أو1منشور أ�ادي�ي واحد ( .ج

 للمقررات الرئيسية / االختيار�ة؛ أو  Bالدرجة  .د

 .ملشروع السنة ال��ائية  Bالدرجة+ .ه

 

 متطلبات اللغة 

 

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

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

 ؛ 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 ( •

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

 

 



 

 :�� األحوال التالية عن الشروط املسبقة  يمكن منح اإلعفاء

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

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

 

 الدراسية املدة  

 فصول دراسية  4/ ا�حد األق��ى  فصالن دراسيان �امل: ا�حد األد�ى  تفرغ

 

 الرسوم الدراسية 

 

العملة   -الطالب األجانب/ الدوليون 
)USD ( 

�ون  ن  العملة –الطالب المال�ي
)MYR ( 

 50. 227رسوم التسج�ل:  •
•   :  1,000ضمان شخ�ي
 : الرسوم الدراس�ة •

 127.50  ×40  =05,100.0 
   50.00 التخ�ج: رسوم  •

 

 340.00رسوم التسج�ل:  •
 : الرسوم الدراس�ة •

340.00   ×40   =
13,600.00 

 200.00: رسوم التخ�ج •

 
 

 . ** أسعار الرسوم قابلة للتغي�� 

 


