
Master of Psychology (Clinical) - SAINS@KL 

 ) - SAINS @ KL ماجست�� �� علم النفس (السر�ري 

 نظرة عامة

 

 :��دف هذا ال��نامج إ�� تخر�ج خر�ج�ن

 

 للعمل كطبيب نفسا�ي سر�ري �� مؤسسات مختلفة  •

 2016مع��ف ��م بموجب قانون املهن ال�حية املال��ي لعام  •

ع��   • النفس  قادرون  علم  أو  العيادي  النفس  علم  مجال   �� سواء  الدكتوراه  مستوى  ع��  دراس��م  مواصلة 

 .العص�ي اإل�ليني�ي

ال��نامج �� ،   KL   ،Wisma Sejarah   ،Jalan Tun Razak ا�حرم ا�جام�� - Universiti Sains Malaysia سيتم إجراء 

حرم جامعة سلطان أزالن شاه ، مدينة بروتون ، تانجونج ماليم   - Universiti Pendidikan Sultan Idris �واالملبور و / أو 

 Kubang Kerian ، أو Hospital Universiti Sains Malaysia ، ب��اك. سيعقد التدر�ب السر�ري �� مواقع مختلفة مثل 

 .USM-UPSI أو أي مواقع أخرى معتمدة من قبل ال�جنة املش��كة UPSI Psychology Clinic ، أو Kelantan ، أو

 

 لالستفسار و التوجهات البحثية :  

 �لية العلوم الطبية 

http://www.medic.usm.my/ms/ 

 

 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

؛ (درجة الب�الور�وس    4.00من    2.75أوال. درجة الب�الور�وس �� علم النفس أو ما �عادلها مع معدل تراك�ي ال يقل عن  

) يمكن قبولها وفًقا للتقييم الداخ�� من قبل �جنة  2.25(ولكن ليس أقل من    2.75من   CGPA�� علم النفس ال �ستو�� 

 مراجعة مستقلة) 

 أو

ساعة معتمدة    45و    4.00من    2.75� أي مجال من جامعة مع��ف ��ا بمعدل تراك�ي ال يقل عن  ثانيا. درجة الب�الور�وس �

من جامعة   النفس   علم   �� األساسية  املتطلبات  بمعدل     Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)من وحدات 

 .4.00من  2.75تراك�ي ال يقل عن 

 أو

ساعة معتمدة كحد    30و    CGPA  4.00من    2.75معة مع��ف ��ا بحد أد�ى  ثالثا. درجة الب�الور�وس �� أي مجال من جا

وامتحان �جل ا�خر�ج�ن    4.00من    2.75أد�ى من وحدات املتطلبات األساسية �� علم النفس  بمعدل تراك�ي ال يقل عن  

 ؛  550) اختبار (علم النفس) بحد أد�ى درجة GREUSA�� الواليات املتحدة األمر�كية (

 أو

أو أي سلطة ذات صلة �� مال��يا وفًقا ملعاي��   USM-UPSIمعادلة ذات صلة وخ��ة ومتطلبات مقبولة من قبل   را�عا. أي 

 لعلم النفس.  MQAبرنامج 

http://www.medic.usm.my/ms/


 

 

 

 

 

 بحث التخرج  التدر�ب  املواد ال�ي تم دراس��ا   

 الوحدات املعتمدة (٪)  الوحدات املعتمدة (٪)  الوحدات املعتمدة (٪) 

70 

30 

(43%) 

26 

(37%) 

14 

(20%) 

 

 

 

 .** ستتم دعوة املر�ح�ن املؤهل�ن للقبول �حضور مقابالت ما قبل الدخول إلكمال عملية التقديم

 

 متطلبات اللغة 

 

 ا�حصول ع�� ما ي��: (ينطبق ع�� املتقدم�ن الدولي�ن فقط)  

 

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

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

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

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

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

 . اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ية) MUET�� ( ٢درجة  ما ال يقل عن •

 

 :يمكن منح اإلعفاء إذا

 

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

 . ذا �ان املتقدم تخرج من مؤسسة �عليم عا�� حيث لغة التدريس �� اللغة اإلنجل��يةإ  •

 

 

 

 

المكون / العدد  
 الكلي للوحدات



 املدة الدراسية 

 

 )سنوات 4فصول دراسية (  8فصول دراسية (سنتان) كحد أق�ىى.  4كحد أد�ى تفرغ �امل:   •

 ). سنوات 6فصل درا�ىي ( 12سنوات) كحد أق�ىى.  3فصول دراسية ( 6كحد أد�ى تفرغ جزئي:  •

 

 التقديم لل��نامج 

 

 شهر  سبتم��  •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 املتقدمون الدوليون (دوالر أمر��ي)
 املتقدمون املال��يون 

 (رنجت مال��ي) 

    227.50 رسوم الت�جيل     •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 X 550.00 لفصل الدرا�ىي) لالرسوم الدراسية ( •

70 Units = 38,500.00 

 50.00سوم حفل التخرج:  ر  •

    340.00 رسوم الت�جيل     •

• ) الدراسية  الدرا�ىي):لالرسوم   لفصل 

550.00 X 70 Units = 38,500.00 

 200.00سوم حفل التخرج: ر  •

 

 ** أسعار الرسوم قابلة للتغي��. 

 

 


