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 نظرة عامة

 

البيئية  ��دف الدورة إ�� تخر�ج مسؤول ط�ي مختص �� ا�جاالت املتخصصة الثالثة و�� �حة األسرة وال�حة  

واملهنية وعلم األو�ئة. سيقدم املر�حون املتخرجون �� هذا ال��نامج خدمة رعاية �حية مهنية للمجتمع و�جراء  

 .البحوث �� مجال الرعاية ال�حية العامة �� ا�جاالت ذات الصلة املذ�ورة

 

 املؤهل املطلوب: ال�حة البيئية واملهنية 

 

 ) وحدة ١٢الفصل األول (

 ال�حة العامة و�ائيات  •

 تحليل متعدد املتغ��ات  •

 السياسة ال�حية واألخالق  •

 علم األو�ئة البيئية واالستدامة  •

 قوان�ن ال�حة والسالمة املهنية والو�االت واإلدارة  •

 

 ) وحدة ١٣الفصل الثا�ي (

 مبادئ ال�حة البيئية والهندسة واإلدارة  •

 املهنة علم األو�ئة واإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات  •

 الغذاء وجودة الهواء سالمة •

 السالمة املهنية والنظافة والقضايا البيئية �� م�ان العمل  •

 تقييم �حة البيئة والتشريعات ذات الصلة والقضايا ال�حية  •

 ة عالجيال و ةوقائيال  تنفيذ خدمات السالمة وال�حة املهنية •

 

 ) وحدة ٦٥الفصل الثالث إ�� الرا�ع (السنة الثانية والثالثة) (

 النشر امل�ي  •

 مشروع بحث وأطروحة  •

 

 لالستفسار و التوجهات البحثية: 

 �لية العلوم الطبية 

www.medic.usm.my 

 

 

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


 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 :يجب أن ي�ون املتقدم  حاصال ع�� ما ي��

 وما فوق  CGPA 3.0 / 4 تراك�يماجست�� �� ال�حة العامة بمعدل  •

 ماجست��  �� طب ا�جتمع •

 

 متطلبات اللغة 

  

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

 

 ع�� اإلن��نت (اختبار اللغة اإلنجل��ية �لغة أجنبية) ؛ أو  TOEFL �� اختبار ٣٥درجة ال تقل عن  •

 اإلنجل��ية الدو��) ؛ أونظام اختبار اللغة ) IELTS �� ٥كحد أد�ى درجة  •

 ؛ أو Cambridge English Advance (CAE) �� ١٥٤درجة ال تقل عن  •

 أو Cambridge Proficiency Advance (CPE) �� ١٥٤درجة ال تقل عن  •

 ؛ أو  (PTE) �� اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية ٣٦درجة ال تقل عن  •

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

 :يمكن منح اإلعفاء إذا

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

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

 

 املدة الدراسية 

 

 . فصول دراسية كحد أق�ىى ١٠فصول دراسية كحد أد�ى /  ٦�امل:  رغ فت •

 

 التقديم لل��نامج 

 

 سبتم��   •

 

 

 

 

 

 



 الرسوم الدراسية 

 

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

 (رنجت مال��ي) 

    227.50 رسوم الت�جيل     •

 الضمان ال�خ�ىي  •

• 1000.00 

 X 90 Units 196.25 لفصل الدرا�ىي):لالدراسية (الرسوم  •

= 17,662.50 

 50.00سوم حفل التخرج:  ر  •

     340.00 رسوم الت�جيل    - •

• ) الدراسية  لفصل  لالرسوم 

 الدرا�ىي): 

• 525.00 X 90 Units = 

47,250.00 

 200.00سوم حفل التخرج: ر  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار ** 

 

 


