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 �لية العلوم الطبية  - (علم ترمي�ي)  ة �� دكتورا

 نظرة عامة

 

 مجاالت التوجھ البح�ي: 

 

 العلوم ال��ميمية  •

 

 لالستفسار و التوجهات البحثية:

 �لية العلوم الطبية 

www.medic.usm.my 

 

 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 يتع�ن ع�� املتقدم�ن تقديم الوثائق التالية: 

 

 درجة املاجست��  بالنظام البح�ي ؛ أو  •

 ؛ أو CGPA    3.00 / 4 درجة املاجست�� �� مجال ذي صلة بمعدل تراك�ي   •

 مع متطلبات إضافية ؛ أو  4 / 2.99-2.50 درجة املاجست�� �� ا�جاالت ذات الصلة بمعدل تراك�ي   •

 . )ةالدكتورا(املسار السريع إ��  4/  3.67درجة الب�الور�وس �� ا�جاالت ذات الصلة بمعدل تراك�ي كحد أد�ى   •

 

 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  •

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

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

 و؛ أ 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 •

 

 

 

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


 :عن الشروط املسبقة �� األحوال التاليةيمكن منح اإلعفاء 

 

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

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

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية كحد أق�ىى.  10فصول دراسية كحد أد�ى /  4تفرغ �امل:   •

 فصل درا�ىي بحد أق�ىى.  15فصول دراسية بحد أد�ى /   6جزئي: تفرغ  •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 (MYR) املتقدمون املال��يون 

 تفرغ جزئي تفرغ �امل 

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

  لفصل الدرا�ىي):لالرسوم الدراسية ( •

4,200.0    

 1000.00األطروحة: رسوم تقييم   •

 200.00 رسوم حفل التخرج:  •

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

 : لفصل الدرا�ىي)لالرسوم الدراسية ( •

3,585.00 

 1000.00األطروحة: رسوم تقييم   •

 200.00 رسوم حفل التخرج:  •

 (دوالر أمر��ي) املتقدمون الدوليون 

 تفرغ جزئي تفرغ �امل 

 227.50رسوم الت�جيل:   •

 1000.00السند ال�خ�ىي:  •

    :الدرا�ىي)لفصل لالرسوم الدراسية ( •

1,575.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

   50.00 ج: رسوم حفل التخر  •

 227.50رسوم الت�جيل:   •

 1000.00السند ال�خ�ىي:  •

  :لفصل الدرا�ىي)لالرسوم الدراسية ( •

1,425.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

 50.00 ج: رسوم حفل التخر  •

 

 . الرسوم قابلة للتغي�� أسعار  **
 

 


