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 �لية التعليم عن �عد  -(علم األحياء املائية)  ة �� دكتورا

 نظرة عامة

 

علم األحياء املائية هو مجال من مجاالت البيولوجيا التطبيقية ال�ي �ستلزم دراسة و�حوث متعددة التخصصات حول  

الطازجة   البيئية. نظًرا ألن حوا��  البيولوجيا  النظم  امللوحة والبحر�ة وديناميات هذه  األرض  71والقليلة  ٪ من سطح 

مغطى باملياه ، فإن هذه النظم البيئية املائية �� البيئة واألنظمة البيئية الرئيسية ع�� األرض. من خالل إجراء بحث �� 

ء املائية ، وسي�ونون قادر�ن ع�� تحليل وتوليف وتقييم  هذا ا�جال ، سيطبق الطالب املبادئ األساسية لعلوم األحيا

العينات   �� جرد  أيًضا خ��ة عملية  املائية  األحياء  �� علم  البحث  يتضمن  بموضوعية.  التجر�بية  واملعلومات  البيانات 

امل امليدانية وا�خت��ية. كما سيتم التأكيد ع�� اإلدارة واالستخدام  ستدام للموارد  املائية والعديد من تقنيات القياس 

 املائية لألهمية البيئية واالقتصادية ا�ختلفة. 

 

 مجاالت البحث 

 

 علم األحياء املائية 

 

 تر�ية األحياء املائية  •

 علم البح��ات  •

 علم البيئة البحر�ة  •

 علم ا�حيطات  •

 النظم البيئية الساحلية  •

 بيئة العوالق واإلنتاجية  •

 أمراض ا�حيوانات املائية  •

 ا�حيوانات املائية �غذية  •

 علم األسماك  •

 

 ا�خ��ة املتاحة �� ال�لية التالية: 

 �لية التعليم عن �عد  

http://www.pppjj.usm.my/ 

 

 

 

 
 

http://www.pppjj.usm.my/


 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

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

 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   •

ذات   • ا�جاالت   �� الب�الور�وس  أد�ى   درجة  كحد  تراك�ي  بمعدل  إ��    4/    3.75الصلة  السريع  (املسار 

 .)ةالدكتورا

 متطلبات اللغة 

 

 ال يوجد 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية  10فصول دراسية / ا�حد األق�ىى  4تفرغ �امل: ا�حد األد�ى  •

  فصل درا�ىي 15فصول دراسية/ ا�حد األق�ىى  6تفرغ جزئي: ا�حد األد�ى  •

 الدراسية الرسوم 

 
 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 2,385.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

الدرا�ىي):   • (للفصل  الدراسية  الرسوم 

2,900.00 

 1000.00تقييم األطروحة: رسوم  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) USDالعملة (  -الطالب األجانب/ الدوليون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 963.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

الدرا�ىي):   • (للفصل  الدراسية  الرسوم 

1,088.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار ** 

 

 

 

 

 

 


