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

 نظرة عامة

 

توفر درجات الدراسات العليا �� علم األحياء للطالب أن ي�ونوا خ��اء �� علم األحياء الدقيقة وعلم ا�حيوان وعلم النبات  

التطبيقي  وعلم   ا�حشرات  وعلم  النبات  أمراض  وعلم  املائية  األحياء  وعلم  التطبيقي  الطفيليات  وعلم  البيئي  األحياء 

والتكنولوجيا ا�حيو�ة. توفر ال��امج جًوا ممتاًزا للطالب إلجراء بحث مستقل وأص��، حيث يتم توف�� إشراف وتوجيھ  

 بارعون �� تخصصا��م العلمية. ممتاز�ن من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين هم متخصصون 

 

 مجاالت البحث املتاحة 

 

 مادة األحياء 

 الطحالب  •

 البيولوجيا ا�جز�ئية  •

 علم النبات  •

 علم البيئة  •

 علم البيئة ا�حيوا�ي •

 ف��ياء النبات •

 علم الوراثة  •

 زراعة األ��جة  •

 علم ا�حيوان الفقاري  •

 علم األحياء البيئي  •

 تطبيق تنقيب البيانات  •

 املائية علم األحياء   •

 التنوع البيولو�� •

 املعلوماتية ا�حيو�ة  •

 طاقة الكتلة ا�حيو�ة •

 التكنولوجيا ا�حيو�ة  •

 املعلوماتية البيئية  •

 العمليات البيئية  •

 علم ا�حشرات  •

 علم النبات العر�� •



 علم العرقيات  •

 علم االحياء ا�جهري  •

 تكنولوجيا السوائل فوق ا�حرجة •

 بيولوجيا ا�حياة ال��ية •

 

 املتاحة �� ال�لية التالية: ا�خ��ة  

 �لية التعليم عن �عد  
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 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   •

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

 

 

 

 

 

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


 الرسوم الدراسية 

 

 (MYR) املتقدمون املال��يون 

 تفرغ جزئي تفرغ �امل 

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

• ) الدراسية  الدرا�ىي):لالرسوم   لفصل 

3،350.00 

 1000.00األطروحة: سوم تقييم  ر  •

 200.00 رسوم حفل التخرج:  •

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

• ) الدراسية  :   لالرسوم  الدرا�ىي)  لفصل 

2،775.00 

 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:  •

   :لفصل الدرا�ىي)لالرسوم الدراسية ( •

  1،250.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

   50.00 ج: رسوم حفل التخر  •

 227.50رسوم الت�جيل:   •

 1000.00السند ال�خ�ىي:  •

(الرسوم   • الدرا�ىي)لالدراسية    :لفصل 

1،113.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

 50.00 ج: رسوم حفل التخر  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار ** 

 

 


