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 �لية التعليم عن �عد  - (علم ا�حيوان) ة �� دكتورا

  نظرة عامة

 

يقدم برنامج بيولوجيا ا�حيوان تدر�ًبا للدراسات العليا ويعد الطالب ل�حصول ع�� وظائف �� مجال ا�حفظ واإلدارة  

الفرص املهنية األخرى. يتم تدر�ب الطالب ع�� إجراء أبحاث أصلية  والطب ا�حيوي واأل�ادي�ي ومجموعة متنوعة من  

النتائج   و�شر  عرض   �� والتدر�ب  ا�خ��ة  ولتوف��  ا�حيوان،  علم  ألدبيات  واسع  فهم  لتطو�ر  ا�حيوان،  علم   �� وهامة 

 العلمية.

ا�حيطات وا�حياة ال��ية وعلوم باإلضافة إ�� ذلك، �سمح مجموعة واسعة من العلوم البيولوجية ب��امج �عاونية �� علم  

األحياء املائية. �شمل �عض مجاالت الدراسة بيئة ا�حياة ال��ية، وجودة املياه، و�دارة املوائل ، وعلوم مصايد األسماك  

وعلم ا�حيوان ا�حفظ. تم تصميم دراسات الدراسات العليا �� ا�حياة ال��ية والبحوث املائية لتوف�� التدر�ب �� املبادئ  

البحث  الب مرافق  تتوفر  ا�حيوانية.  املوارد  أنواع  إلدارة جميع  األدوات  هذه  وتطبيق   ، امليدا�ي  البحث  وتقنيات   ، يئية 

املتعمق ��  الكمبيوتر) وست�ون مفيدة للبحث  ا�حديثة (بما �� ذلك ا�خت��ات ا�جز�ئية ومجموعات العينات ومخت�� 

 علم ا�حيوان والبحوث متعددة التخصصات.

مجم التخصصات  تت�ون  �شمل  متنوعة.  حية  و�ائنات  وخ��ات  منا�ج  ذوي  أعضاء  من  ا�حيوا�ي  األحياء  علم  وعة 

الدراسات السلوكية ، وعلم البيئة الس�انية ، وعلم الوراثة البيئية ، ونظام النشوء والتطور ، وعلم الوراثة الس�انية.  

وا�حشرات (الصراص�� والنمل) ع�� الرغم من أن أبحاث  تركز ا�جموعة ع�� الالفقار�ات الدنيا (األسماك وال��مائيات) 

 طالب الدراسات العليا غالًبا ما تتضمن مجموعات أخرى من ال�ائنات ا�حية. 

 

 مجاالت البحث 

 علم ا�حيوان 

 تصنيف ا�حيوان  •

 علم ا�حشرات  •

 علم الثدييات  •

 علم الزواحف  •

 ا�خ��ة املتاحة �� ال�لية التالية: 

 �لية التعليم عن �عد  

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   •

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


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

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

 .)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  •

 الرسوم الدراسية 

 

 (MYR) ن  املتقدمون املال��يو 

 تفرغ جزئي تفرغ �امل 

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

 لفصل الدرا�ىي):لالرسوم الدراسية ( •

3،350.00 

 1000.00األطروحة: سوم تقييم  ر  •

 200.00 رسوم حفل التخرج:  •

 340.0  رسوم الت�جيل:   •

لفصل الدرا�ىي) :   لالرسوم الدراسية ( •

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:  •

  :لفصل الدرا�ىي)لالدراسية (الرسوم  •

1،113.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

 50.00 ج: رسوم حفل التخر  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي�� سعار أ **

 

 


