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 �لية العلوم ال�حية -(علم األدلة ا�جنائية)  ة �� دكتورا 

 نظرة عامة

 

ــ�ن �� الطب   تم تقديم برنامج دكتوراه الفلســــــــــفة (علوم الطب الشــــــــــر��) بنظام البحث إلنتاج املز�د من املتخصــــــــــصــــــــ

ا للتعلم مدى ا�حياة و�ســــــــاعد الشــــــــر�� املتخصــــــــصــــــــ�ن �� مختلف مجاالت   علوم الطب الشــــــــر��. كما أ��ا توفر فرصــــــــً

ا�جهود املبذولة �خ��اء متخصــــصــــ�ن �� علوم الطب الشــــر�� مع درجات أ�اديمية متقدمة بما يتما�ــــىى مع تقدم علوم 

 .وتقنيات الطب الشر�� باإلضافة إ�� تلبية مستوى عاٍل من خدمات علوم الطب الشر��

 

احتيـاجـات الطالب ذوي ا�خلفيـات ا�جـامعيـة ا�ختلفـة، يتم تقـديم مجموعـة واســـــــــــــعـة من مجـاالت علوم الطـب  لتلبيـة 

الشــــر�� بما �� ذلك علم ا�جر�مة، وتحليل األدو�ة الشــــر��، واألن��و�ولوجيا ا�جنائية، وفحص وثائق الطب الشــــر��،  

شر��، واألدلة املادية. �ش�ل عام، تتضمن واستكشاف ا�حرائق ا�جنائية، و�صمة ا�حمض النووي، وعلم السموم ال

الدراســة مراجعة األدبيات، وعرض املق��ح، والتخطيط لألعمال التجر�بية وتنفيذها، وعرض لتقدم البحث، و�عداد  

 تقديم األطروحة للفحص
ً
 .وتقديم املقاالت البحثية، وأخ��ا

 

 أهداف ال��نامج

 

يقدم دكتوراه الفلســــــــــــفة (علوم الطب الشــــــــــــر��) خ��ة بحثية نموذجية �� بالتوافق مع مهمة �لية العلوم ال�ــــــــــــحية،  

 علوم الطب الشر�� ��دف:

 

 .رعاية خر��� علوم الطب الشر�� الفكر�ة واملهنية .1

 .تخر�ج طالب من علوم الطب الشر�� يتمتعون باملسؤولية و�متل�ون معاي�� أخالقية عالية .2

 .جتماعيةتحو�ل املعرفة لتطو�ر واستدامة الرفاهية اال  .3

 

 مجاالت البحث

 

 علم ا�جر�مة •

 علم النفس الشر�� •

 كيمياء الطب الشر�� •

 علم األحياء الشر�� •

 الطب الشر�� •

 الطب الشر�� البيئي •

 فحص وثيقة الطب الشر�� •

 بصمة ا�حمض النووي •



 علم السموم الشر�� •

 تحليل األدو�ة الشر�� •

 دليل ملموس •

 تحقيقات ا�حر�ق •

 تحليل الغذاء الشر�� •

 

 ا�خ��ات

 اهتمامات بحثية وا�خ��ات  االسم 

ــة البي األستاذ املشارك الدكتور محمد هدزري �عقوب ــة، توصـــــــــــــيف العينـ ــائيـ ــاء كهر�ـ يـــاس الق  ئيـــة،كيميـ

 .  الفول�ي وقياس االستقطابية

ــائي،   جايابرا�اش PTاألستاذ املشارك الدكتور  ا�حشـــــــــــــرات ا�جنــــ ة، علم  ــّ ــائيــــ ــا ا�جنــــ األن��و�ولوجيــــ

 .دياتومولوجيا ا�جنائية، إدارة مسرح ا�جر�مة

ا�جينيـــــة ا�جنـــــائيـــــة، الوراثيـــــات الســـــــــــــ�ـــــانيـــــة   األستاذ املشارك الدكتور رفار�نا ز�ن الدين  العالمـــــات 

 .والتعرف ع�� األنواع

 .علم النفس الشر��، ال�حة العقلية الدكتور أف��ال أحمد

ــ الدكتور نك فخر الدين نك حسن ة، التصـــــــــــــور الكيميــــائي، أســــــــــــــــاليــــب الطيف الكيميــــائيــ

تنميط البصــــــمات، ديمومة البصــــــمات ال�امنة، طر�قة  

 .مستجدة لتطو�ر البصمات ال�امنة

تحليل ا�خدرات ا�جنائية، �عز�ز بقع وعالمات مســـــــــــرح   الدكتور أحمد فه�ي لم عبد هللا

 .ا�جر�مة واالستشراب

بصـــــــري، تحليل الكيمياء التحليلية، مســـــــتشـــــــعر حيوي   الدكتورة نور زهرتي�ي مسلم

 .العينة البيئية

منع ا�جر�مة والتدخل، التنميط، صــدمات والقياســات   الدكتورة جيشينا أيو مات سات

 .النفسية

القياسـات الكيميائية، تمي�� األنماط الشـرعية، فحص  الدكتور ذو الكفل إسماعيل

 .املستندات 

ا�حر�ق، تنميط  الدكتورة وان نور شهيلة مات د�سا ا�حرائق وتحليـــــــل حطـــــــام  التحقيق �� 

ا�خدرات غ�� املشــروعة، االســتشــراب والتحليل متعدد 

 .املتغ��ات 

ا�جينيـــــة ا�جنـــــائيـــــة، الوراثيـــــات الســـــــــــــ�ـــــانيـــــة   الدكتورة نور هسلينداوا�ي عبد الرشيد العالمـــــات 

 .والتعرف ع�� األنواع

ة، إعـــــادة بنـــــاء الوجـــــھ، رســـــــــــــم  األن��و�ولوجيـــــا ا�ج الدكتور حل�ي محمد هادي بر�تام ــّ ــائيـــ نـــ

خرائط الوجــھ، تحر�ر الصـــــــــــــور والفيــديو، علم النفس 

 .التما��، قياس الش�ل الهند�ىي



 .أصل اإل�سان، الهو�ة وال�حة الدكتور إدينور هشام أتام

النـــــار�ـــــة، التنميط الكيميـــــائي   الدكتور شا�غ �اه هاو الطلقـــــات  تحليـــــل بقـــــايـــــا 

 .ل��اه�ن ا�جنائية واالستشراب

 

 

 :ا�خ��ات املتاحة �� ال�لية التالية 

 �لية العلوم ال�حية 

 http://www.ppsk.usm.my/index.php/en/ 

  

 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   •

(املسار السريع إ��  4/  3.67معدل تراك�ي كحد أد�ى  درجة الب�الور�وس �� ا�جاالت ذات الصلة ب

 .)ةالدكتورا

 

 متطلبات اللغة 

   

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

 

 اختبار اللغة اإلنجل��ية �لغة أجنبية ؛ أو -)ع�� اإلن��نت TOEFL�� اختبار(  35درجة ال تقل عن  •

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

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

 ؛أو  Cambridge Proficiency Advance (CPE�� (  154درجة ال تقل عن  •

 اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية  ؛ أو  -) PTE�� ( 36درجة ال تقل عن  •

 اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ية. -)MUET�� ( 2ما ال يقل عن درجة  •

 

 يمكن منح اإلعفاء عن الشروط املسبقة �� األحوال التالية: 

 

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

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

http://www.ppsk.usm.my/index.php/en/


 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 

 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ جزئي

 

 تفرغ �امل 

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 3,525.00الدرا�ىي): رسوم الدراسة (للفصل   •

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):   •

4,100.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 ) USDالعملة ( -الطالب األجانب/ الدوليون 

 تفرغ جزئي

 

 ل تفرغ �ام

 

 227.50الت�جيل: رسوم  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 1,400.00رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي):  •

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):   •

1,538.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار   ** 

 

 


