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 نظرة عامة

  

مجاالت رئيســـــــية، أي األشـــــــعة الت�ـــــــخيصـــــــية،   4�شـــــــمل الدراســـــــات العليا ل��نامج اإلشـــــــعاع الط�ي مجاالت دراســـــــة ��  

وا�حماية من اإلشـــعاع. الهدف من الدراســـات العليا �� برنامج اإلشـــعاع الط�ي هو والطب النووي، والعالج اإلشـــعا��،  

ا �� ال�ـــــــــــــحــة والطــب. ��  إتــاحــة الفرصــــــــــــــة لتخر�ج املتقــدم�ن إلجراء األبحــاث �� ا�جــاالت ال�ي يمكن تطبيقهــا ســـــــــــــر�ر�ــً

 تياجات ال�حة والطب.ا�ختام، �غطي الدراسة العليا �� الطب اإلشعا�� الدراسات القائمة ع�� التكنولوجيا الح

 

 مجاالت البحث 

 

 علوم الطب النووي  •

 قياس جرعات العالج اإلشعا��  •

 ا�حماية من اإلشعاع والسالمة  •

 علوم األشعة الت�خيصية  •

 األشعة الت�خيصية  •

 املواد املشعة •

 التصو�ر الط�ي  •

 

 ا�خ��ات 

 اهتمامات بحثية وا�خ��ات  االسم 

 .ا�جرعات اإلشعا��ف��ياء طبية، قياس  اآل�سة ش�ن سوك شيا�غ 

 . علوم الطب النووي الدكتورة مر�ا�ي مسارو الدين 

 .ف��ياء النووي (مون�ي �ارلو)

ف��ياء اإلشعا��، قياس ا�جرعات اإلشعا��، حماية   األستاذ محمد فه�ي محمد يوسف 

 .اإلشعا��

بيوفوتونيك، ف��ياء الط�ي (بصر�ات طبية حيو�ة/  الدكتور محمد نور صا�ح�ن يوسف

 . الطب النووي، علم التأث��ات الكهر�ائية ا�حيو�ة)

 . الطب النووي (السر�ري) الدكتورة نورازلينا نات ناوي 

علم األشعة الت�خي��ي، قياس ا�جرعات اإلشعا��،   اآل�سة ست عائشة عبد العز�ز 

تحليل ا�جودة �� علم األشعة الت�خي��ي، معا�جة  

 . PACSالصور الرقمية، وتقنية 



اإلشعاع السنكروترو�ي، تقنية النانو وطب النانو،   الدكتورة وان نورديانا عبد الرحمن

قياس ا�جرعات اإلشعا�� �� العالج باألشعة، وعلم  

 . األحياء اإلشعا��

 

 

 :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/  3.67درجة الب�الور�وس �� ا�جاالت ذات الصلة بمعدل تراك�ي كحد أد�ى  

 .)ةالدكتورا

 

 متطلبات اللغة 

  

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 : عن الشروط املسبقة �� األحوال التاليةيمكن منح اإلعفاء 

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

 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��ى  4تفرغ �امل: ا�حد األد�ى  •

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

 

 الرسوم الدراسية 

 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 الدرا��ي):رسوم الدراسة (للفصل   •

 3,525.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا��ي):   •

4,100.00 

 1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 ) USDالعملة (  -الطالب األجانب/ الدوليون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 227.50الت�جيل: رسوم  •

 1000.00الضمان ال�خ��ي:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا��ي): •

 1,400.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ��ي:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا��ي):   •

1,538.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��  أسعار  **

 

 


