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املهنيــــــة    العليــــــا مع موظف�ن من مجموعــــــة من ا�خلفيــــــات  الــــــدراســــــــــــــــــات  التمر�ض بيئــــــة غنيــــــة لطالب  برنــــــامج  يوفر 

الدماغية، و�دارة ا�جروح، والرعاية �� الف��ة ا�حيطة با�جراحة، واألورام،  والتخصــــــصــــــية بما �� ذلك إدارة الســــــكتات  

والتوليد، وأمراض النســـــــــاء، واألعصـــــــــاب، وكبح النفس، والطب النف�ـــــــــ�ي، و�عادة تأهيل القلب، وطب حدي�ي الوالدة 

 .إ�خ ذات الصلة باحتياجات املتخصص�ن �� الرعاية ال�حية والتقدم الوظيفي للممرضات

 

رجة املاجســــــــــــت�� بنظام البحث الطالب بالتطبيق ا�حاســــــــــــم للمعرفة املتخصــــــــــــصــــــــــــة وتمكن من تطو�ر املهارات  تزود د

 .املتقدمة �� إجراء األبحاث املستدامة واملستقلة

 

��دف إ�� إعداد علماء الذين سيكتشفون و�وسعون املعرفة العلمية ال�ي �عمل ع�� تطو�ر العلم وممارسة التمر�ض  

ا�خدمات والنتائج للمر�ـــــــــــــ�ى وعائال��م من خالل الدراســـــــــــــات املعنية باالحتياجات الســـــــــــــر�ر�ة ��دف تحســـــــــــــ�ن جودة 

الفردية، وكيفية ترجمة املعرفة إ�� املمارســــة، وتقديم ا�خدمات، والتنظيم، والســــياق االجتما�� والســــياســــة األوســــع 

 .للرعاية

 

لعـالم و�قبـل الطلبـات ع�� مـدار العـام. إذا ��تم ال��نـامج �شـــــــــــــ�ـل خـاص بتلقي الطلبـات من الطالب من جميع أنحـاء ا

كنت طموًحا ومهتًما بمتا�عة أبحاث الدراســــات العليا �� أي من ا�جاالت املذ�ورة أعاله، فال ت��دد �� االتصــــال بمعهد 

 .(IPS) الدراسات العليا

 

 مجاالت البحث

 

 ممارسة التمر�ض السر�ري  •

 تمر�ض �حة األم والطفل •

 تمر�ض أسري ومجتم��  •

 إدارة التمر�ض علم •

 تمر�ض �علي�ي •

 تمر�ض العناية املركزة وا�حرجة  •

 

 

 

 

 

 



 

 ا�خ��ات

 اهتمامات بحثية وا�خ��ات  االسم 

التمر�ض ال�لوي، تمر�ض كبح النفس، جودة ا�حياة،   الدكتورة دار�ا محمد يوسف  

 . �حة النساء، دراسة الشيخوخة، وتمر�ض �علي�ي

 . األورام، وتمر�ض أسري ومجتم��تمر�ض  الدكتورة أزلينا يوسف 

التمر�ض العص�ي وجراحة األعصاب، تمر�ض أسري   الدكتورة ��ي ر�يعة محمد  

ومجتم��، تمر�ض التوليد وطب النساء، وتمر�ض  

 .�علي�ي

تمر�ض �علي�ي، �علم قائم ع�� حل املشكالت، التعلم   الدكتورة كسمة وا�ي باردي 

 . ر�ض األورامال�ليني�ي، التعلم ع�� اإلن��نت، وتم

تمر�ض التوليد وطب النساء، تمر�ض األورام، تمر�ض   الدكتورة سون ليان كينغ 

 .ال�وارث، وتمر�ض �علي�ي

تمر�ض التوليد وطب النساء،   ال�حة العقلية، اآل�سة رضية محمد فوزي 

 .وتمر�ض �علي�ي

تمر�ض أسري ومجتم��، تمر�ض ا�حاالت ا�حرجة،   السيدة نور عي�ي حس�ن 

 .ا�حياة، والرعاية التلطيفيةجودة 

تمر�ض العناية املركزة، وتمر�ض ا�حاالت ا�حرجة،   السيدة روسماوا�ي محمد 

 .وتمر�ض �علي�ي

التمر�ض �� الف��ة ا�حيطة با�جراحة، وتمر�ض   اآل�سة نورازليا شمس الدين 

 .�علي�ي

تمر�ض ا�حاالت ا�حرجة، تمر�ض أطفال حدي�ي   السيدة جايا بو�االن 

 .الوالدة، تمر�ض �علي�ي، وعملية التمر�ض

إعادة تأهيل القلب، وتمر�ض ا�حاالت ا�حرجة، جودة   السيدة زك��ة مامات 

 . ا�حياة، وتمر�ض �علي�ي

التمر�ض العص�ي، التمر�ض �� الف��ة ا�حيطة   السيدة سباريسا هاشم 

با�جراحة، وتمر�ض ا�حاالت ا�حرجة، وتمر�ض  

 .�علي�ي

 .تمر�ض العناية بالشيخوخة، تمر�ض �علي�ي يانا حسن السيدة إنتان إد

 

 

 :ا�خ��ات املتاحة �� ال�لية التالية 

 �لية العلوم ال�حية 

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

 

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


 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 إحدى الوثائق التالية:    املتقدم�ن تقديميتع�ن ع��  

 

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

 .)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  •

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

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

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

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

 .اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ية -)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 •

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

 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 

 ل �ام تفرغ  تفرغ جزئي

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 :رسوم الدراسة (للفصل الدرا��ي) •

 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 (  -الدوليون الطالب األجانب/ 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 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:  •

الدرا��ي):  الرسوم الدراسية (للفصل  •

1,538.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار ** 

 

 


