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 �لية العلوم ال�حية  -(التغذية)  ة �� دكتورا  

  نظرة عامة

 

تم تصـــــــــــــميم برنـامج دكتوراه الفلســـــــــــــفـة �� التغـذيـة لتـدر�ـب الطالب ع�� توســـــــــــــيع معـارفهم وكفـاءا��م البحثيـة �� حـل  

 املستو��ن ا�ح�� والعاملي.القضايا املتعلقة بالغذاء، والتغذية، وال�حة ع�� 

 

�� ��اية الدورة، ُيتوقع من الطالب إظهار معرف��م بمشــــــــــــا�ل الغذاء والتغذية و�براز ا�حلول املمكنة واق��احها بإبداع. 

كمــا يجــب أن ي�ون الطالب قــادر�ن ع�� تصـــــــــــــميم البحــث املنــاســـــــــــــــب، و�جراء العمــل امليــدا�ي، أو التجــارب املعمليــة،  

البيانات ذات الصـــــــــــلة وتوليفها والتوصـــــــــــل إ�� أف�ار مبتكرة �� مناقشـــــــــــة النتائج ال�ي توصـــــــــــلوا إل��ا. ســـــــــــيقوم وتحليل 

ا بإعداد الطالب بمهارات بحثية مناســــبة للتواصــــل من خالل كتابة التقار�ر، والعرض الشــــفوي، وجمع  ال��نامج أيضــــً

 املعلومات و�شرها بجودة تقنية عالية.

 

دكتوراه الفلسـفة �� التغذية العديد من طالب الدراسـات العليا ا�حلي�ن والدولي�ن والذين قد باتوا ناجحون  قد أنتج  

 اآلن �� الوظائف ا�خاصة ��م.

 

 مجاالت البحث

 

 التغذية البشر�ة •

 التغذية السر�ر�ة •

 �غذية ا�جتمع •

 �غذية الرضع •

 �غذية الشيخوخة •

 علم األو�ئة الغذائية  •

 غذائيةاألن��و�ولوجيا ال •

 الكيمياء ا�حيو�ة الغذائية •

 توعية �غذو�ة  •

 سياسات / برامج التغذية •

 التغذية الر�اضية •

 التغذية ا�جز�ئية •

 جودة الغذاء وتحليلھ •

 علم السموم الغذائية والتغذو�ة •

 التغذية التجر�بية •

 علم األحياء الدقيقة للغذاء والتغذية •



 

 ا�خ��ات

 . اهتمامات بحثية وا�خ��ات االسم 

 . السمنة، �غذية األم والطفل، التغذية ا�جينية األستاذ املشارك الدكتور حامد جان بن جان محمد  

�حة   الدكتور فوو لينغ هوات  وتقييم  ا�جسم،  تركيب  الغذائية،  األو�ئة  علم 

 . القلب والعظام

توعية �غذو�ة، �غذية األطفال واملراهق�ن، الن�ج القائم   الدكتورة حفزان بنت يوسف  

ا السمنة  ع��  من  الوقاية   �� املتعددة  لوسائط 

 . ومعا�ج��ا

 .التغذية السر�ر�ة والع��منا�جية، و�غذية املسن�ن نور فز�ما سهران 

 . التغذية؛ ال�حة العامة وجودة ا�حياة ال��وفسور عبد املنام مودا 

 . علم الغذاء؛ جودة الغذاء وتحليلها ال��وفسورة ماجدة روس�� إ�حاق  

دكس��ينات   ال��وفسورة ماجدة فر�زة عبد الرزاق    �� البحث  للغذاء؛  ا�حيو�ة  تكنولوجيا 

 .)CDحلقية (

سمنة األطفال واملراهق�ن، األ�ل املضطرب، النشاطات   الدكتور سوو �اه لينغ 

 . البدنية، وسوء التغذية لدى مر�ىى السرطان

 .ن والز�وتتحليل األغذية، وتحليل الدهو  الدكتورة مار�نا عبد املناف 

 . التغذية؛ علم التغذية ال��وفسورة ماجدة سكينة حارث

واس��الك   الدكتورة ر�نا �وماري فيجايا�وماران  العاطفة،  األ�ل،  سلوك  األغذية،  إدارة 

 .الطعام

تار�خ الرعاية ال�حية، التار�خ االجتما�� للطب، وعلم  الدكتورة فائزة يوسف

 .الطب العر��

 . علم الغذاء؛ التغذية نورفر�زان حانون نور عزمي الدكتورة 

 

 

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

 .)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  •

 اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو نظام اختبار اللغة - ) 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  •

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

 

 : عن الشروط املسبقة �� األحوال التاليةيمكن منح اإلعفاء 

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

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

 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 �امل  تفرغ جزئي

 340.00الت�جيل: رسوم  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 3,525.00 

 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 

 ل تفرغ �ام  تفرغ جزئي

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي): •

 1,400.00 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):   •

1,538.00 

 375.00تقييم األطروحة: رسوم  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي��أسعار   ** 

 

 


