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��دف برنامج دكتوراه الفلســفة (علوم الر�اضــة) بنظام البحث إ�� إنتاج خر�ج�ن أكفاء ومهرة وأخالقي�ن ومهني�ن من 

 الر�اضة وذلك لتلبية احتياجات البلد بالطاقة البشر�ة املاهرة �� هذا ا�جال.أجل �عز�ز وتقدمة مجال علوم 

 

 األهداف 

 

توف�� الفرص ل�خر�ج�ن من مجموعة متنوعة من ا�جاالت ذات الصلة ملواصلة دراسة املاجست�� �� العلوم  .1

 (علوم الر�اضة).

 ال�حية.دعم إنتاج ال�وادر البشر�ة املدر�ة �� إدارة الرعاية  .2

 تحس�ن مهارات وكفاءة دكتوراه الفلسفة (علوم الر�اضة) من خالل التدر�ب ع�� املستوى األع��. .3

 

�� ��اية ال��نامج، نأمل أن ي�ونوا الطالب قادر�ن ع�� إجراء بحث �� حل املشكالت ا�حالية �ش�ل نقدي و�بدا��. كما  

لقــدرة ع�� إظهــار األخالق واملهنيــة. عالوة ع�� ذلــك، يــدرس البــاحــث تطبيق مهــارات االتصـــــــــــــــال، والعمــل ا�جمــا��، وا

يمكن تطبيق التعلم مدى ا�حياة لتحس�ن ا�خدمات �� مجال الدراسة ا�ختار من أجل ممارسة مهارات اإلدارة ور�ادة 

 األعمال بما يتما�ىى مع املهارات القيادية �� مجال الدراسة.

 

 مجاالت البحث

 

 التدر�ب وعلوم الر�اضة •

 لوجيا الر�اضةعلم ف��يو  •

 اختبار وتقييم اللياقة البدنية •

 التغذية الر�اضية •

 تقييم االمتصاص الغذائي للر�اضي�ن •

 

 ا�خ��ات

 . اهتمامات بحثية وا�خ��ات  االسم 

أخرى   األستاذ املشارك الدكتور ه��ول أنور بن هاشم  النفس  علم  النفس،  علم  االجتماعية،  العلوم 

 . غ�� مصنف بم�ان أخر

تدر�بية   األستاذ املشارك الدكتور محمد سات إسماعيل  طبية  وصفات  الر�اضة،  ف��يولوجيا  علم 

 . لل�حة، علم وظائف األعضاء البيئي

 . علم ف��يولوجيا الر�اضة األستاذ املشارك الدكتور أووي فوو�غ كيو



 . ةعلوم الر�اضية، وعلم ف��يولوجيا الر�اض األستاذ املشارك الدكتور ش�ن �ىي كيو�غ

طبية   األستاذ املشارك الدكتور ألكساندر كراسيلشي�وف  وصفات  الر�ا�ىي،  والتدر�ب  التمر�ن  من�جية 

 .تدر�بية، تحليل األداء، والتدر�ب 

 . تمر�ن األطفال، والنشاط البد�ي لألطفال دكتور محمد نظام بن مات جا�س

 . الر�اضة/اختبار اللياقة البدنيةعلم ف��يولوجيا  الدكتور أ�غ بوون سو�ن 

القياسات النفسية، علم النفس الص��، وعلم النفس   الدكتور �و�ھ يي شينغ 

 . الر�ا�ىي

الف��يولوجيا   الدكتور جاري �وان  ر�اضية،  علوم  الر�ا�ىي،  النفس  علم 

 .النفسية العصبية، والعالج باملوسيقى

ا الدكتورة مار�ل�ن أو�غ �� ين  �سبب  ا�حراري  �سبب  التوتر  ا�حرارة  داء  إلجهاد، 

 .اإلجهاد، و/او الوقاية من اإلصابة

وتخطيط   الدكتور شازل�ن شهاروالدين  العصبية،  املي�اني�ا  ا�حيو�ة،  املي�اني�ا 

 .)EMGكهر�ائية العضل (

الر�اضة،   الدكتورة أيو سوزاليانا محمد  ف��يولوجيا  علم  املناعة،  ف��يولوجيا  علم 

 . والتغذية الر�اضية

علم ف��يولوجيا الر�اضة، �حة    وصفات طبية سر�ر�ة، الدكتورة فينا تان �� ش�ن 

 . عظام األطفال، و�حة ا�جهاز العض�� الهيك��

 . تحليل الصور واإلشارات الدكتورة روسنيوا�ي غفار 

ذوي   الدكتور محمد ذو الكفل إبراهيم  أطفال  اإلعاقة،  ذوي  أ�خاص  الوظيفي،  العالج 

 .اإلعاقة

 . التدر�ب الر�ا�ىي زر�دي بن ذو الكفل السيد إيري 

 .علوم اجتماعية وعلوم �حية السيدة أمنة بنت حاج حسب هللا

 

 

 

 :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:    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  

 .الدكتوراه)

 

 متطلبات اللغة 

 

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

 

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

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

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

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

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

 اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال��ية ) MUET�� ( ٢درجة  ما ال يقل عن •

 

 :منح اإلعفاء إذايمكن 

 

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

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

 

 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

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 الدرا�ىي):رسوم الدراسة (للفصل   •

 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 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 227.50الت�جيل: رسوم  •

 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 

 375.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي�� أسعار  **

 

 


