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 �لية العلوم ال�حية  -(الطب ا�حيوي)   ة �� دكتورا

 نظرة عامة

  

ا باســـــــم الطب ا�حيوي واحدة من أســـــــرع ا�جاالت نمًوا �� مجال أبحاث  �عد العلوم الطبية ا�حيو�ة أو املعروفة أيضـــــــً

أدوات الت�ـــــــــــخيص املتقدمة والعالجات ا�جديدة للوقاية من األمراض  الرعاية ال�ـــــــــــحية والصـــــــــــناعة. �عتمد تطو�ر  

البشـــــر�ة وعالجها ع�� ت�امل املعرفة من مختلف التخصـــــصـــــات مثل علم األحياء الدقيقة، والكيمياء ا�حيو�ة، وعلم 

ك لتحســـــــ�ن  األدو�ة، وعلم املناعة، وعلم التشـــــــر�ح، وعلم وظائف األعضـــــــاء، وعلم الوراثة، والبيولوجيا ا�جز�ئية وذل

 فهم الف��يولوجيا املرضية من األمراض والوظائف الفسيولوجية �جسم اإل�سان.

 

تم تصـــميم برنامج الدراســـات العليا �� الطب ا�حيوي لتمك�ن ا�خر�ج�ن من مواصـــلة دراســـ��م ع�� مســـتوى أع�� من 

الطالب خلفيـة عمليـة �� التقنيـات  خالل إجراء األبحـاث �� مختلف التخصـــــــــــــصــــــــــــــات الطبيـة ا�حيو�ـة. يمنح ال��نـامج 

والتطبيقات الطبية ا�حيو�ة مع تطو�ر فهم واســــــع لكيفية عمل جســــــم اإل�ســــــان �� ال�ــــــحة واملرض، وكيفية تطو�ر 

 عالجات املرض.

 

يتم تقــديم هــذا ال��نــامج ع�� أســــــــــــــاس التفرغ ال�ــامــل أو ا�جزئي. الهــدف من هــذا ال��نــامج هو تخر�ج قــادة علمي�ن �� 

 مجموعة متنوعة من األوساط، بما �� ذلك األوساط األ�اديمية والقطاع ا�خاص وا�خدمة ا�ح�ومية.

 

 مجال البحث

 

 علم اللقاحات •

 البيولوجيا ا�جز�ئية وا�خلو�ة •

 علم األدو�ة  •

 علم وظائف األعضاء •

 علم املناعة •

 علوم الدم ونقل الدم •

 الكيمياء ا�حيو�ة •

 علم األحياء الدقيقة  •

 تعلم الطفيليا •

 علم السموم •

 �شر�ح •

 

 

 



 

 ا�خ��ات 

 اهتمامات بحثية وا�خ��ات  االسم 

اهتمــــامــــات بحثيــــة: لقــــاح مرض الســــــــــــــــل، الت�ـــــــــــــخيص   ال��وفسور الدكتور نورازمي محمد نور 

 وتطو�ر العالجات

 ا�خ��ات: علم املناعة ا�جز�ئي

 ا�جز�ئي، علم التخلقاهتمامات بحثية: علم األورام  ال��وفسور الدكتور شهاروم شمس الدين

ــآثرات ال��وت�ن  ا�خ��ات: بروت�ن وطـــب  -تنظيم ا�جي�ي، تـ

 النانو

علم األحيـاء الـدقيقـة، علم   اهتمـامـات بحثيـة وا�خ��ات: ال��وفسور الدكتور ز�نول فدزروالدين ز�ن الدين 

 األحياء الدقيقة ا�جز�ئي 

صـــــــــــــيف املنتجــات الطبيعيــة ذات تو  اهتمــامــات بحثيــة: األستاذ املشارك الدكتور فر�د ��ي غزا��

البصـــــــــــــمــة ا�جيوكيميــائيــة ا�حليــة (عن طر�ق التقنيــات  

 ا�جهر�ة، والتقنيات الكيميائية والتحليلية الدقيقة)

لــلــمــنــتــجـــــــات  الــتــجـــــــاري  الــتصـــــــــــــــنــيــف واالبــتــ�ـــــــار  �ــعــز�ــز 

ــادر  ــاب الداخلية إ�� املصــــ الطبيعية ا�حلية (من األعشــــ

  -ألســــاســــية ا�خارجية البحر�ة ع�� برنامج منح األبحاث ا

FRGS-  منح ســـــــــــــيـا�س فنـد ،–  ScienceFund-  ،Short 

Terms الـــــــعـــــــلـــــــوم وزارة  مـــــــن  مـــــــمـــــــولـــــــة  حـــــــوافـــــــز  مـــــــنـــــــح   ،

 )MOSTIوالتكنولوجيا واالبت�ار املال��ية 

 ا�خ��ات:

�� مجــــال طــــب األســـــــــــــنــــان: علم األحيــــاء الفمو�ــــة، علم  

 األ��جة. علمالتشر�ح القحفي الوج�ي و 

التشـــــــــــــر�ح   الطبيــــــة وال�ـــــــــــــحيــــــة: علم  �� مجــــــال العلوم 

الــــــدقــــــة  عــــــاليــــــة  البشـــــــــــــري وعلم األ��ـــــــــــــجــــــة، ا�جهر�ــــــة 

 واإللك��و�ي، وال�وارث البشر�ة واإلغاثة. 

ال�ول�ن البشري واإليثانوالم�ن    اهتمامات بحثية: تنظيم األستاذ املشارك الدكتور فيو لينغ لينغ

الة للن�ـــــج كناز ا�جي�ي، توصـــــيف ال�ول�ن املتحولة ا�ح

 .واإليثانوالم�ن كناز

ا�خ��ات: الِكيميــاء ا�حيو�ــة، علم األحيــاء ا�خلوي وعلم 

 األحياء ا�جز�ئي.

اهتمامات بحثية: تطو�ر فحوصــــــــات ��ــــــــخيصــــــــية لداء  األستاذ املشارك الدكتور لم بون هوات

والـوقـــــــايـــــــة  الـت�ــــــــــــــخـيـص  املـعـوي وا�ـخـــــــار�ـ�،  األمـيـبـــــــات 

املنقولة بال��بة، والســـــــــيطرة ع�� داء الديدان الطفيلية  



مراض  أوداء الفيل، وداء املقوســـــــــــات، وأمراض معو�ة و 

 حيوا�ي وطفي�� املنشأ.

ا�خ��ات: لطخــــة ويســـــــــــــ��ن (اللطخــــة املنــــاعيــــة)، تقنيــــة 

 -اإلاليزا (مقا�ســـــة امتصـــــاصـــــية مناعية لإلنز�م املرتبط

ELISA  مقا�ســــــة الســــــ��ولوجية، معدات ��ــــــخيصــــــية ،(

 لة للن�ج.سريعة، ثقافة املمحوضة متحولة حا

الثالســـــــــــــيميــا (فقر دم حوض البحر    اهتمــامــات بحثيــة: األستاذ املشارك الدكتور بم شاو دام

األبيض املتوســـــــــــــط) واعتالل الهيموغلو��ن، علم نقـــــل 

 الدم وعلم الطفيليات الط�ي.

وتـكـنـولـوجـيـــــــا  الـــــــدم،  نـقـــــــل  وعـلـم  الـــــــدم،  ا�ـخـ�ـ�ات: عـلـم 

 ا�خت��ات الطبية، وعلم الطفيليات.

ــل  ارك الدكتور رابياه سو�ياناألستاذ املش ــديـ ــة، �شــــــــــــــــاط �عـ ــة الفطر�ـ ــاعـ ــة: املنـ ــات بحثيـ ــامـ اهتمـ

منا�� للنباتات واللقاحات، �شـــــاط مضـــــادات ا�جراثيم  

 النباتات.

ا�خ��ات: علم املنــاعــة، وعلم املنــاعــة ا�جز�ئي، واملنــاعــة 

 الفطر�ة.

 وا�خلوي ا�خ��ات: علم األحياء ا�جز�ئي  األستاذ املشارك الدكتور ��ي تو ويي سن

 .تنظيم ال�ول�ن واإليثانوالم�ن كناز اهتمامات بحثية:

الــ�ــ�مــجـــــــة،  الدكتور عز الدين �اميل محمد هاشم بــحــثــيـــــــة وا�ــخــ�ــ�ات: تــطــبــيــقـــــــات  اهــتــمـــــــامـــــــات 

ا�خوارزميــة، والتعلم اآل�� وقــاعــدة البيــانــات �� مجــاالت 

املعلومـاتيـة ا�حيو�ـة، واملعلومـاتيـة املنـاعيـة واملعلومـاتيـة  

 ال�حية. 

 اهتمامات بحثية: أيض العظام واملنتجات الطبيعية الدكتور هرم��ي هابيدين

 .ا�خ��ات: التشر�ح

اهتمــــامــــات بحثيــــة: اآلليــــة ا�خلو�ــــة وا�جز�ئيــــة العتالل  إدريس لو�غالدكتور 

األعصـــــــــــــــــاب الســـــــــــــكري املؤلم، و�عـــــديـــــل عمليـــــة التعلم 

 .والذاكرة �� مرض التحلل العص�ي 

 .ا�خ��ات: األلم وآلية التحلل العص�ي

وا�ــخــ�ــ�ات: الدكتور لم بو يينغ بــحــثــيـــــــة  ا�ــحــيــوي، ا  اهــتــمـــــــامـــــــات  إلحصـــــــــــــــــــاء 

تـحـلـيـــــــل ــة    الـنـمـــــــذجـــــــة اإلحصـــــــــــــــــــائـيـــــــة،  الـبـقـــــــاء واملـوثـوقـيــــ

باســــــــــــتخدام أنواع مختلفة من األســــــــــــاليب اإلحصــــــــــــائية  

املعقــــدة واملتقــــدمــــة ع�� البيــــانــــات ال�ـــــــــــــحيــــة والطبيــــة  

 .و�يانات ا�حا�اة

اهتمــــــامــــــات بحثيــــــة: التخصـــــــــــــص الوظيفي للوحيــــــدات  الدكتورة مر�م أزالن

البشـــــــــــر�ة وا�خاليا التغصـــــــــــنية، وا�جســـــــــــيمات الدقيقة 



لوحيـدات وا�خاليـا البطـانيـة،  أحـاديـة ا�خليـة، وتفـاعـل ا

 والوحيدات �� حاالت املرض واألمراض االل��ابية

وعـزل  ا�ـخـلـيـــــــة،  أحـــــــاديـــــــة  مـجـمـوعـــــــة  ا�ـخــ��ات: وظـــــــائـف 

كر�ات الدم البيـضاء �� الدم البشـري، وتحليالت قياس 

الــــــدم  ا�خلوي، وعلم  املنــــــاعــــــة  ا�خلوي، وعلم  التــــــدفق 

 .املنا��

بحثية: اســـتخراج األعشـــاب، ودراســـة فعالية   اهتمامات الدكتور محمد �سو�ي حاج ُسل�ن

الفشـاغ، والتأث��ات السـمية للمسـتخلص  مسـتخلـصات

ــة   العشـــــــــــــ�ي ع�� ذ�ور ا�جرذان، والســـــــــــــميــــة التنــــاســـــــــــــليـ

مـن  لـلـــــــذ�ـور  ا�ـجـن�ـــــــــــــ�ـي  الســـــــــــــلـوك  ودراســـــــــــــــــــة  لـلـــــــذ�ـور، 

ا�جرذان، ودراسة مقاومة السرطان �� ا�خت�� �خالصة 

 خماسـية األسـدية ودراسـة ��ـج  Dendropthoeعشـبة  

 .الزنجبيل

�ــ�  الــبــحـــــــث  الســـــــــــــــمــوم،  عــلــم  األدو�ـــــــة،  ا�ــخــ�ــ�ات: عــلــم 

الطبيعيـــــــة، دراســـــــــــــــــــة ســـــــــــــلوك  األعشـــــــــــــــــــاب واملنتجـــــــات 

ا�حيوانـــات، البحـــث �� مقـــاومـــة الســـــــــــــرطـــان �� ا�خت��،  

 .دراسة مستخلصات الكيميائيات النباتية

 اهتمامات بحثية: التنميط ا�جي�ي الدكتورة نك نورز�لة نك حسن

املصــــــفوفات الدقيقة، والتعب�� ا�جي�ي، وعلم ا�خ��ات:  

 .التخلق

اهتمــــامــــات بحثيــــة وا�خ��ات: املعلومــــاتيــــة ال�ـــــــــــــحيــــة،  الدكتورة نك سي�ي حنيفة نك أحمد

التعلم اإللك��و�ي، الطــب البــديــل واملكمــل، و�يئــة �علم 

  .اف��اضية ثالثية األ�عاد ع�� اإلن��نت

الـــــــدقيقـــــــة  الدكتورة نور إزا�ي نور جميل األحيـــــــاء  اهتمـــــــامـــــــات بحثيـــــــة وا�خ��ات: علم 

لألغذية (تحليل ا�جودة امليكرو�ية للغذاء واملاء)، وعلم 

)، ا�خصـــــــــــــــــائص TBاألحيــــاء الــــدقيقــــة الت�ـــــــــــــخي�ـــــــــــــ�ي (

 .املضادة للسرطان للنباتات الطبية

ا�خصــــــــــــائص املضــــــــــــادة للف��وســــــــــــات   اهتمامات بحثية: الدكتورة نور فضيلة ��ي مات

ت، آليات املســــتخلصــــات النباتية املركب  واألورام للنباتا

النشـــــــــط بيولوجًيا ع�� ســـــــــرطان عنق الرحم البشـــــــــري،  

 و�عديل املناعة �� العدوى الف��وسية

الســـــــــــــرطـــــــا�ـي،   املـنـــــــاعـــــــة  املـنـــــــاعـــــــة، وعـلـم  ا�ـخـ�ـ�ات: عـلـم 

 .واملناعة الف��وسية، والبيولوجيا ا�جز�ئية

 

 



 

 الدكتورة نور هداناتاشا أبو بكر

 

ــة    بـحـثـيـــــــة:اهـتـمـــــــامـــــــات   ا�ـخـلـو�ـــــــة وا�ـجـز�ـئـيــــ الـبـيـولـوجـيـــــــا 

ة، واكتشــــــــاف   يَّ وِلســــــــِ َرة النُّ ِوّ َتصــــــــَ
ُ
َرة املنجلية وامل ِوّ للُمَتصــــــــَ

األدو�ة املضــــــــادة للمالر�ا وتطو�رها من النباتات الطبية 

الطبيعيـــة، وآليـــات العمـــل ومقـــاومـــة األدو�ـــة املضـــــــــــــــادة 

 للمالر�ا

ا�ـجهر   الـفـحـص  الـفـلـوري،  ا�ـجـهـري  الـفـحـص  ا�ـخــ��ات: 

تطابق البؤري، امل�ـــــــــــح ا�جهري اإللك��و�ي، الفحص  ال

ا�ـخـلـوي،  الـتـــــــدفـق  قـيـــــــاس  الـنـــــــافـــــــذ،  اإللـكــ��و�ـي  ا�ـجـهـر 

 .املقا�سات البيوكيميائية، ثقافة طفيليات املالر�ا

اهتمـامـات بحثيـة وا�خ��ات: دراســــــــــــــات علم الوراثـة عن  الدكتورة نور سلوا�ي بكر

همي��ا  اكتشـــاف األشـــ�ال الوراثية البشـــر�ة ا�جديدة، وأ

الـــــدوائي، والتعرض  الوظيفيـــــة وعالق��ـــــا بنتـــــائج العالج 

لـألمـراض  والـتـعـرض  الضـــــــــــــــــــارة،  الـــــــدوائـيـــــــة  لـلـتـفـــــــاعـالت 

 .املعقدة

بـحـثـيـــــــة: فـهـم دور   الدكتورة نور األس�ى عبد هللا إعـــــــادة   IL-17Aاهـتـمـــــــامـــــــات  آلـيـــــــة  �ـ� 

�شـــــــــــــكيــــل العظــــام، وفهم التفــــاعــــل ب�ن ا�خاليــــا واملــــادة 

الـ الـعـالج   / لـلـعـظـــــــام  لـألســــــــــــــنـــــــان، ا�ـحـيـو�ـــــــة  تـجـــــــديـــــــدي 

�� ال��ـاب   Tiger Milkوالتـأث��ات املضــــــــــــــادة للر�و لفطر  

ا�ـحـــــــادة  الـنـمـــــــاذج  الـزالل �ـ�  الـنـــــــاتـج عـن  الـهـواء  مـجـرى 

واملزمنـة، والتـأث��ات املنـاعيـة من املنتجـات الطبيعيـة �� 

 النماذج ا�خت��ية وا�حيو�ة.

 .ا�خ��ات: علم اللقاحات / املناعة ا�جز�ئية

 اهتمامات بحثية:  صفوانالدكتورة صابر�نا 

 املسار االل��ا�ي لغزو السرطان واالنبثاث 

�عديل وظائف بطانة األوعية الدمو�ة وعالمات  

 االل��اب �� متالزمة تكيس املبايض

االنـبـثـــــــاث  ا�ـخـلـوي،   / ا�ـجـز�ـئـي  األمـراض  ا�ـخـ�ـ�ات: عـلـم 

 .والغزو السرطا�ي

التجديدي واملســ��دف املضــاد العالج    اهتمامات بحثية: الدكتور تان سوات شينغ

للســـــــــــــرطــان القــائم ع�� ا�خاليــا ا�جــذعيــة، واســـــــــــــتخراج  

 مركب مضاد للسرطان من النباتات الطبية

ــا  ــا ا�جـــــذعيـــــة األوليـــــة، بيولوجيـــ ا�خ��ات: زراعـــــة ا�خاليـــ

 .ا�خلية، البيولوجيا ا�جز�ئية

 



 

 

 �ي جيت �ي-الدكتورة ييفوون

 

 

تــقــنــيـــــــة   تــطــبــيــق  بــحــثــيـــــــة:  األيــو�ــي  اهــتــمـــــــامـــــــات  اإلرحـــــــال 

(الرحالن الشــاردي) غ�� الغاز�ة �� الوقاية من األمراض  

وعالج البشـــــــــــــر وا�حيوانـات، املؤشـــــــــــــرات ا�حيو�ـة لعـدم 

اســــتقرار اللو�حات �� متالزمة الشــــر�ان التا�� ا�حادة، 

 التقييم غ�� ا�جرا�� لوظيفة األوعية الدمو�ة الدقيقة

يو�ــة  ا�خ��ات: علم وظــائف األعضـــــــــــــــاء؛ املؤشـــــــــــــرات ا�ح

ــد  ــة ع�� ا�جلـ ــا��. توصـــــــــــــيـــل األدو�ـ ــان التـ ملرض الشـــــــــــــر�ـ

 .للوقاية من األمراض وعالجها

 اهتمامات بحثية:  الدكتور وان أم�� نزام وان أحمد

 علم األدو�ة للمنتجات الطبيعية والسمية. 

   الســــــــــكري   -أمراض القلب واألوعية الدمو�ة- 

 .دراسات دوائية للسمنة

 نموذج حيوا�ي للمرض. 

 .ا�خ��ات: علم األدو�ة

اهتمــــامــــات بحثيــــة وا�خ��ات: علم اإلنجــــاب والســـــــــــــموم   الدكتور وان أزومي محمد بواد @ محمد فؤاد

 .العامة، وعلم العقاق��

وان عـبـــــــد  أمـيـلـــــــة  نـور  @ وان  أز�ـلـــــــة  نـور  وان  الـــــــدكـتـور 

 الوهاب

ــ�ــــ�ات: وا�ــــخــ ــيـــــــة  ــثــ بــــحــ ــمـــــــامـــــــات  ــتــ املــــعـــــــديـــــــة   اهــ األمــــراض 

ة الطبية، وعلم األحياء االسـتوائية، علم األحياء الدقيق

 .الدقيقة السر�ر�ة

بــحــثــيـــــــة وا�ــخــ�ــ�ات: الدكتور �سمازورا زكر�ا ا�ــحــيــو�ـــــــة،    اهــتــمـــــــامـــــــات  الــكــيــمــيـــــــاء 

 .املنتجات الطبيعية، التكنولوجيا ا�حيو�ة الطبية

 أمراض الدم، الثالسيميا، نقل الدم اهتمامات بحثية: الدكتورة زفار�نا ذو الكفل

ــا نقـــل ا�خ��ات: أمراض الـــدم، الثال  ســـــــــــــيميـــا، ثالســـــــــــــيميـ

الـــدم، أمراض الـــدم ا�جز�ئيـــة، قيـــاس التـــدفق، ا�خاليــا  

 .ا�جذعية امل�ونة للدم

اهتمــــامــــات بحثيــــة وا�خ��ات: أمراض الــــدم، علوم نقــــل  األستاذ نور عزمي ز�نل

 .الدم، املعلوماتية ا�حيو�ة، التعلم اإللك��و�ي، املوودل

املعلوماتية ال�حية، نظام   وا�خ��ات:اهتمامات بحثية   األستاذ زمري إبراهيم

تـكـنـولـوجـيـــــــا املـعـلـومـــــــات  إدارة  ال�ــــــــــــــحـيـــــــة،  املـعـلـومـــــــات 

 .واالتصاالت، نظام دعم القرار

 

 

 



 

 :ا�خ��ات املتاحة �� ال�لية التالية 

 �لية العلوم ال�حية 

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

 

 
  
 

 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

 ينب�� ع�� املتقدم�ن ا�حصول ع�� ما ي��: 

 درجة الب�الور�وس �� مجال ذات الصلة . أ 

 ؛ أو 4.00/   3.00معدل تراك�ي ال يقل عن  .1

 مع الشروط اإلضافية التالية: أو 2.75 - 2.99تراك�ي ب�ن معدل  .2

 خ��ة بحثية ملدة ستة أشهر ع�� األقل؛ أو •

 ملشروع السنة ال��ائية؛ و A -الدرجة  •

 . خاضعة ملتطلبات إضافية من قبل ال�لية

 

 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  •

 ��ية.اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعة املال -)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  6األد�ى فصالن دراسيان/ ا�حد األق��ى تفرغ �امل: ا�حد  •

 . فصل درا��ي 12فصول دراسية/ ا�حد األق��ى  4تفرغ جزئي: ا�حد األد�ى  •

 

 

 

 

 الرسوم الدراسية 

 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ �امل  يتفرغ جزئ

 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 (  -الطالب األجانب/ الدوليون 

 تفرغ �امل  جزئيتفرغ  

 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:  •

الرسوم الدراسية (للفصل الدرا��ي):   •

1,538.00 

 375.00األطروحة: رسوم تقييم   •

  50.00رسوم التخرج:  •

 الرسوم قابلة للتغي��  أسعار  **

 

 


