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 �لية التكنولوجيا الصناعية -(تكنولوجيا األغذية) ��  ماجست��  

 نظرة عامة

  

تقدم �لية التكنولوجيا الصناعية درج�ي املاجست�� والدكتوراه بنظام البحث �� مجاالت تكنولوجيا األغذية، واملوارد   

ال��نامج هو  ا�حيو�ة،   الهدف من  ا�حيو�ة.  العمليات  البيئية، وتكنولوجيا  الورق والطالء، والتكنولوجيا  وتكنولوجيا 

إتاحة الفرصة للمتقدم�ن ملواصلة دراس��م وتحقيق اإليناع األ�ادي�ي من خالل األبحاث املفيدة واملهمة للمجتمع ك�ل.  

برنامج بحث �شط وممول جيًدا  التدريس  أعضاء هيئة  املشاريع كطالب    لدى  ��ذه  أنفسهم  للمتقدم�ن ر�ط  و�مكن 

دراسات عليا مرتبطون بمخت��ات محددة. كما أن املعامل مجهزة تجه�ً�ا جيًدا بأحدث معدات التحليل واملعا�جة لدعم  

 .برنامج البحث

 

 

 :البحثية التوجهات مجاالت

 

 تكنولوجيا الغذاء

 

 علوم الغذاء •

 معا�جة األغذية وحفظها  •

 التكنولوجيا ا�حيو�ة الغذائية  •

 بوليمرات الغذاء  •

 تحليل األغذية ومراقبة ا�جودة •

 تكنولوجيا ما �عد ا�حصاد  •

 التغذية •

 كيمياء الغذاء  •

 سالمة الغذاء  •

 األغذية الوظيفية  •

 علم األحياء الدقيقة الغذائي •

 

 ا�خ��ات املتاحة �� ال�لية التالية: 

 �لية التكنولوجيا الصناعية 

http://www.indtech.usm.my/   :��أو ارسال اإليميل إmsc_env@usm.my 
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 املتطلبات األ�اديمية/ متطلبات القبول 

 

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

 :  بـــــ الصلةدرجة الب�الور�وس �� مجال ذات  . أ

 

 ؛ أو 4.00/   2.75معدل تراك�ي ال يقل عن  .1

 

 مع الشروط اإلضافية التالية: أو 2.74 - 2.50معدل تراك�ي ب�ن  .2

 خ��ة بحثية ملدة سنة واحدة ع�� األقل؛ أو  .أ

 خ��ة عمل �� مجال ذات الصلة ملدة سنة واحدة ع�� األقل. أو .ب

 ا�جال ذات الصلة؛ أو ) ع�� األقل �� 1منشور أ�ادي�ي واحد ( .ج

 للمقررات الرئيسية / االختيار�ة؛ أو  B الدرجة .د

 .ملشروع السنة ال��ائية + B الدرجة .ه

 

 (ب�الور�وس مع مرتبة الشرف) مع الشروط اإلضافية التالية: أو  2.49 - 2.00معدل تراك�ي ب�ن  .3

 ) سنوات؛ أو5خ��ة بحثية ال تقل عن خمس ( .أ

 ) سنوات ع�� األقل؛ و5ملدة خمس (خ��ة عمل �� مجال ذات الصلة  .ب

 ) ع�� األقل �� مجال ذات الصلة؛ أو1منشور أ�ادي�ي واحد ( .ج

 للمقررات الرئيسية / االختيار�ة؛ أو  B الدرجة .د

 .ملشروع السنة ال��ائية +Bالدرجة  .ه

 

 ) 7(املستوى  APELشهادة  . ب

 

 متطلبات اللغة 

 ال تنطبق 

 

 املدة الدراسية 

 

 . فصول دراسية 4األد�ى فصالن دراسيان/ ا�حد األق�ىى تفرغ �امل: ا�حد  •

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

 

 



 الرسوم الدراسية 

 

 ) MYRالعملة (  - الطالب املال��يون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 2,975.00رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي):  •

 750.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 

 340.00رسوم الت�جيل:  •

 3,550.00الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):  •

 750.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  200.00رسوم التخرج:  •

 ) USDالعملة (  -الطالب األجانب/ الدوليون 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 1,188.00رسوم الدراسة (للفصل الدرا�ىي):  •

 250.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 50.00رسوم التخرج:  •

 227.50رسوم الت�جيل:  •

 1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 1,325.00الرسوم الدراسية (للفصل الدرا�ىي):  •

 250.00رسوم تقييم األطروحة:  •

  50.00رسوم التخرج:  •

 

 

 . الرسوم قابلة للتغي�� أسعار  **

 

 


