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تطور برنامج الدراسات العليا �� علم األحياء الدقيقة إ�� بحث متعدد التخصصات، والذي �شمل التخصصات  

امليكرو�ية التقليدية واألساليب ا�جز�ئية األحدث ، مثل تقنية ا�حمض النووي. تمتد مجاالت البحث النشطة  

اء الدقيقة األسا�ىي والتطبيقي. تؤدي طبيع��ا متعددة التخصصات إ�� خر�ج�ن أك��  ع�� حد سواء علم األحي

 .تنوًعا و�تمتعون بوظائف مجز�ة �� العلوم

�شمل املشاريع البحثية ا�حالية تحديد وتوصيف املركبات واملستقالت من النباتات ا�حلية ال�ي يمكن أن تثبط  

نكهة أو محسنات، صبغ و�نز�مات صناعية من مجموعة متنوعة من  البكت��يا املسببة للقرحة الهضمية. إنتاج 

ال�ائنات ا�حية الدقيقة؛ توصيف ا�جينات الني��وجينية (ج�ن تثبيت الني��وج�ن) �� عدد من البكت��يا موجبة  

؛ وتطو�ر عملية ميكرو�ية لتحو�ل نخيل   أنتاركتي�ا  للني��وج�ن من  املثبتة  امليكرو�ات  ا�جرام؛ عزل وتحديد 

 .  لز�ت إ�� بالستيك قابل للتحلل ا�حيوي املتعددا

 :مجاالت البحث 

 علم االحياء ا�جهري  •

 علم ا�جراثيم  •

 علم الفطر�ات  •

 علم الطفيليات  •

 علم األحياء الدقيقة البيئية  •

 علم األحياء الدقيقة الصنا�� •

 علم املناعة  •

 علم االحياء ا�جهري  •

 العلوم البيولوجية   �لية ا�خ��ة املتاحة �� املدرسة التالية:

www.usm.my/bio/bioschool 

 

 املتطلبات األ�اديمية/متطلبات القبول 

 

 يجب أن يمتلك املتقدمون ما ي��: 

 ؛ أوCGPA 3.00 / 4 درجة املاجست�� �� مجال ذي صلة بمعدل •

 مع متطلبات إضافية؛ أو  CGPA 2.50-2.99 / 4 الصلة معدرجة املاجست�� �� ا�جاالت ذات  •

http://www.usm.my/bio/bioschool


(املسار السريع إ��  ٤/  ٣٫٦٧درجة الب�الور�وس �� ا�جاالت ذات الصلة بمعدل تراك�ي ال يقل عن  •

 .)ةالدكتورا

 

 متطلبات اللغة 

 

 (ينطبق ع�� مقدمي الطلب من الطالب  الدولي�ن فقط) ا�حصول ع�� : 

 اختبار اللغة ع�� اإلن��نت اإلنجل��ية �لغة أجنبية ؛ أو-�� اختبار التوفل 35 •

 اختبار اللغة اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو IELTS �� ٥أن يحصل ع�� ا�حد األد�ى وهو البند  •

 ؛ أوCambridge English Advance -CAE ��١٥٤أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن   •

 ؛ أو Cambridge Proficiency Advance -CPE درجة كحد أد�ى ��١٥٤أن يحصل ع��  •

 اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية ؛ أو PTE - �� ٣٦أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن   •

 .اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعات املال��يةMUET - ��٢أن يحصل ع�� ما ال يقل عن البند  •

 �� األحوال التالية:  أو يمكن اإلعفاء عن �ل الشروط املسبقة

 ��ية �� اللغة األم للمر�ح أو اللغة الوطنية؛ أو  إذا �انت اللغة اإلنجل  •

 تخرج املر�ح من مؤسسة للتعليم العا�� ت�ون ف��ا وسيلة التدريس �� اإلنجل��ية.  •

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول دراسية كحد أق�ىى  ١٠فصول دراسية كحد أد�ى /  ٤تفرغ �امل:  •

 . فصل درا�ىي كحد أق�ىى ١٥أد�ى /فصول دراسية كحد ٦ تفرغ جزئي: •

 

 الرسوم الدراسية 

 

 ) MYR(   ر�نجيت العملة -املال��ي�ن  من الطالب  مقدمي الطلب 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 ر�نجيت   ٣٤٠٫٠٠رسوم الت�جيل:  •

الرسوم الدراسية (الفصل الدرا�ىي):    •

 ر�نجيت   ٢٬٧٧٥٫٠٠

 ر�نجيت   ١٠٠٠٫٠٠: األطروحةرسوم تقييم   •

 ر�نجيت   ٣٤٠٫٠٠رسوم الت�جيل:  •

الرسوم الدراسية (الفصل الدرا�ىي):    •

 ر�نجيت   ٣٬٣٥٠٫٠٠



 

  1000.00: األطروحةرسوم تقييم   • ر�نجيت  ١٢٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 ر�نجيت  

 ر�نجيت  ١٢٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 

 

 ) USDالعملة دوالر  (   -الدولي�ن مقدمي الطلب من الطالب 

 تفرغ �امل  جزئيتفرغ  

 دوال.  ٢٢٧٫٥٠رسوم الت�جيل:  •

 دوالر.  ١٠٠٠٫٠٠الضمان ال�خ�ىي:   •

الرسوم الدراسية (الفصل الدرا�ىي):     •

 دوالر.  ١٬١١٣٫٠٠

 دوالر   ٣٧٥٫٠٠: األطروحةرسوم تقييم   •

 دوالر.   ٥٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 دوالر   ٢٢٧٫٥٠رسوم الت�جيل:  •

 دوالر ١٠٠٠٫٠٠الضمان ال�خ�ىي:  •

الرسوم الدراسية (الفصل الدرا�ىي):   •

 دوالر  ١٬٢٥٠٫٠٠

 دوالر  ٣٧٥٫٠٠: األطروحةرسوم تقييم   •

 دوالر  ٥٠٫٠٠رسوم التخرج:  •

 . ** أسعار الرسوم قابلة للتغي��

 
 


