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مركز السیاسات والبحوث الدولیة -دكتوراه في العلوم البحریة    

 نظرة عامة

 

 - �شمل هذا ال��نامج البحث �� مختلف ا�جاالت. ا�حقول املعروضة �� كما ي��: 

 التلوث البحري والسموم 

الفسيولوجية   • الساحلية وتأث��ا��ا ع�� ا�حالة  امللوثات البيئية �� مصبات األ��ار واملياه  البحث �� سلوك 

 لل�ائنات البحر�ة.

 النظام البيئي للشعاب املرجانية 

  البحوث املتعلقة برصد وفهم واستعادة الشعاب املرجانية من جوانب علم األحياء ا�جهر�ة وعلم الوراثة  •

الشعاب  املرجانية وآثار التأث��ات الطبيعية  والتأث��ات ال�ي من صنع اإل�سان ع�� �حة  وكذلك عمليات  

 الشعاب املرجانية وحفظها 

 علوم البحار 

البحث �� التنوع البيولو�� البحري ، والتأث��ات والتكيف مع �غ�� املناخ ونوعية املياه و�حة النظام  •

 . البيئي

 

 األ�اديمية/متطلبات القبول املتطلبات  

 

 :أن ي�ون املتقدم حاصل ع��

 درجة املاجست�� �� وضع البحث؛ أو  •

 ؛ أو   3.00/4درجة املاجست�� �� مجال لھ صلة و�معدل تراك�ي •

ال��اك�ي   • املعدل  من  األد�ى  ا�حد  مع  صلة  لھ  مجال   �� الب�الور�وس  إ��  ،   3.67/4درجة  السريع  (املسار 

 .الدكتوراه)

 

 

 متطلبات اللغة 

 

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

 



اإلن��نت  اإلنجل��ية �لغة أجنبية ؛  اختبار اللغة ع�� -التوفل   �� اختبار  35درجة ال تقل عن  أن يحصل ع��  •

 أو

 اختبار اللغة اإلنجل��ية الدو�� ؛ أو - IELTS كحد أد�ى ��   5أن يحصل ع�� البند  •

 ؛ أو  Cambridge English Advance -CAE �� 154أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن   •

 ؛ أو  Cambridge Proficiency Advance -CPE درجة كحد أد�ى �� 154أن يحصل ع��  •

 ؛ أو   اختبار ب��سون للغة اإلنجل��ية PTE -��  36أن يحصل ع�� درجة ال تقل عن   •

 اختبار اللغة اإلنجل��ية ل�جامعات املال��ية.  MUET-  ��  2أن يحصل ع�� ما ال يقل عن البند  •

 

 :يمكن منح اإلعفاء �� األحوال التالية

 

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

 .تخرج املتقدم من مؤسسة للتعليم العا�� حيث ت�ون لغة التدريس �� اللغة اإلنجل��ية •

 

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول كحد اق�ىى.  ١٠فصول كحد أد�ى /  ٤تفرغ �امل:  •

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

 

 الرسوم الدراسية 

 

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

 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 .ر�نجيت 340.00رسوم الت�جيل:  •

  رسوم الدراسة (الفصل الدرا�ىي):   •

 ر�نجيت 2,385.00

 ر�نجيت   1000.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 ر�نجيت   200.00رسوم التخّرج:  •

 ر�نجيت 340.00رسوم الت�جيل:    •

رسوم الدراسة (الفصل الدرا�ىي):   •

 ر�نجيت 2,900.00

رسوم تقييم األطروحة:   •

 ر�نجيت 1000.00

 ر�نجيت  200.00رسوم التخّرج:  •

 

 



 

 

 (USD) العملة دوالر    -مقدمي الطلب من الطالب الدولي�ن

 

 تفرغ  �امل  تفرغ  جزئي

 دوالر  227.50رسوم الت�جيل:  •

    دوالر  1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

  الدرا�ىي):     رسوم الدراسة (الفصل •

 دوالر ٩٦٣٫٠٠

 دوالر ٣٧٥٫٠: رسوم تقييم األطروحة •

 دوالر  50.00رسوم التخّرج:  •

 دوالر  .227.50رسوم الت�جيل:  •

 دوالر     1000.00الضمان ال�خ�ىي:  •

 الدرا�ىي):   رسوم الدراسة (الفصل •

 دوالر ١٬٠٨٨٫٠٠

 دوالر  ٣٧٥٫٠٠: تقيم األطروحةرسوم  •

 دوالر 50.00رسوم التخّرج:  •

 

 ** أسعار الرسوم قابلة للتغي�� 

 
 


