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 مركز أبحاث السياسات والدراسات الدولية   -العلوم البحر�ة )   (ماجست�� �� 

 نظرة عامة

 

برنامًجا   السياسية  العلوم   �� االجتماعية  العلوم  ماجست��  قو�ة  يوفر  روابط  مع  حاد  �ش�ل  ًزا 
ّ

ومرك صارًما  تأديبًيا 

 .متعددة التخصصات. يت�ون ال��نامج من �عليم خر��� حديث ومبتكر �� املن�جية السياسية

 

 :مجاالت التوجھ البح�ي

 تنمية املوارد البشر�ة  •

 الديموغرافيا االجتماعية  •

 العرق والهو�ة •

 االقتصاد السيا��ي  •

 دراسات ا�حكم ا�ح�� •

 العامة  اإلدارة •

 دراسات عن �عدد األديان والثقافات •

 العلوم السياسية  •

 

 :ا�خ��ة املتوفرة �� املركز التا��

 مركز أبحاث السياسات والدراسات الدولية 

www.usm.my/cenpris 

 

 املتطلبات األ�اديمية/متطلبات القبول 

 

 املطلوب لالنضمام إ�� برنامج الدراسات العليا هو:إن ا�حد األد�ى  

 أو ما �عادلها �� مجال لھ الصلة ؛ أو   3.00/4بمعدل تراك�ي ا�حصول ع�� درجة الب�الور�وس •

 .أي درجة ب�الور�وس مع خ��ة �� العمل تتعلق بمجال الدراسة •

 

 متطلبات اللغة 

 

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

 

http://www.usm.my/cenpris


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

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

 

 :يمكن منح اإلعفاء �� األحوال التالية

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

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

 

 املدة الدراسية 

 

 فصول كحد اق��ى.  ٦تفرغ �امل: فصالن دراسّيان كحد أد�ى/  •

 فصل درا��ي كحد أق��ى.  ١٢فصول كحد أد�ى/ و ٤تفرغ جزئي:   •

 

 الرسوم الدراسية 

 

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

 

 تفرغ �امل  تفرغ جزئي

 .ر�نجيت 340.00رسوم الت�جيل:  •

 2,385.00 رسوم الدراسة (الفصل الدرا��ي):   •

 ر�نجيت   750.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 ر�نجيت   200.00رسوم التخّرج:  •

 ر�نجيت 340.00رسوم الت�جيل:    •

رسوم الدراسة (الفصل الدرا��ي):   •

 ر�نجيت 2,900.00

 750.00رسوم تقييم األطروحة:  •

 ر�نجيت 

 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��ي:  •

  الدرا��ي):     رسوم الدراسة (الفصل •

 دوالر ٩٦٣٫٠٠

 دوالر   250.00رسوم تقييم األطروحة: •

 دوالر    50.00رسوم التخّرج:  •

 دوالر  .227.50رسوم الت�جيل:  •

 دوالر     1000.00الضمان ال�خ��ي:  •

 الدرا��ي):   رسوم الدراسة (الفصل •

 دوالر ١٬٠٨٨٫٠٠

 دوالر   250.00رسوم تقيم األطروحة: •

 دوالر    50.00رسوم التخّرج:  •

 

 . ** أسعار الرسوم قابلة للتغي��

 
 


