
 العاملية  USMزمالة 

 إذا كنت تنظر إ�� العالم �ش�ل مختلف، فنحن نر�دك 

لضمان    ٢٠١٢يوليو    ٣٠وزارة التعليم العا�� املال��ية ��  ب،  محمد خالد نوردين املعا�� الوز�ربواسطة    العاملية  USMتم إطالق زمالة  

 .USMمستقبل مشرق ملال��يا من خالل جذب املواهب املشرقة من جميع أنحاء العالم ل�حضور ودراسة الدكتوراه �� 

إ�� �عز�ز   العاملية  USMهذه الزمالة �� مؤشر ع�� أن مال��يا مستعدة لالع��اف واالحتفاء باملعرفة وا�خ��ة مع العالم. تطمح زمالة  

 أك�� من خالل املواهب العاملية ال�ي شاركنا ف��ا. مثقفبناء الدولة وتآزر املواهب العاملية و�عز�ز مجتمع 

م �جميع ا�جنسيات �� جميع أنحاء العالم الذين يطمحون ملتا�عة دراسات الدكتوراه بدوام �امل مفتوحة للتقدي  العاملية  USMزمالة  

 .Universiti Sains Malaysia (USM) ���� مختلف ا�جاالت البحثية 

 األهلية  

 . غ�� مؤهل�ن للتقديم USMالدكتوراه �� �� ن و ن ا�حاليو امل�جلالطالب   •

 سنة �� تار�خ تقديم الطلب.  ٤٠اوز س��ا جميع ا�جنسيات ال�ي ال يتج    •

 عدم تلقي أي دعم ما�� أو رعاية من أي منظمة أو مؤسسة �عليمية.   • 

 .حالة �حية ممتازة   • 

 قديم متطلبات الت

 سنة �� تار�خ تقديم الطلب.  ٤٠جميع ا�جنسيات ال�ي ال يتجاوز س��ا    • 

 منظمة أو مؤسسة �عليمية.عدم تلقي أي دعم ما�� أو رعاية من أي    • 

 .حالة �حية ممتازة   • 

 .مؤهل فقط لطالب وضع البحث بدوام �امل (غ�� م�جل)   • 

 املؤهل العل�ي: 

من أي جامعات محلية أو أجنبية مع��ف ��ا،   3.50 ا�حد األد�ى من املعدل ال��اك�ي حصل ع�� درجة الب�الور�وس مع   • 

أو عن طر�ق   3.50��اك�ي العدل ا�حد األد�ى من امل الوضع ا�ختلط) مع/ات الدراسية وحاصل ع�� درجة املاجست�� (الدور 

 وضع البحث من أي جامعات محلية أو أجنبية مع��ف ��ا. 

 .ISI/ SCOPUS / ERA مجالت ن ��امنشورتلھ ع�� األقل    • 

 التالية:  الكفاءاتستعطى األولو�ة للمر�ح�ن ا�حاصل�ن ع�� 

 .مهارات االتصال ا�جيد و�تقان اللغة اإلنجل��ية م��ة إضافية   • 

 /https://www.ets.org(ع�� اإلن��نت) ؛ أو  TOEFL�� اختبار  ٣٥درجة ال تقل عن     •

 /https://www.ielts.org؛ أو IELTSلـ  ٥ البندا�حد األد�ى من    • 

 / https://pearsonpte.com؛ أو PTEلـ  ٣٦درجة ال تقل عن    • 

 /  CAE / CPE https://www.cambridgeenglish.orgكحد أد�ى لـ   ١٥٤درجة    • 
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 ُيمنح اإلعفاء للمر�ح ا�حاصل ع��:

 ة اإلنجل��ية �� اللغة األم أو اللغة الوطنية للمر�ح؛ أو اللغ    •

تخرج املر�ح من إحدى مؤسسات التعليم العا�� حيث ت�ون اللغة اإلنجل��ية �� لغة التدريس �� مستوى الب�الور�وس      •

 و/أو املاجست��؛ أو 

مختارة. (يجب تحديد مستوى املؤهل واملقررات ذات  دورات اللغة اإلنجل��ية من جامعة أو مؤسسة مال��ية عامة / خاصة    • 

 الصلة واعتمادها من قبل مجلس الدراسات العليا با�جامعة).

 ثبات منشورات املقاالت �� ا�جالت ا�حكمة (�شران ع�� األقل).إل ISI / SCOPUS / ERAيجب إرفاق تقر�ر    • 

 جيدة.امتالك مهارات قيادية جيدة مع سمات �خصية    • 

 : زمالةالغطي �و 

 املبلغ   

 الرسوم قيمة حسب 

 رسوم الدراسة  

 الرسوم  •

 

 مرة واحدة

 مرة واحدة

 شهر�ا

 مرة واحدة

 مرة واحدة

 مرة واحدة

  

 التذكرة قيمة حسب 

ر�نجيت  2,000.00

    ر�نجيت 3,000.00

    ر�نجيت 1,000.00

ر�نجيت    3,000.00

 ر�نجيت 2,000.00

 بدالت ال

 ط��ان ذهاب وعودة•     تذكرة 

 �� بداية الدراسة •     بدل 

 •     بدل املعيشة الشهري 

 •     بدل الكتب/املعدات

 بدل ا�حاسب اال��      •

األطروحة +   تقييم(رسوم •     مشروع األطروحة ال��ائية 

 بدل األطروحة)

 

 ا�جامعة جائزة نائب رئيس 

صارمة. ُتمنح هذه ا�جائزة   تقييم�عد خضوعهم لعملية    USM��    املتم��يناملرموقة لطالب الدكتوراه    ا�جامعةرئيس    ُتمنح جائزة نائب

 لدعم البحث �� جميع مجاالت الدراسات �� ا�جامعة وغرس القيم املمتازة ب�ن طالب الدراسات العليا أ�اديمًيا واجتماعًيا.

. ومن املتوقع أن ٢٠١٣ح�ى عام   ٢٠٠٨ية �� ا�جامعة منذ إ�شا��ا �� عام خر�ًجا من مختلف ا�جاالت البحث ١٩استفاد من ا�جائزة 

يكرس الفائزون با�جائزة جهودهم �� البحث و�شر املقاالت وكذلك املشاركة �� الفعاليات واأل�شطة ا�جامعية واملشاركة �� مختلف 

 ليمية.األ�شطة غ�� األ�شطة األ�اديمية مثل ا�خدمات ا�جتمعية أو ا�خ��ية أو التع

 مساعدة مالية 

قدره   شهري  و�دل  االمتحان،  ورسوم  الدراسية  الرسوم  من  إعفاءات  املستلمون  ثالث   ٣٠٠٠ُيمنح  أقصاها  ملدة  مال��ي  ر�نجيت 

 سنوات.

 شروط التقديم: 



�امل  الراغبون  املتقدمون   بدوام  الدكتوراه  درجات  ع��  ل�حصول  �سعون  البحث    ��الذين  وضع  خالل  من  طالب   وأا�جامعة 

وضع البحث بدوام �امل مدعوون للتقديم. يتم ��جيع املتقدم�ن الذين �شار�ون �� أ�شطة ا�حاليون بالدراسات العليا با�جامعة  

انا��م القيادية النشاط ا�جتم�� والعمل ا�خ��ي وا�خدمات التعليمية وغ��ها) وأظهروا إم� : غ�� أ�اديمية مختلفة (ع�� سبيل املثال

 �� هذه األ�شطة ع�� التقديم.

 األهلية 

 علوم مجال ال

أو درجة املاجست��   3.67��اك�ي العدل ا�حد األد�ى من امل . درجة املاجست�� عن طر�ق الدورات الدراسية/الوضع ا�ختلط مع١

 حسب وضع البحث أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية. 

 .ISI. �شر مقدم الطلب مقالت�ن ع�� األقل �� مجالت محكمة ٢

 . مؤهل فقط لطالب وضع البحث بدوام �امل.٣

 الفنون مجال 

أو درجة املاجست��   3.40��اك�ي العدل ألد�ى من املا�حد ا. درجة املاجست�� عن طر�ق الدورات الدراسية/الوضع ا�ختلط مع ١

 حسب وضع البحث أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية. 

 . أن ي�ون مقدم الطلب قد �شر مقال٢
ً
  واحدة

ً
ا �� مؤتمر�ن مشهور�ن ع��    ISIع�� األقل �� أي مجلة مفهرسة    ة

ً
أو قدم أوراق

 األقل.

 حث بدوام �امل.. مؤهل فقط لطالب وضع الب٣

 ينطبق ع�� الطالب غ�� امل�جل�ن أو الطالب �� أول فصل�ن دراسي�ن من ترشيحهم.

 

 كيفية التقديم 

 . الطلب استمارةانقر هنا لتن�يل الطلب من  استمارةقم بتن�يل    • 

 املع�ي بمقدم الطلب.  املعهد/ال�ليةا�حصول ع�� تصديق من عميد/مدير    • 

 .املعهد /ال�ليةلن يتم قبول الطلبات بدون موافقة    • 

 تقييم ال

أخ�ً�ا، و املعنية ثم مراجعتھ من قبل مقيم�ن خاص�ن من األ�اديمي�ن.    ال�لياتمن قبل    للزمالةستتم مراجعة طلبك والتوصية بھ  

 أ�اديمي�ن بارز�ن آخر�ن �� ا�جامعة.  ٤سيتم مقابلة املر�ح�ن ا�ختار�ن �خصًيا من قبل نائب رئيس ا�جامعة نفسھ مع 

 التوقعات 

يكرس   أن  املتوقع  فعاليات  من   �� املشاركة  إ��  باإلضافة  املقاالت  و�شر  للبحث  جهودهم  ا�جامعة  رئيس  نائب  بجوائز  الفائزون 

 وأ�شطة ا�جامعة واملشاركة �� أ�شطة غ�� أ�اديمية مختلفة مثل النشاط ا�جتم�� أو العمل ا�خ��ي أو ا�خدمات التعليمية.

 

http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/15-usm-vc-award


  USM برنامج زمالة

الدراسات العليا املتم��ين الذين لد��م شغف  لطالبهو برنامج تمو�ل مرموق للدراسات العليا تمنحھ ا�جامعة  USM برنامج زمالة

�عملون املتم��ين أ�اديمًيا    �نوالدولي  �نا�حلي  نلمر�ح�ل  ع�� أساس سنوي هذه الزمالة    عرضبالبحث و�ظهرون صفات قيادية. يتم  

ع�� الكتابة األ�اديمية والنشر لتمكي��م من أن يصبحوا  USM يتم تدر�ب متلقي زمالة  بدوام �امل. تحت وصاية مشرف��م،البحث    ��

   .باحث�ن فعال�ن

 مساعدة مالية 

األطروحة. يتم أيًضا توف�� راتب شهري، و�ختلف املبلغ من سنة إ�� أخرى كما هو   تقييم الرسوم الدراسية ورسوم   USM �غطي زمالة

 :مو�ح �� ا�جدول التا��

 السنة   املاجست��   الدكتوراه 

 األو�� ر�نجيت  1,500.00 ر�نجيت  2,100.00

 الثانية  ر�نجيت  1,800.00 ر�نجيت  2,300.00

 الثالثة    ر�نجيت  2,500.00

 

 .تمو�ل مرش�� املاجست�� ملدة أقصاها سنتان بينما مرش�� الدكتوراه ح�ى ثالث سنواتيمكن 

ال يتم تضم�ن ت�لفة الرسوم والنفقات األخرى مثل السفر والتأم�ن ال�خ�ىي والتأم�ن الص�� والتأش��ة و�تحملها املر�ح نفسھ. 

 .ت�اليفالع�� أموال من مصادر أخرى لدفع ثمن هذه  واصلأن يحاملتقدم�ن  ع��

 من املؤهل للتقديم؟ 

 .ينطبق ع�� الطالب غ�� امل�جل�ن (الذين تم ترشيحهم بدوام �امل) أو الطالب �� أول فصل�ن دراسي�ن من ترشيحهم

 متطلبات التقديم 

 :املتقدمون الذين �سعون ل�حصول ع�� درجة املاجست��   •

 .أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية ٣٫٢٥��اك�ي العدل ا�حد األد�ى من امل) درجة الب�الور�وس مع 1

 .ISI / SCOPUS / ERA  يتم إعطاء التفضيالت ألولئك الذين أرسلوا/تم قبولهم/�شرهم �� مجالت ) 2

 .مؤهل فقط لطالب وضع البحث بدوام �امل ) 3

 :املتقدمون الذين �سعون ل�حصول ع�� درجة الدكتوراه   •

أو درجة املاجست��    3.25��اك�ي  العدل  ا�حد األد�ى من املدرجة املاجست�� عن طر�ق الدورات الدراسية/الوضع ا�ختلط مع   )  1

 .حسب وضع البحث أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية

 .ISI/ SCOPUS / ERA  لھ مقالة واحدة ع�� األقل منشورة �� مجالت ) 2

 .لطالب وضع البحث بدوام �املمؤهل فقط  ) 3

 



 متطلبات اخرى 

 .التكر�م وا�جوائز واملنح األ�اديمية     •

 .درجات الدراسات العليا األخرى      •

 .أوراق املؤتمر     •

 .البحوث السابقة ذات الصلة     •

 .تجر�ة خدمة ا�جتمع     •

وتقديم طلبا��م وجميع املستندات املطلو�ة قبل تار�خ اإلغالق بوقت طو�ل. لن م ع�� اإلن��نت  ينو�ىي �شدة جميع املتقدم�ن بالتقد

 .يتم قبول الطلبات غ�� املكتملة. سيتم اإلعالن عن موعد التقديم من خالل موقعنا من وقت آلخر

 .تقديمغ�� مؤهل�ن لل ) NSF / PGD / IDB / RLKA / ASTS : ع�� سبيل املثال( الطالب الذين يتلقون مساعدة مالية

 متطلبات النشر 

 .ُيطلب من حام�� الزمالة إثبات تقديم ا�خطوطات إ�� ا�جامعة خالل السنة األو�� املمولة. قد �ساهم هذا اإلجراء �� توسيع الزمالة

زمالة النشر ع�� مستو  USM ُيطلب من حام��  يراجعها األقران. متطلبات  ال�ي  أو �� ا�جالت  التأث��  �� مجالت عالية  �ات النشر 

 :الدراسات العليا ��

 .) ع�� األقل١مستوى املاجست��: منشور واحد (    •

 .) ع�� األقل٢( ان اثنانمستوى الدكتوراه: منشور     •

 .USM  يجب أن يقر أي منشور بدعم زمالة�سبب هذا املطلب 

 .وتحتفظ با�حق ف��ا USM ع��ا زمالةات وجميع حقوق امللكية الفكر�ة ال�ي تدعمها وتنشأ نشور با�حق �� امل USM تحتفظ

 كيفية التقديم 

 /http://webapps.usm.my/ips/fellowship:  التقديم ع�� اإلن��نت ع��     •

 .قرار ا�جامعة ��ائي

 

  TWAS-USMزمالة 

 للدراسات العليا TWAS-USM برنامج زمالة

 ٢٠١٩أبر�ل  ١٥تار�خ افتتاح هذه الزمالة:  

 ٢٠١٩يوليو  ١٥تار�خ إغالق هذه الزمالة: 

 تفاصيل ال��نامج 

ومخت��ات TWAS-USM زماالت     * ومؤسسات  أقسام   �� لالستمرار  قابلة  العليا  املال��ية   للدراسات  العلوم   انظر( بجامعة 

www.ips.usm.my   ـ ب لل��نامج األ�ادي�يUSM(  ث سنوات (قابلة للتجديد سنوً�ا) للدراسات ال�ي تؤدي إ�� درجة الدكتوراه ملدة ثال

 .�� العلوم الطبيعية

http://webapps.usm.my/ips/fellowship/


ف��اير من �ل عام     * الثا�ي ��  الدرا�ىي �� مال��يا �� سبتم�� والفصل  سنة التقديم. سوف ��جل املر�حون حسب    يبدأ العام 

وأن ي�ونوا مستعدين لبدء  USM م مالحظة التقو�م األ�ادي�ي لـو�جب عل��   USM ل�حصول ع�� درجة الدكتوراه �� قسم/مخت��

 .الدراسةزمال��م �� اليوم األول من الفصول/ 

 شهرً�ا قياسًيا يجب استخدامھ لتغطية ت�اليف املعيشة مثل اإلقامة والغذاء والتأم�ن الص�� USM ستوفر    *
ً

 .بدال

�لية �جب أن تتم املوافقة عليھ من قبل  و  USM املناسب ع�� خطاب قبول ��ائي منيخضع منح الزمالة ل�حصول �� الوقت       *

سيحتاج املر�حون إ�� االتصال �� الوقت املناسب بمعهد الدراسات    TWAS من USM-TWAS . عند استالم خطاب جائزةمعينة 

م املوافقة ع�� طلب خطاب القبول ال��ائي  ال��ائي. �� حالة عد  القبول طلب ل�حصول ع�� خطاب  الللتقدم ب USM �� (IPS) العليا

 .ستصبح ا�جائزة الغية و�اطلة USM  من قبل

 .لغة التدريس �� اللغة اإلنجل��ية    *

   األهلية

 :يجب ع�� املتقدم�ن لهذه الزماالت استيفاء املعاي�� التالية

 .د�سم�� من عام التقديم ٣١عاًما ��  ٣٥أن ي�ون ا�حد األق�ىى للسن      •

 .مال��يا)  غ��أن ي�ونوا من مواط�ي دولة نامية (     •

 .يجب أال يحمل أي تأش��ة لإلقامة املؤقتة أو الدائمة �� مال��يا أو أي دولة متقدمة     •

 .حاصل ع�� درجة املاجست�� �� مجال العلوم الطبيعية     •

 يجب توجيھ طلبات خطابات القبول إ��  . (IPS)  للدراسات العليا USM  تقديم خطاب قبول رس�ي من معهد     •

 Din .Prof. Rozman Hj ،عميد معهد الدراسات العليا(IPS) ع�� ال��يد اإللك��و�ي:   dean_ips@usm.my و 

twasusm@gmail.com ( الذي سيسهل �عي�ن مشرف مضيف. يجب أن يأ�ي خطاب القبول من عميدIPS  )  وليس من

 .USM أي رئيس قسم أو مشرف ��

 :أن يرافقوا طل��م ل�حصول ع�� خطاب قبول مع جميع املستندات التالية ع�� املتقدم�ن ، يجب IPS عميدعند االتصال �    •

 ؛ ا�حدثة��خة من الس��ة الذاتية   -

 صفحات)؛  ٥بحث (بحد أق�ىى الق��ح كتابة قص��ة مل  -

��خ ممسوحة ضوئًيا من الشهادات والنصوص األ�اديمية (��خة طبق األصل مصدقة من شهادات الب�الور�وس    -

 و�يانات االعتماد ذات الصلة؛   3.50��اك�ي العدل ا�حد األد�ى من امل مع واملاجست��)

 ؛ التوصية يرسال�َ   -

 ��خة ممسوحة ضوئًيا من الصفحة األو�� ملنشورا��م؛   -

 ع�� إتقان اللغة اإلنجل��ية. �� هذا الصدد، متطلبات املر�ح�ن للدراسات العليا �� كما ي��:  دليل تقديم    -

أو    )IELTS  ) https://www.ielts.org لـ ٥ البند (ع�� اإلن��نت) ؛ أو ما ال يقل عن  TOEFL�� اختبار ٣٥درجة ال تقل عن 

  CAE / CPEكحد أد�ى لـ ١٥٤أو درجة  )PTE  )https://pearsonpte.com لـ ٣٦درجة ال تقل عن 

)https://www.cambridgeenglish.org( . 

م األم أو لغ��م الوطنية؛ أو تخرج من إحدى مؤسسات  ُيمنح اإلعفاء للمر�ح�ن الذين: ت�ون اللغة اإلنجل��ية �� لغ��  -

التعليم العا�� حيث ت�ون اللغة اإلنجل��ية �� لغة التدريس �� درجة الب�الور�وس و/أو املاجست��؛ أو حصلوا ع�� دورات  

mailto:dean_ips@usm.my
mailto:twasusm@gmail.com
https://www.ielts.org/
https://pearsonpte.com/
https://www.cambridgeenglish.org/


ذات  �� اللغة اإلنجل��ية من جامعة أو مؤسسة مال��ية عامة/خاصة مختارة. (يجب تحديد مستوى املؤهل واملقررات

 .الصلة واعتمادها من قبل مجلس الدراسات العليا با�جامعة)

 .IPS  ،USMستتم معا�جة طلبات خطابات القبول ال�ي تحتوي ع�� جميع املستندات املطلو�ة أعاله فقط من قبل     •

 عن أي من أفراد األسرة املرافق�نيأن      •
ً
 ماليا

ً
 .�ون مسؤوال

 .الكفاءة �� اللغة اإلنجل��ية (انظر أعاله)تقديم دليل ع��      •

 .تقديم دليل ع�� أنھ سيعود إ�� وطنھ عند االن��اء من الزمالة     •

 .عدم تو�� مهام أخرى خالل ف��ة الزمالة     •

 تقديم طلبك 

 .٢٠١٩يوليو  ١٥هو   TWAS املوعد ال��ائي الستالم الطلبات إ��     •

أو   TWAS عند التقديم إ��  USM، (IPS)يجب ع�� املتقدم�ن تقديم خطاب القبول األو�� من معهد الدراسات الع��     •

 .بحلول املوعد ال��ائي ع�� أ�عد تقدير. بدون خطاب القبول األو��، لن يتم النظر �� الطلب لالختيار

 ة. ع�� البوابة اإللك��وني إالللدراسات العليا    TWAS-USM تقديم طلبات االلتحاق ب��نامج زمالة ال يمكن     •

)programme-fellowship-postgraduate-usm-https://twas.org/opportunity/twas( 

 االتصال بيانات 

 TWAS   : TWAS Fellowships Office ICTP campus, Strada Costiera 11 34151Trieste, Italyمكتب زماالت    • 

 689 2240 040 39+فاكس:   314 2240 040 39+•    هاتف: 

 fellowships@twas.org•    ال��يد اإللك��و�ي: 

 ) IPS, USM•    عميد معهد الدراسات العليا (

Dean, Institute of Postgraduate Studies (IPS), Universiti Sains Malaysia (USM) 11800 Penang, Malaysia 

 6046532931+فاكس:   6046532930+•    هاتف: 

 dean_ips@usm.my ،twasusm@gmail.comال��يد اإللك��و�ي:    • 

 

 

 �عد الدكتوراه ما  TWAS-USMبرنامج 

. يمكنك الرجوع إ�� موقع  ٢٠٢٠لعام  TWAS-USM تحت مالحظة: لن يتم فتح طلب ا�حصول ع�� برنامج زمالة ما �عد الدكتوراه

TWAS  ل�حصول ع�� مز�د من التفاصيل 

https://twas.org/opportunity/twas-usm-postdoctoral-fellowship-programme 

 شكرا لك.
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 USM لطالب الدراسات العليا بالـبرنامج مساعدة 

�� األحداث واأل�شطة ا�ختلفة ��   اتتعز�ز مهارا��م من خالل مساعدلطالب الدراسات العليا لتم تقديم برنامج مساعدة 

 راكز التم�� ا�خاصة ��م.م/�ليا��م

 مساعدة مالية 

 شهري.  ببدلاملستلم�ن   الطالبالفصلية، يدعم النظامُ   اإلجازةباستثناء ف��ات 

 الدرجة/املبلغ   املاجست��  الدكتوراه  

 شهرً�ا   ر�نجيت 900.00    ر�نجيت 1,100.00

والتأم�ن الص�� وترتيب  الدراسة واالمتحانات والسفر والسندات ال�خصية  املفروضة مثل رسوم  الرسوم  تضم�ن ت�لفة  يتم  ال 

 غ�� املدعومة. الت�اليفع�� أموال من مصادر أخرى لتمو�ل  أن يحصلوااملتقدم�ن  ع��التأش��ة و�تحملها املر�ح نفسھ. 

 األهلية للتقديم 

 غ�� امل�جل�ن (الذين تم ترشيحهم بدوام �امل) أو الطالب �� أول فصل�ن دراسي�ن من ترشيحهم. ينطبق ع�� الطالب   • 

 )وغ��ها   F / IDB / RLKA / ASTS : ن ع�� مساعدة مالية غ�� مؤهل�ن للتقديم. (ع�� سبيل املثالو الطالب ا�حاصل   • 

 التقديم متطلبات  

 درجة املاجست��:املتقدمون الذين �سعون ل�حصول ع��    • 

 أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية.  3.00ا�حد األد�ى من املعدل ال��اك�ي ) درجة الب�الور�وس مع  ١

٢ 
ُ
 .ISI / SCOPUS / ERAبلوا/�شروا �� مجالت ) يتم إعطاء التفضيالت ألولئك الذين أرسلوا/ق

 ) مؤهل فقط لطالب وضع البحث بدوام �امل.٣

 تقدمون الذين �سعون ل�حصول ع�� درجة الدكتوراه:امل    •

أو درجة املاجست�� حسب   3.25ا�حد األد�ى من املعدل ال��اك�ي    الوضع ا�ختلط مع/ الدورات الدراسية) درجة املاجست�� عن طر�ق  ١

 وضع البحث أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية.

 .ISI / SCOPUS / ERAرة �� واحدة ع�� األقل منشو  مقالة) لھ ٢

 ) مؤهل فقط لطالب وضع البحث بدوام �امل.٣

 كيفية التقديم 

الدرجاتتوف��      •   الذاتية    كشف  املنشورة والس��ة  املقاالت  املعتمدة، و��خ من  البحثاأل�اديمية  و�ثبات اإلنجاز   ومق��ح 

 املتم�� �� األ�شطة غ�� الدراسية.

 الندوات/املؤتمرات./لحضور لورش العمال تقدم أي شهادة    • 

 التقديمدليل 

 املساعدة تمديد استمارة

 لطالب الدراسات العليا طلب برنامج مساعدة استمارة

http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/16-usm-graduate-assistant?download=23:application-guideline
http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/16-usm-graduate-assistant?download=23:application-guideline
http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/16-usm-graduate-assistant?download=23:application-guideline
http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/16-usm-graduate-assistant?download=24:extension-form
http://www.ips.usm.my/index.php/download/category/16-usm-graduate-assistant?download=80:graduate-assistant-scheme


 ) PGRAلدراسات العليا ( ل بح�يم�حق 

 والشروط البنود 

 ��  )أ
ً
 بحث.للبدرجة املاجست�� (وضع البحث) أو الدكتوراه مع تقدم جيد  USMيجب أن ي�ون املتقدم طالًبا م�جال

 .USMمع  سار�ة املفعول مخصص فقط ل�جامعات/املؤسسات البحثية ال�ي لد��ا مذكرة تفاهم/مذكرة تفاهم  يالبح� امل�حق ب)

 .PGRAال�ي سيبدأ ف��ا  يجب أن ي�ون الطلب م�حوً�ا برسالة دعوة رسمية من ا�جهة املقصودة ج)

 �� من شهر إ�� ثالثة أشهر. PGRAمدة تمو�ل  د)

 .�حق من امل نتاجعند االن��اء، يتع�ن ع�� الطالب تقديم النشر �� ا�جالت املفهرسة �� غضون عام واحد كدليل ع�� اإل  ه)

 �� تأليف املنشور.العالم املضيف  �شاركيجب أن  و)

 ر�نجيت.  4000هو  PGRAا�حد األق�ىى لتمو�ل  ز)

 

 Gra-ASSISTبرنامج 

 األهداف 

تمو�ل الرسوم  وكذلك ب،  USMجذب اهتمام املر�ح�ن املال��ي�ن والدولي�ن ملتا�عة دراسا��م العليا من خالل وضع البحث ��  • 

 �م األول والثا�ي.�الدراسية لفصل

 عن طر�ق ز�ادة التحاق طالب الدراسات العليا �� وضع البحث. USM�عز�ز أجندة التم�� البح�ي وز�ادة عدد املنشورات ��    • 

 املتطلبات 

 عام متطلب  أ)

لدراسة املاجست�� أو الدكتوراه من خالل وضع البحث، ومع ذلك فإن    USMاملر�ح الذي تلقى خطاب عرض القبول من        •

 الب بدوام جزئي.الت�جيل كطالب بدوام �امل مؤهل للتقديم. لن يتم النظر �� طلب االلتحاق بط

 .م ل�حصول ع�� درجة املاجست�� و�رامج الدكتوراهي: يمكن التقدون املال��ي   •

 .: يمكن التقديم ع�� برامج الدكتوراه فقط الدوليون     •

 ) مر�ح ماجست��ب

 ع�� درجة الب�الور�وس    •
ً

أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل  3.00ا�حد األد�ى من املعدل ال��اك�ي مع يجب أن ي�ون حاصال

 ا�ح�ومة املال��ية. 

 .WoS / SCOPUS / ERA�عطى األفضلية ألولئك الذين أرسلوا مخطوطة للنشر �� مجلة مفهرسة     • 

 مر�ح دكتوراه  ج)

 ع�� درجة املاجست�� من خالل الدورات الدراسية/الوضع ا�ختلط مع       •  
ً

عدل ال��اك�ي  ا�حد األد�ى من امليجب أن ي�ون حاصال

 أو درجة املاجست�� من خالل وضع البحث أو مؤهل معادل مع��ف بھ من قبل ا�ح�ومة املال��ية.  3.00



 .WoS / SCOPUS / ERAمخطوطة واحدة ع�� األقل منشورة �� مجلة مفهرسة  ھيجب أن ي�ون لدي    •

 ) سيتم منح هذا الدعم املا�� ل�حائز ع�� أساس الفصل الدرا�ىي.د

طلب ل�حصول ع�� التمديد قبل بدء الفصل الدرا�ىي الثا�ي. �عتمد قرار التمديد ع�� التقدم البح�ي الم  يإ�� تقد  الطالب  يحتاج

وال�ي يجب أن   WoS / SCOPUS / ERA) ع�� األقل تم إرسالها إ�� مجلة مفهرسة  ١مخطوطة واحدة ( ولھ  ل�حاصل ع�� ا�جائزة،  

 جب أن ي�ون املشرف واحًدا من املؤلف�ن �� قائمة املؤلف�ن. و� من الطالبهو أول مؤلف  املقدمي�ون 

 شرفامل) ه

 يجب أن ي�ون لدى املشرف الرئي�ىي: 

طة ما ال يقل عن سنة واحدة من تار�خ تقديم  يملنحة النشا) ع�� األقل (يجب أن ي�ون ملدة  ١(  ةواحد  ةطي�شمنحة بحثية        •

 ف��ة ال��شيح؛ أوالطلب) كمحقق رئي�ىي لدعم بحث املر�ح طوال 

 .) ٢٠١٩كمؤلف مناظر للعام السابق ( WoS / SCOPUS / ERA) �� ا�جالت املفهرسة  ٢ما ال يقل عن منشور�ن (    •

 استمارة التقديم

 

 

 صندوق مؤتمر الدراسات العليا

 صندوق مؤتمر الدراسات العليا -(الشفوي)  ةتقر�ر عرض الورق

 صندوق مؤتمر الدراسات العليا (ع�� اإلن��نت) -(الشفوي)  ةعرض الورق

 

 

https://www.jotform.com/ipsusm/GraASSIST2020

