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About USM
Accreditation
APEX Accreditation (Malaysia)
MQA Accreditation (Malaysia)
MOHE Accreditation (Malaysia)
Worldwide Accreditation USM is fully
accredited in the arab countries and
worldwide for all offered programs.

Established as the second university in the country in 1969, Universiti Sains Malaysia (USM)
was first known as Universiti Pulau Pinang. In 1971, the present university campus 416.6
hectare site at Minden, approximately 9.7 km from Georgetown.

Universiti Sains Malaysia -

offers

courses

ranging

from

Natural

Sciences,

Applied

Sciences, Medical and Health Sciences, Pharmaceutical Sciences to Building Science and
Technology,

Social

undergraduate

and

Sciences,

Humanities,

postgraduate

levels

and

to

Education.

approximately

These
30,000

are

available

students

at

its

at
17

Academic Schools. USM also has 17 dedicated research centers for a wide range of
specializations which include archaeology, medicine and dentistry, molecular medicine,
science

and

technology,

Islamic

development

and

management

studies,

and

policy

research and international studies.
Since the beginning, USM has adopted the School system rather than the traditional
Faculty system to ensure that its students are multi-disciplined from their exposure to other
areas of study by other Schools. It also encourages students to be active in extra-curricular
activities

given

the

myriad

of

clubs

and

societies

available.

As

a

Research

Intensive

University recognized by the Ministry of Higher Education Malaysia (MOHE) , USM offers
educational and research opportunities to students and staff.

Ranking
Universiti Sains Malaysia (USM) currently ranks 147th in the world and ranks within the
global top 50 for its mining engineering programs according to the latest QS World
University Rankings by Subject, with 28 positions in the ranking overall.

Universiti Sains Malaysia -Istanbul study center
Is established to facilitate student admissions and studies in the Middle-east and North
Africa region . the Istanbul center is special for its strategic location in this region , at
Istanbul center we offer Master’s and Ph.D programs supervised directly from USM main
Campus in Malaysia
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Majors & Faculties
POSTGRADUATE MAJORS
Engineering & Sciences

Pharmaceutical Sciences

Master Programs

Master Programs

MSc. Aerospace Engineering

MSc. Pharmacology

MSc. Civil Engineering

MSc. Pharmaceutical Technology
MSc. Pharmaceutical Chemistry

MSc. Electrical and Electronics Engineering

MSc. Pharmaceutical Sciences

MSc. Materials Engineering & Mineral

MSc. Clinical Pharmacy

Resources

MSc. Social and Administrative Pharmacy

MSc. Chemical Engineering
MSc. Mechanical Engineering

Ph.D. Programs

MSc. Electronic Systems Design Engineering

Ph.D. Pharmacology

MSc. Embedded System Engineering

Ph.D. Pharmaceutical Technology

MSc. Environmental Engineering

Ph.D. Pharmaceutical Chemistry

MSc. Fire Safety Engineering

Ph.D. Pharmaceutical Sciences

MSc. Materials Engineering

Ph.D. Clinical Pharmacy

MSc. Microelectronic Engineering

Ph.D. Social and Administrative Pharmacy

MSc. Structural Engineering

Ph.D. Programs

Health Sciences

Ph.D. Aerospace Engineering

Master Programs

Ph.D. Civil Engineering
Ph.D. Electrical and Electronics Engineering

MSc. Biomedicine

Ph.D. Materials Engineering & Mineral

MSc. Biotechnology
MSc. Nutrition

Resources

MSc. Sport Science

Ph.D. Chemical Engineering

MSc. Physiology

Ph.D. Mechanical Engineering

Ph.D. Programs
Ph.D. Biomedicine
Ph.D. Biotechnology
Ph.D. Nutrition
Ph.D. Sport Science
Ph.D. Physiology
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Majors & Faculties

Clinical Health Sciences

POSTGRADUATE MAJORS

Master Programs
Clinical Sciences - Anesthesiology

Health Sciences

Clinical Sciences - Hematology
Clinical Sciences - Internal Medicine

Master Programs

Clinical Sciences - Medicine

MSc. Immunology

Clinical Sciences - Nuclear Medicine

MSc. Medical Genetics

Clinical Sciences - Ophthalmology

MSc. Microbiology

Clinical Sciences - Pediatrics

MSc. Neuroscience

Clinical Sciences - Psychiatry

MSc. Pathology

Clinical Sciences - Radiology
Clinical Sciences - Radiotherapy

MSc. Toxicology
MSc. Environmental Health

Ph.D. Programs

MSc. Community Medicine

Clinical Sciences - Anesthesiology

MSc. Occupational Safety and Health

Clinical Sciences - Hematology

MSc. Traditional Medicine / Herbal Medicine

Clinical Sciences - Internal Medicine

MSc. Educational Psychology, Psychometric

Clinical Sciences - Medicine

and Counseling

Clinical Sciences - Nuclear Medicine
Clinical Sciences - Ophthalmology

Ph.D. Programs

Clinical Sciences - Pediatrics

Ph.D. Immunology

Clinical Sciences - Psychiatry

Ph.D. Medical Genetics

Clinical Sciences - Radiology

Ph.D. Microbiology

Clinical Sciences - Radiotherapy

Ph.D. Neuroscience
Ph.D. Pathology

Dentistry

Ph.D. Toxicology

Master Programs

Ph.D. Environmental Health
Ph.D. Community Medicine

MSc. Dentistry

Ph.D. Occupational Safety and Health

MSc. Community Dentistry

Ph.D. Traditional Medicine / Herbal Medicine

MSc. Dental Implantology

Ph.D. Educational Psychology, Psychometric

MSc. Maxillofacial Surgery

and Counseling

MSc. Oral Biology
MSc. Orthodontic
MSc. Restorative Dentistry

Ph.D. Programs
Ph.D. Dentistry
PhD. Community Medicine
PhD. Dental Implantology
PhD. Maxillofacial Surgery
PhD. Oral Biology
PhD. Orthodontic
PhD. Restorative Dentistry
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Majors & Faculties
POSTGRADUATE MAJORS
Science Programs
Master Programs

Sciences in Medicine
Master Programs

MSc. Biology

MSc. Analytical Chemistry

MSc. Chemistry

MSc. Industrial Chemistry

MSc. Physics

MSc. Inorganic Chemistry

MSc. Mathematics

MSc. Organic Chemistry

MSc. Environmental Science

MSc. Physical Chemistry

Ph.D. Programs

MSc. Computer Vision and Image Processing
MSc. Knowledge Engineering

Ph.D. Biology

MSc. Medical Physics and Radiation Sciences

Ph.D. Chemistry

MSc. Nuclear Medicine

Ph.D. Physics
PhD. Mathematics

MSc. Dental and Material Sciences

PhD. Environmental Science

Ph.D. Programs
Ph.D. Analytical Chemistry
Ph.D. Industrial Chemistry

Sciences in Medicine

Ph.D. Inorganic Chemistry
Ph.D. Organic Chemistry

Master Programs

Ph.D. Physical Chemistry

MSc. Health Toxicology

Ph.D. Computer Vision and Image Processing

MSc. Transfusion Science

Ph.D. Knowledge Engineering

MSc. Medical Research

Ph.D. Medical Physics and Radiation Sciences

MSc. Clinical Exercise Science

Ph.D. Nuclear Medicine
Ph.D. Dental and Material Sciences
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We Teach to Inspire....

Management

Humanities

Master Programs

Master Programs

MA Accounting

MA Hadith

MA Finance

MA Literature

MA Management

MA Islamic Studies

Master in Global Islamic Finance

MA Archaeology

Master of Management in Global Islamic Finance

MA Communication

Master of Business Analytics

MA Education

Master of Professional Management

MA Distance Education
MA Educational Technology

Ph.D. Programs

MA Instructional Multimedia

Ph.D. Accounting

MA English Language and Literature Studies

Ph.D. Finance

Ph.D. Programs

Ph.D. Management

Ph.D. Literature

Islamic Development Management

Ph.D. Islamic Studies
Ph.D. Archaeology

Master Programs

Ph.D. Communication
Ph.D. Education

Master of Social Science

Ph.D. Distance Education

(in Islamic Development Management)

Ph.D. Educational Technology

Master of Islamic Development

Ph.D. English Language and Literature Studies

Ph.D. Programs

Social Sciences Programs
Master Programs

Ph.D. Islamic Development

MSc. Economics

Languages

MSc. Social Work
MSc. Psychology

Master Programs

MSc. Political Science

MA Language Studies

MSc. Anthropology / Sociology

MA Translation

Ph.D. Programs

MA Interpretation

Ph.D. Economics

Ph.D. Programs

Ph.D. Social Work

Ph.D. Language Studies

Ph.D. Psychology

Ph.D. Translation

Ph.D. Political Science

Ph.D. Interpretation

Ph.D. Anthropology / Sociology
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We Teach to Inspire....

Majors & Faculties
UNDERGRADUATE PROGRAMS
Engineering

Management

Bachelor of Science Foundation Program

Bachelor of Accounting

2 Years in Istanbul

Bachelor of Management
- Business Analytics

2 Years in Malaysia

- Finance
- Islamic Finance
- International Business
- Marketing
- Operations Management
- Strategy and Organizational Management

Languages
Bachelor of Arts - English for Professional

Sciences
Bachelor of Biology
Bachelor of Physics
Bachelor of Chemistry
Bachelor of Mathematics
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Admission Requirements
Bachelor Programs
ACADEMIC REQUIREMENT
Completed 12 years of Primary and High School
Education and
Obtained High School Certificate; or
Diploma in the related field

OTHER REQUIREMENTS
Application fee payment (receipt)
Copy of passport (expiration within > 1 year)
Passport size photograph
Two (2) references

Language requirements

IELTS Band 5.0 or
TOEFL score of 42 (IBT) or
Cambridge English Advanced (CAE) score of 154/B1 or
Cambridge English Proficiency (CPE) score of 154/B1 or
Pearson Test of English (PTE) Academic Score of 47

Exemption is given to candidate if:
Candidate graduated from an Institution of Higher Learning in which the medium of instruction is the
English Language

Candidates can fulfil Language Requirements within 6 months of submitting the application
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Admission Requirements
Master Programs
Bachelor degree and transcript

Application fee payment (receipt)
Resume (C.V)
Copy of passport (expiration within > 1 year)
Passport size photograph
Research proposal
Two (2) references

1. Name
2. Email
3. Phone number
4. Occupation
5. Relationship to student

Language requirements

A minimum score of 35 for TOEFL (Internet-based); or
A minimum of Band 5 for IELTS; or
A minimum score of 36 for PTE; or
A minimum score of 154 for CAE/CPE; or
A minimum of Band 2 for MUET

Exemption is given to candidate if:
Candidate graduated from an Institution of Higher Learning in which the medium of
instruction at Bachelor degree level is English (statement of proof required)

Candidates can fulfil Language Requirements within 6
months of submitting the application
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Admission Requirements
Doctorate Programs
Master Degree (Research based) or;
Master degree (Coursework or Mixed Mode)

Application fee payment (receipt)
Resume (C.V)
Copy of passport (expiration within > 1 year)
Passport size photograph
Research proposal
Two (2) references

1. Name
2. Email
3. Phone number
4. Occupation
5. Relationship to student

Language requirements

A minimum score of 35 for TOEFL (Internet-based); or
A minimum of Band 5 for IELTS; or
A minimum score of 36 for PTE; or
A minimum score of 154 for CAE/CPE; or
A minimum of Band 2 for MUET

Exemption is given to candidate if:
Candidate graduated from an Institution of Higher Learning in which the medium of instruction at
Bachelor and/or Master degree level is English (statement of proof required)

Candidates can fulfil Language Requirements within 6
months of submitting the application
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About USM
االعتراف و االعتمادات

)APEX Accreditation (Malaysia
)MQA Accreditation (Malaysia
)MOHE Accreditation (Malaysia
كما أن جامعة  USMمعترف بها في جميع
الدول العربية و عالميا

Universiti Sains Malaysia

بمدينة جورجتاون في بنينج

أنشئت باعتبارها الجامعة الثانية في ماليزيا في العام  ١٩٦٩ويوجد مقرها

.

 - Universiti Sains Malaysiaتقدم جامعة  USMالبرامج األكاديمية في العلوم الطبيعية والعلوم
التطبيقية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الصيدلة والتكنولوجيا والعلوم االجتماعية واإلنسانية والتعليم.
كل هذه التخصصات متوفرة بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لحوالي  30,000طالب في 17
فرع أكاديمي .كما يوجد في جامعة  USMاستقاللية الكليات األكاديمية من حيث اإلدارة العلمية والبحثية
لضمان حصول طالبها عىل القدر الكافي في التنوع في كافة التخصصات من خالل تعرفهم عىل مجاالت
الدراسة المتنوعة من قبل الكليات المختلفة ،مما يشجع هذا النمط الطالب عىل أن يكونوا فعالين في
األنشطة الغير منهجية نظرا لعدد ال يحصى من األندية والجمعيات المتاحة.
تعتبر جامعة  USMجامعة بحثية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في ماليزيا ( ،)MOHEتقدم
جامعة  USMفرصا تعليمية وبحثية للطالب والموظفين ،كما أن جامعة معترف بها في جميع الدول
العربية وتحتل ترتيبا عالميا متقدما.

ترتيب Universiti Sains Malaysia
تحتل حاليا المرتبة  ١٤٧في العالم وتصنف ضمن أفضل  ٥٠عالميا في برامج هندسة التعدين وفقا ألحدث
تصنيفات .QS

مركز الدراسات العليا في اسطنبولUniversiti Sains Malaysia -
تم إنشاء مركز الدراسات العليا بإسطنبول لموقعه االستراتيجي في الشرق األوسط.
يقدم المركز برامج الماجستير والدكتوراه تحت إشراف كامل ومباشرة من قبل  USMفي ماليزيا.
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التخصصات والكليات

الماجستير والدكتوراه
الهندسة

العلوم الصيدالنية

تخصصات الماجستير

تخصصات الماجستير

ماجستير هندسة الطيران
ماجستير الهندسة المدنية
ماجستير الهندسة الكهربائية واإللكترونية
ماجستير هندسة المواد والموارد المعدنية
ماجستير الهندسة الكيميائية
ماجستير الهندسة الميكانيكية
ماجستير هندسة المواد
ماجستير الهندسة البيئية
ماجستير الهندسة الهيكلية
ماجستير هندسة السالمة من الحرائق
ماجستير هندسة االلكترونيات الدقيقة
هندسة تصميم النظم االلكترونية

ماجستير الصيدلة
ماجستير التكنولوجيا الصيدالنية
ماجستير الكيمياء الصيدالنية
ماجستير العلوم الصيدالنية
ماجستير الصيدلة السريرية
ماجستير الصيدلة االجتماعية واإلدارية

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه الصيدلة
دكتوراه التكنولوجيا الصيدالنية
دكتوراه الكيمياء الصيدالنية
دكتوراه العلوم الصيدالنية
دكتوراه الصيدلة السريرية
دكتوراه الصيدلة االجتماعية واإلدارية

تخصصات الدكتوراه
ددكتوراه في هندسة الفضاء الجوي
دكتوراه الهندسة المدنية
دكتوراه الهندسة الكهربائية واإللكترونية
دكتوراه هندسة المواد والموارد المعدنية
دكتوراه الهندسة الكيميائية
دكتوراه الهندسة الميكانيكية

كلية العلوم الطبية

تخصصات الماجستير
ماجستير الطب الحيوي
ماجستير التكنولوجيا الحيوية
ماجستير التغذية
ماجستير علوم الرياضة
ماجستير علم وظائف األعضاء
تخصصات الدكتوراه
دكتوراه الطب الحيوي
دكتوراه التكنولوجيا الحيوية
دكتوراه التغذية
دكتوراه علوم الرياضة
دكتوراه علم وظائف األعضاء
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التخصصات والكليات

العلوم الطبية السريرية

الماجستير والدكتوراه

تخصصات الماجستير Master Programs
Clinical Sciences - Anesthesiology
Clinical Sciences - Hematology

العلوم الصحية

Clinical Sciences - Internal Medicine
Clinical Sciences - Medicine

تخصصات الماجستير

Clinical Sciences - Nuclear Medicine

ماجستير علم المناعة
ماجستير علم الوراثة الطبية
ماجستير علم االحياء المجهري
ماجستير علم األعصاب
ماجستير علم األمراض
ماجستير علم السموم
ماجستير الصحة البيئية
ماجستير طب المجتمع
ماجستير السالمة والصحة المهنية
ماجستير الطب التقليدي  /طب األعشاب
ماجستير علم النفس التربوي والقياس النفسي واإلرشاد

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه علم المناعة
دكتوراه علم الوراثة الطبية
دكتوراه علم االحياء المجهري
دكتوراه علم األعصاب
دكتوراه علم األمراض
دكتوراه علم السموم
دكتوراه الصحة البيئية
دكتوراه طب المجتمع
دكتوراه السالمة والصحة المهنية
دكتوراه الطب التقليدي  /طب األعشاب
دكتوراه علم النفس التربوي والقياس النفسي واإلرشاد

Clinical Sciences - Ophthalmology
Clinical Sciences - Pediatrics
Clinical Sciences - Psychiatry
Clinical Sciences - Radiology
Clinical Sciences - Radiotherapy

تخصصات الدكتوراه

Ph.D. Programs

Clinical Sciences - Anesthesiology
Clinical Sciences - Hematology
Clinical Sciences - Internal Medicine
Clinical Sciences - Medicine
Clinical Sciences - Nuclear Medicine
Clinical Sciences - Ophthalmology
Clinical Sciences - Pediatrics
Clinical Sciences - Psychiatry
Clinical Sciences - Radiology
Clinical Sciences - Radiotherapy

طب األسنان

تخصصات الماجستير

ماجستير طب األسنان
ماجستير طب أسنان المجتمع
ماجستير زراعة االسنان
ماجستير جراحة الوجه والفكين
ماجستير بيولوجيا الفم
ماجستير تقويم األسنان
ماجستير طب األسنان الترميمي

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه طب األسنان
دكتوراه طب أسنان المجتمع
دكتوراه زراعة االسنان
دكتوراه جراحة الوجه والفكين
دكتوراه بيولوجيا الفم
دكتوراه تقويم األسنان
دكتوراه طب األسنان الترميمي
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التخصصات والكليات

الماجستير والدكتوراه
العلوم الصحية

برامج العلوم

تخصصات الماجستير

تخصصات الماجستير

ماجستير الكيمياء التحليلية
ماجستير الكيمياء الصناعية
ماجستير الكيمياء غير العضوية
ماجستير الكيمياء العضوية
ماجستير الكيمياء الفيزيائية
ماجستير الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور
ماجستير هندسة المعرفة
ماجستير الفيزياء الطبية وعلوم اإلشعاع
ماجستير الطب النووي
ماجستير علوم األسنان والمواد

ماجستير علم األحياء
ماجستير فيزياء
ماجستير كيمياء
ماجستير رياضيات
ماجستير العلوم البيئية

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه علم األحياء
دكتوراه فيزياء
دكتوراه كيمياء
دكتوراه رياضيات
دكتوراه العلوم البيئية

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه الكيمياء التحليلية
دكتوراه الكيمياء الصناعية
دكتوراه الكيمياء غير العضوية
دكتوراه الكيمياء العضوية
دكتوراه الكيمياء الفيزيائية
دكتوراه الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور
دكتوراه هندسة المعرفة
دكتوراه الفيزياء الطبية وعلوم اإلشعاع
دكتوراه الطب النووي
دكتوراه علوم األسنان والمواد

العلوم الطبية

تخصصات الماجستير

Master Programs

MSc. Health Toxicology
MSc. Transfusion Science
MSc. Medical Research
MSc. Clinical Exercise Science
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We Teach to Inspire....

العلوم اإلنسانية

اإلدارة و العلوم

تخصصات الماجستير

ماجستير المحاسبة
ماجستير التمويل
ماجستير إدارة
ماجستير في التمويل اإلسالمي العالمي
ماجستير اإلدارة في التمويل اإلسالمي العالمي
ماجستير في تحليالت األعمال Business Analytics -
ماجستير في اإلدارة المهنية Professional Management -

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه المحاسبة
دكتوراه التمويل
دكتوراه اإلدارة

تخصصات الماجستير

ماجستير في الحديث
ماجستير األداب
ماجستير الدراسات اإلسالمية
ماجستير علم اآلثار
ماجستير االتصاالت Communication -
ماجستير التربية و التعليم
ماجستير التربية و التعليم عن بعد
ماجستير تكنولوجيا التعليم
ماجستير الوسائط المتعددة التعليمية
ماجستير دراسات اللغة اإلنجليزية و دراسات اآلداب

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه األداب
دكتوراه الدراسات اإلسالمية
دكتوراه علم اآلثار
دكتوراه االتصاالت Communication -
دكتوراه التربية و التعليم
دكتوراه التربية و التعليم عن بعد
دكتوراه تكنولوجيا التعليم
دكتوراه دراسات اللغة اإلنجليزية و دراسات اآلداب

إدارة التنمية اإلسالمية

تخصصات الماجستير

ماجستير العلوم االجتماعية
(في إدارة التنمية اإلسالمية
ماجستير إدارة التنمية اإلسالمية

)

تخصصات الدكتوراه

العلوم االجتماعية

دكتوراه إدارة التنمية اإلسالمية

تخصصات الماجستير

ماجستير علم االقتصاد
ماجستير الخدمة االجتماعية
ماجستير علم النفس
ماجستير العلوم السياسية
ماجستير األنثروبولوجيا  /علم االجتماع

اللغات واآلداب والترجمة

تخصصات الماجستير

ماجستير في الدراسات اللغوية
ماجستير الترجمة
ماجستير الترجمة الفورية

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه علم االقتصاد
دكتوراه الخدمة االجتماعية
دكتوراه علم النفس
دكتوراه العلوم السياسية
دكتوراه األنثروبولوجيا  /علم االجتماع

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه في الدراسات اللغوية
دكتوراه الترجمة
دكتوراه الترجمة الفورية
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We Teach to Inspire....

التخصصات والكليات

البكالوريوس
اإلدارة

الهندسة

بكالوريوس محاسبة

برنامج بكالوريوس العلوم التأسيسي

البكالوريوس في إدارة
 تحليل األعمال -التمويل

سنتان في اسطنبول
سنتان في ماليزيا

Business Analytics -

 -التمويل اإلسالمي

 -إدارة األعمال الدولية

 -التسويق

 -إدارة العمليات

 -اإلستراتيجية واإلدارة التنظيمية

اللغويات

بكالوريوس اللغة اإلنجليزية للمحترفين

العلوم

بكالوريوس علم األحياء
بكالوريوس الكيمياء
بكالوريوس الفيزياء
بكالوريوس الرياضيات
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متطلبات القبول

برامج البكالوريوس
المتطلبات األكاديمية

أن يكون المرشح أكمل  12عاًم ا من التعليم

االبتدائي والثانوي

حاصل عىل شهادة الثانوية العامة
أو دبلوم في المجال ذي الصلة

متطلبات أخرى

دفع رسوم تقديم الطلب (إيصال)

نسخة من جواز السفر (صالح لمدة عام عىل األقل)

صورة شخصية 6x6

( )2مرجعين

 .1اسم
 .2بريد االلكتروني
 .3رقم الهاتف
 .4الوظيفة
 .5العالقة بالطالب

متطلبات اللغة
 IELTS Band 5.0أو
درجة  )TOEFL 42 (IBTأو
 )Cambridge English Advanced (CAEبدرجة  B1 / 154أو
( CPE) 154 / B1أو
( ، )PTEالدرجة األكاديمية 47
ُيمنح اإلعفاء للمرشح إذا:
تخرج المرشح من إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث تكون اللغة اإلنجليزية هي وسيلة التدريس
يمكن للمرشح ان يستوفي شرط اللغة في غضون  6أشهر من تقديم الطلب
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متطلبات القبول

برامج الماجستير

شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات
دفع رسوم تقديم الطلب (إيصال)
السيرة الذاتية
نسخة من جواز السفر (صالح لمدة عام عىل األقل)
صورة شخصية 6x6
مقترح البحث
اثنان ( )2مرجعين
 .1اسم
 .2بريد االلكتروني
 .3رقم الهاتف
 .4الوظيفة
 .5العالقة بالطالب
متطلبات اللغة
درجة ال تقل عن  35في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت) ؛ أو
ما ال يقل عن  5في  IELTS؛ أو
درجة ال تقل عن  36لـ  PTE؛ أو
درجة ال تقل عن  154في  CAE / CPE؛ أو
حد أدنى من النطاق  2لـ MUET
ُيمنح اإلعفاء للمرشح إذا:
تخرج المرشح من إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث تكون اللغة اإلنجليزية هي وسيلة التدريس عىل
مستوى البكالوريوس (بيان اإلثبات مطلوب)

يمكن للمرشح ان يستوفي شرط اللغة في غضون 6
أشهر من تقديم الطلب
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متطلبات القبول
برامج الدكتوراه
شهادة الماجستير (بحثية) أو؛

شهادة الماجستير ()Coursework / Mixed-Mode
دفع رسوم تقديم الطلب (إيصال)
السيرة الذاتية
نسخة من جواز السفر (صالح لمدة عام عىل األقل)
صورة شخصية 6x6
مقترح البحث
اثنان ( )2مرجعين
 .1اسم
 .2بريد االلكتروني
 .3رقم الهاتف
 .4الوظيفة
 .5العالقة بالطالب
متطلبات اللغة
درجة ال تقل عن  35في اختبار ( TOEFLعبر اإلنترنت) ؛ أو
ما ال يقل عن  5في  IELTS؛ أو
درجة ال تقل عن  36لـ  PTE؛ أو
درجة ال تقل عن  154في  CAE / CPE؛ أو
حد أدنى من النطاق  2لـ MUET
ُيمنح اإلعفاء للمرشح إذا:
تخرج المرشح من إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث تكون اللغة اإلنجليزية هي وسيلة التدريس عىل
مستوى البكالوريوس و  /أو الماجستير (بيان اإلثبات مطلوب)

يمكن للمرشح ان يستوفي شرط اللغة في غضون 6
أشهر من تقديم الطلب
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EMAIL US:
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