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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 of 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), also known as the University of Science Malaysia, currently
ranks 142nd 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.

University of Science Malaysia -Istanbul Graduate 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. Physiology
MSc. Pharmaceutical Technology

MSc. Electrical and Electronics Engineering

MSc. Pharmaceutical Chemistry

MSc. Materials Engineering & Mineral

MSc. Pharmaceutical Sciences

Resources

MSc. Clinical Pharmacy

MSc. Chemical Engineering

MSc. Social and Administrative Pharmacy

MSc. Mechanical Engineering

Ph.D. Programs

Ph.D. Programs

Ph.D. Pharmacology

Ph.D. Aerospace Engineering

Ph.D. Physiology

Ph.D. Civil Engineering

Ph.D. Pharmaceutical Technology

Ph.D. Electrical and Electronics Engineering

Ph.D. Pharmaceutical Chemistry

Ph.D. Materials Engineering & Mineral

Ph.D. Pharmaceutical Sciences

Resources

Ph.D. Clinical Pharmacy

Ph.D. Chemical Engineering

Ph.D. Social and Administrative Pharmacy

Ph.D. Mechanical Engineering

Dentistry

Health Sciences

Master Programs

Master Programs

MSc. Dentistry

Ph.D. Programs

MSc. Biomedicine
MSc. Forensic Science

Ph.D. Dentistry

MSc. Health Science

Doctor of Dental Public Health (DrDPH)

MSc. Medical Radiation
MSc. Nursing
MSc. Nutrition
MSc. Sport Science

Ph.D. Programs
Ph.D. Biomedicine
Ph.D. Forensic Science
Ph.D. Health Science
Ph.D. Medical Radiation
Ph.D. Nursing
Ph.D. Nutrition
Ph.D. Sport Science
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We Teach to Inspire....

Management

Humanities

Master Programs

Master Programs

MA Accounting

MA Islamic Studies

MA Finance

MSc. Sustainable Cities and

Master in Global Islamic Finance

Communities

MA Management

MA Linguistics and English Language

Master of Management in Global Islamic

Studies

Finance

MA Hadith

Master of Business Analytics

MA Southeast Asian History

Master of Professional Management

MA Literature
MA Linguistics

Ph.D. Programs

MA English Literature

Ph.D. Accounting

MA Civilization Studies

Ph.D. Finance

MA History

Ph.D. Management

MA English Language and Literature
Studies

Islamic Development Management

MA Geography
MA Philosophy

Master Programs

Ph.D. Programs

Master of Social Science

Ph.D. Linguistics

(in Islamic Development Management)

Ph.D. English Literature

Master of Islamic Development

Ph.D. Civilization Studies
Ph.D. Islamic Studies

Ph.D. Programs

Ph.D. History

Ph.D. Islamic Development

Ph.D. Literature
Ph.D. English Language and Literature

Languages

Studies
Ph.D. Geography

Master Programs

Ph.D. Philosophy

MA Language Studies
MA Translation
MA Interpretation

Ph.D. Programs
Ph.D. Language Studies
Ph.D. Translation
Ph.D. Interpretation
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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

جامعة العلوم الماليزية
بمدينة جورجتاون في بنينج.

USM

أنشئت باعتبارها الجامعة الثانية في ماليزيا في العام  ١٩٦٩ويوجد مقرها

 - Universiti of 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 جامعة العلوم الماليزية ()USM
تحتل حاليا المرتبة  ١٤٧في العالم وتصنف ضمن أفضل  ٥٠عالميا في برامج هندسة التعدين وفقا ألحدث
تصنيفات .QS

جامعة العلوم ماليزية-مركز الدراسات العليا في اسطنبول
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 الصيدلة
ماجستير علم وظائف األعضاء
ماجستير التكنولوجيا الصيدالنية
ماجستير الكيمياء الصيدالنية
ماجستير العلوم الصيدالنية
ماجستير الصيدلة السريرية
ماجستير 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

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه الصيدلة
دكتوراه في علم وظائف األعضاء
دكتوراه التكنولوجيا الصيدالنية
دكتوراه الكيمياء الصيدالنية
دكتوراه العلوم الصيدالنية
دكتوراه الصيدلة السريرية
دكتوراه الصيدلة االجتماعية واإلدارية

كلية العلوم الطبية

تخصصات الماجستير

طب األسنان

ماجستير الطب الحيوي
ماجستير علوم الطب الشرعي
ماجستير العلوم الصحية
ماجستير اإلشعاع الطبي
ماجستير التمريض
ماجستير التغذية
ماجستير علوم الرياضة

تخصصات الماجستير

ماجستير طب األسنان

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه طب األسنان
دكتور في الصحة العامة لألسنان
()DrDPH

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه الطب الحيوي
دكتوراه علوم الطب الشرعي
دكتوراه العلوم الصحية
دكتوراه اإلشعاع الطبي
دكتوراه التمريض
دكتوراه التغذية
دكتوراه علوم الرياضة
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We Teach to Inspire....

العلوم اإلنسانية

اإلدارة و العلوم

تخصصات الماجستير

تخصصات الماجستير

ماجستير المحاسبة
ماجستير التمويل
ماجستير في التمويل اإلسالمي العالمية
ماجستير إدارة
ماجستير اإلدارة في التمويل اإلسالمي العالمي
ماجستير في تحليالت األعمال
ماجستير في اإلدارة المهنية

ماجستير المدن والمجتمعات المستدامة
ماجستير اللغويات ودراسات اللغة اإلنجليزية
ماجستير الحديث
ماجستير تاريخ جنوب شرق آسيا
ماجستير األداب
ماجستير اللغويات
ماجستير األدب اإلنجليزي
ماجستير دراسات الحضارة
ماجستير الدراسات اإلسالمية
ماجستير التاريخ
ماجستير دراسات اللغة اإلنجليزية وآدابها
ماجستير الجغرافيا
ماجستير الفلسفة

تخصصات الدكتوراه
دكتوراه المحاسبة
دكتوراه المالية
دكتوراه اإلدارة

إدارة التنمية اإلسالمية

تخصصات الدكتوراه

تخصصات الماجستير

ماجستير العلوم االجتماعية
(في إدارة التنمية اإلسالمية
ماجستير التنمية اإلسالمية

دكتوراه في اللغويات
دكتوراه األدب اإلنجليزي
دكتوراه دراسات الحضارة
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية
دكتوراه التاريخ
دكتوراه األداب
دكتوراه دراسات اللغة اإلنجليزية وآدابها
دكتوراه الجغرافيا
دكتوراه الفلسفة

)

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه التنمية اإلسالمية

اللغات واآلداب والترجمة

تخصصات الماجستير

ماجستير في الدراسات اللغوية
ماجستير الترجمة
ماجستير الترجمة الفورية

تخصصات الدكتوراه

دكتوراه الترجمة
دكتوراه الترجمة الفورية

6

In Cooperation With:

FIND US ON SOCIAL MEDIA

www.egs.edu.eu
EMAIL US:
Info@egs-university.com
Admissions@egs-university.com

Address: Balmumcu mah. Karahasan sok. no :11. Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 543 103 61 00 | +90 553 962 08 47 | +90 543 526 92 26 | +90 546 510 78 85
+90 552 891 36 89 | +90 536 690 89 01

