
 2022- 2021 للعام MIS  الدولية  ماليزيا منح
 

  الجامعات   قائمة  و   والتعليمات  االلكتروني   الطلب ذلك  في بما  المنحة  تفاصيل  كافة  على  لالطالع

  :ادناه الموقع زيارة الرجاء المالية والتغطية المطروحة

 

https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php 

 

 التخصصات المطروحة:

1. Science and Engineering 

2. Agriculture and Fisheries 

3. Economics and Islamic Finance 

4. Information and Communication Technology 

5. Biotechnology 

6. Biosecurity and Food Safety 

7. Infrastructure and Utility 

8. Environmental Studies 

  

 المطلوبة:  الشروط
 ),IELTS): TOEFL انجليزية لغة اثبات .1

-  TOEFL: المتحان 92  العالمة IBT.  
- IELTS:   6.5 العالمة 
 .  للماجستير( )للمتقدمين  البكالوريوس في جدا جيد أو  فأعلى 3.5 معدل -
  .(للدكتوراة للمتقدمين) الماجستير في جدا جيد أو  فأعلى 3.5 معدل -
 سنة. 40أن ال يزيد عمر المتقدم للماجستير عن  -
 سنة . 45أن ال يزيد عمر المتقدم للدكتوراة  عن  -
 اعلى. يسمح التقديم لثالث جامعات كحد  -
 سيتم عقد مقابالت مع الطالب قبل مرحلة القبول.  -

 

 التغطية المالية:  

 االعفاء من االقساط الدراسية. -
 دوالر امريكي.   375مصروف شهري يعادل  -
 يحتاج الطالب مبلغ اضافي لتغطية تكاليف المعيشة. -
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 :وهي االصول حسب مصدقة و االنجليزية باللغة المطلوبة الوثائق

 

 . مع ارفاق جميع الوثائق المطلوبة تعبئة طلب منحة الحكومة الماليزية .1
 .مع ارفاق جميع الوثائق المطلوبة تعبئة طلب الوزارة االلكتروني .2
 . والتعليم التربية وزارة  من مصدق ةالعام الثانوية عالمات كشف .3
 .  الصحة وزارة  من مصدق طبي تقرير .4

 نصف.  و  سنة عن يقل ال بما المفعول  ساري السفر جواز عن مصدقة صورة .5

 .4 عدد بيضاء خلفية شخصية  صور  .6
 الذاتية. السيرة .7
 . االقل( على صفحات اربع ) كلمة الف عن تقل ال مفصلة بحث خطة .8
 . تقديم شهادتي توصية من أستاذين خالل فترة الدراسة .9

 ارفاق اثبات اللغة االنجليزية. .10
 )خاص   العالي التعليم وزارة من مصدق البكالوريوس  عالمات وكشف شهادة .11

 بالماجستير(.
 )خاص العالي التعليم وزارة  من مصدق الماجستير  عالمات وكشف شهادة .12

 فقط(.  بالدكتوراه

   . محكومية عدم او  وسلوك سيرة حسن شهادة .13
 

 


