برامج الدراسات العليا (الدكتوراة والماجستير ودبلوم الدراسات العليا)
للعام األكاديمي 2020 /2019م

تعلن جامعة السلطان قابوس عن طرح برامج الدراسات العليا للطلبة العمانيين وغير العمانيين
تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر ٢٠١٩م
لإلطالع على شروط القبول والرسوم الدراسية الرجاء زيارة الموقع االلكتروني www.squ.edu.om/ps
متطلبات القبول العامة لبرامج الدكتوراة:

1.1أن يكــون المتقــدم حاصـاً علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة الســلطان قابــوس أو مــن أي مؤسســة أكاديميــة أخــرى معتــرف بهــا
فــي تخصــص يتوافــق مــع التخصــص المطلــوب دراســته ،بشــرط أن يكــون حاصـاً علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى (البكالوريــوس)
مــن أي مؤسســة أكاديميــة أخــرى معتــرف بهــا.
2.2معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )3.00مــن نظــام قيــاس يتكــون مــن( )4.00نقــاط بنظــام الجامعــة أو مــا يعادلــه فــي األنظمــة األخــرى،
وســتقوم عمــادة الدراســات العليــا بإجــراء المعادلة.
3.3قبــول طلبــات المتقدميــن الحاصليــن علــى معــدل يتراكمــي بيــن ( )2.75و ( )2.99مــن نظــام قيــاس يتكــون مــن ( )4نقــاط أو مــا
يعادلــه ,مــع خبــرة عمليــة ال تقــل عــن ســنتين بعــد الدرجــة الجامعيــة األولــي أو أي أنشــطة أكاديميــة أخــرى .
4.4تقديــم مقتــرح يوضــح فيــه المتقــدم موضــوع بحثــه ،علــى أن يتضمــن المقتــرح مشــكلة الدراســة وأهدافهــا واســئلتها والمنهجيــة التــي
ســيعتمدها فــي جمــع البيانــات.
5.5رسالتى توصية من أكاديميين ،توضح كفاءة المتقدم في المجال المعني باإلضافة إلى قدراته البحثية.
6.6علــى الموظفيــن العامليــن بالســلطنة إحضــار رســالة تفــرغ أو إجــازة دراســية فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الكلــي ،أو رســالة
عــدم ممانعــة فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الجزئــي مــن جهــة العمــل ،ويشــترط أن توجــه الرســالة إلــى عميــد الدراســات العليــا
بالجامعــة ،امــا بالنســبة للعمانييــن غيــر العامليــن عليهــم احضــار خطــاب مــن هيئــة ســجل القــوى العاملــة بالســلطنة يفيــد بعــدم
التحاقهــم بالعمــل.
7.7تقديــم شــهادة اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة (اآليلتــس اآلكاديمــي آو التوفــل الدولــي) توضــح حصــول المتقــدم علــى المســتوى المطلــوب
للبرامــج المتقــدم إليــه بشــرط آال يكــون قــد مضــى علــى تاريــخ االختبــار آكثــر مــن ســنتين مــن تاريــخ بــدء فتــرة تقديــم الطالبــات.

قسم الدعم الفني fawzi@squ.edu.om :

متطلبات القبول العامة لبرامج الماجستير:

1.1أن يكــون المتقــدم حاصـاً علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى (البكالوريــوس) مــن جامعــة الســلطان قابــوس أو مــن أي مؤسســة أكاديميــة
أخــرى معتــرف بهــا فــي تخصــص يتوافــق مــع التخصــص المطلوب دراســته.
2.2معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )2.75مــن نظــام قيــاس يتكــون مــن ( )4.00نقــاط بنظــام الجامعــة أو مــا يعادلــه ،وســتقوم عمــادة
الدراســات العليــا بإجــراء المعادلــة.
3.3قبــول طلبــات المتقدميــن الحاصليــن علــى معــدل تراكمــي يتــراوح بيــن ( 2.5و  )2.74باإلضافــة إلــى خبــرة عمليــة ال تقــل عــن
ســنتين بعــد الدرجــة الجامعيــة األولــى.
4.4تقديــم شــهادة اختبــار اللغــة االنجليزيــة (اآليلتــس اآلكاديمــي او التوفــل الدولــي) توضــح حصــول المتقــدم علــى المســتوى المطلــوب
للبرنامــج المتقــدم إليــه ،بشــرط أال يكــون قــد مضــى علــى تاريــخ االختبــار أكثــر مــن ســنتين مــن تاريــخ بــدء فتــرة تقديــم الطلبــات.
5.5علــى الموظفيــن العامليــن بالســلطنة إحضــار رســالة تفــرغ (إجــازة دراســية) فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الكلــي ،أو رســالة
عــدم ممانعــة فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الجزئــي مــن جهــة العمــل ،ويشــترط أن توجــه الرســالة إلــى عميــد الدراســات العليــا
بالجامعــة ،امــا بالنســبة للعمانييــن غيــر العامليــن عليهــم احضــار خطــاب مــن هيئــة ســجل القــوى العاملــة بالســلطنة يفيــد بعــدم
التحاقهــم بالعمــل.

متطلبات القبول العامة لبرامج دبلوم الدراسات العليا:

دائرة املنح والرسوم الدراسيةdps_schol@squ.edu.om :

1.1أن يكــون المتقــدم حاصـاً علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى (البكالوريــوس) مــن جامعــة الســلطان قابــوس أو مــن أي مؤسســة أكاديميــة
أخــرى معتــرف بهــا فــي تخصــص يتوافــق مــع التخصــص المطلوب دراســته.
2.2قبــول طلبــات المتقدميــن فــي دبلــوم الدراســات العليــا فــي الترجمــة علــى أن اليقــل المعــدل التراكمــي عــن ( )2.5مــن نظــام قيــاس
يتكــون مــن ( )4.00نقــاط بنظــام الجامعــة أو مــا يعادلــه ،وســتقوم عمــادة الدراســات العليــا بإجــراء المعادلــة.
3.3يشــترط قبــل دخــول إلختبــار القبــول لبرنامــج دبلــوم الدراســات العليــا فــي الترجمــة الحصــول علــى مســتوى ( )6.5فــي اختبــار اللغــة
اإلنجليزيــة  IELTSاألكاديمــي أو معــدل ( ) ٩٠او اعلــى فــي امتحــان التوفــل ( )TOEFL-IBTالدولي.
4.4علــى الموظفيــن العامليــن بالســلطنة إحضــار رســالة تفــرغ أو إجــازة دراســية فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الكلــي ،أو رســالة
عــدم ممانعــة فــي حالــة الدراســة بنمــط التفــرغ الجزئــي مــن جهــة العمــل ،ويشــترط أن توجــه الرســالة إلــى عميــد الدراســات العليــا
بالجامعــة ،امــا بالنســبة للعمانييــن غيــر العامليــن عليهــم احضــار خطــاب مــن هيئــة ســجل القــوى العاملــة بالســلطنة يفيــد بعــدم
التحاقهــم بالعمــل.

الرسوم الدراسية:

تفــرض الجامعــة رســوما ً دراســية علــى برامــج الدراســات العليــا ويعتبــر جميــع المتقدميــن لهــذه البرامــج متقدميــن علــى نفقتهــم الخاصــة
وفقــا للرســوم الدراســية الموضحــة فــي الموقــع اإللكترونــي للعمــادة.

المنح والمقاعد الممولة لبرامج الدراسات العليا:

دائرة القبول للدراسات dps_admissions@squ.edu.om :

ـ يمكــن للمقبوليــن فــي برامــج الدراســات العليــا وفقـا ً لشــروط المنــح المذكــورة فــي الموقــع اإللكترونــي للعمــاده ،أن يتنافســوا علــى المنــح
و المقاعــد الممولــة المطروحــة وهــي:
منح الجامعة:
•عدد من المنح دراسية للماجستير والدكتوراة  -للعمانيين وغير العمانيين.
•منح مقدمة لوزارة التربية والتعليم ( 25منحة إعفاء من الرسوم للماجستير  -للعمانيين).
•منح مقدمة لوزارة االوقاف والشؤون الدينية (منحتين كاملتين للماجستير)
•منح مقدمة للطلبة الفلسطينيين (منحتين كاملتين للماجستير).
المنح الممولة:
•منح شركة تنمية نفط عمان  5( PDOمنح كاملة للماجستير  -للعمانيين).
•منح شركة ( CGGمنحة إعفاء من الرسوم الدراسية للماجستير  -للعمانيين).
•منح شركة نفط عمان للتسويق ( ٣منح من منح اإلعفاء من الرسوم الدراسية ـ للعمانيين)

الكليات والبرامج:
كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

عامدة الدراسات (تويرت)@dps_squ :

برامج الدكتوراة للمتفرغين في التخصصات اآلتية:
1.1اللغة العربية وآدابها
2.2التاريخ
3.3دراسات المعلومات
برامج الماجستير للمتفرغين وغير المتفرغين في
التخصصات اآلتية:
1.1اللغة العربية
2.2الترجمة
3.3التاريخ
4.4الجغرافيا
5.5اإلعالم
•الصحافة
•اإلذاعة والتلفزيون
•العالقات العامة واإلعالن
6.6علم المكتبات والمعلومات
7.7علم االجتماع
8.8العمل االجتماعي
9.9السياحة(:خيار المقررات الدراسية والرسالة  -خيار
الرسالة)
• إدارة المقاصد السياحية
1010علم اآلثار( :خيار المقررات الدراسية والرسالة  -خيار
الرسالة)
برنامج دبلوم الدراسات العليا للمتفرغين وغير المتفرغين:
1.1الترجمة

كلية االقتصاد والعلوم السياسية

برامج الماجستير باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين وغير
المتفرغين)
1.1إدارة األعمال
2.2العالقات الدولية والدراسات األمنية
3.3نظم المعلومات

كلية التمريض

برنامج الماجستير باللغة االنجليزية (للمتفرغين):
1.1التمريض  -الرعاية الصحية الحادة للكبار

كلية الطب والعلوم الصحية

برامج الدكتوراة باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين):
1.1الكيمياء الحياتية
2.2الوبائيات والصحة العامة
3.3علم وظائف األعضاء
4.4األحياء الدقيقة والمناعة
5.5الصيدلة السريرية
برامج الماجستير باللغة االنجليزية (للمتفرغين):
1.1الكيمياء الحياتية واألحياء الجزيئية
2.2علم األحياء الدقيقة
3.3علم وبائيات األمراض واإلحصائيات الطبية
4.4الصيدلة السريرية
5.5علم وظائف األعضاء
6.6الكيمياء الحيوية االكلنيكية

كلية الهندسة

برامــج الدكتــوراة باللغــة االنجليزيــة للمتفرغيــن فــي
التخصصــات اآلتيــة:
1.1الهندسة المدنية
2.2الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
3.3الهندسة الميكانيكية
4.4الهندسة الصناعية
5.5هندسة النفط
6.6هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
برامــج الماجســتير باللغــة االنجليزيــة ( للمتفرغيــن
وغيــر المتفرغيــن):
1.1الهندسة المدنية
2.2الهندسة المدنية (موارد المياه)
3.3الهندسة المدنية (الهندسة البيئية)
4.4الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
•نظم الطاقة والقوى
•القياسات اإللكترونية والتحكم
•االتصاالت ومعالجة اإلشارات
•أنظمة الحاسب اآللي والشبكات
5.5الهندسة الميكانيكية
6.6الهندسة الصناعية
7.7هندسة النفط والغاز الطبيعي
8.8هندسة جيوماتكس
9.9هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
1010الهندسة المعمارية

إجراءات تقديم الطلب:
1.1يتم تقديم الطلبات من خالل النظام اإللكتروني https://pas.squ.edu.om
2.2فترة تقديم الطلبات :من 201٩/1/١م وحتى 201٩/2/28م
ً
3.3المستندات المطلوبة :على المتقدم تقديم المستندات اآلتية وذلك بتحميلها إلكترونيا بإحدى هاتين الصيغتين فقط
( )PDF - jpgوفي المكان المخصص لها.

المستندات المطلوبة للتقدم لبرامج الماجستير
ودبلوم الدراسات العليا

المستندات المطلوبة للتقدم لبرامج الدكتوراة
•الشهادة الرسمية المصدقة لدرجة الماجستير والدرجة الجامعية
األولى.
•كشف الدرجات الرسمي المصدق لدرجة الماجستير ،مع إرفاق
مفتاح او دليل احتساب الدرجات الموجود في الجهة الخلفية من
الكشف.
ً
•السيرة الذاتية ،موضحا فيها البيانات الشخصية ومكان العمل الحالي,
والخبرات العملية السابقة.
•جواز السفر (يجب ان يوضح الجواز نسخة التأشيرة بالنسبة لغير
العمانيين المقيمين بالسلطنة)
•البطاقة الشخصية للعمانيين أو بطاقة اإلقامة للمقيمين بالسلطنة من
الجنسيات األخرى أما بالنسبة للمتقدمين من خارج السلطنة فيمكن
إرفاق أي مستند يثبت هوية المتقدم
•صورة شخصية حديثة مع خلفية زرقاء أو بيضاء
•تقديم مقترح يوضح فيه المتقدم موضوع بحثه ،على أن يتضمن
المقترح مشكلة الدراسة وأهدافها واسئلتها والمنهجية التي سيعتمدها
في جمع البيانات.
•رسالتي توصية ( حسب ما ذكر سابقا ً في متطلبات القبول)
•شهادة اختبار اللغة اإلنجليزية(اآليلتس األكاديمي أو التوفل الدولي)
(يمكن تقديمها الحقا قبل تاريخ ()٢٠١٩/8/٢٩
•رسالة التفرغ أو االجازة الدراسية او رسالة عدم االلتحاق بعمل،
حسب ما ذكر سابقا في متطلبات القبول(يمكن تقديمها الحقا قبل
تاريخ .)٢٠١٩/8/٢٩

•الشهادة الرسمية المصدقة للدرجة الجامعية األولى.
•كشــف الدرجــات الرســمي المصــدق للدرجــة الجامعيــة
األولــى موضحـا ً النتائــج الدراســية لجميــع ســنوات الدراســة،
مــع ارفــاق مفتــاح او دليــل احتســاب الدرجــات الموجــود فــي
الجهــة الخلفيــة مــن الكشــف.
•الســيرة الذاتيــة ،موضحــا ً فيهــا البيانــات الشــخصية ومــكان
العمــل الحالــي والخبــرات العمليــة الســابقة.
•جــواز الســفر (يجــب أن يوضــح الجــواز نســخة التأشــيرة
بالنســبة لغيــر العمانييــن المقيميــن بالســلطنة)
•البطاقــة الشــخصية للعمانييــن أو بطاقــة اإلقامــة للمقيميــن
بالســلطنة مــن الجنســيات األخــرى أمــا بالنســبة للمتقدميــن مــن
خــارج الســلطنة فيمكــن ارفــاق أي مســتند يثبــت هويــة المتقــدم
•صورة شخصية حديثة مع خلفية زرقاء أو بيضاء
•شــهادة اختبــار اللغــة اإلنجليزية(اآليلتــس األكاديمــي أو التوفل
الدولــي) (يمكــن تقديمهــا الحقــا قبــل تاريــخ ٢٠١٩/8/٢٩م
) ،باســتثناء برنامــج الترجمــة فيجــب ان تقــدم قبــل الدخــول
الختبارالقبــول (الرجــاء االطــاع علــي شــروط القبــول لــكل
البرامــج)
•رســالة التفــرغ أو االجــازة الدراســة أو رســالة عــدم الممانعــة
او رســالة عــدم االلتحــاق بعمــل ،حســب مــا ذكــر ســابقا
فــي متطلبــات القبــول (يمكــن تقديمهــا الحقــا قبــل تاريــخ
)٢٠١٩/8/٢٩

مالحظات :

•يطبــق النظــام األكاديمــي للدراســات العليــا  2018الطبعــة األولــى ولالطــاع علــى متطلبــات القبــول الــواردة فيــه الرجــاء زيــارة الصفحــة
اإللكترونيــة لعمــادة الدراســات العليــا.
•يخضع المتقدمون المستوفون لشروط القبول للتقييم حسب اإلجراءات المتبعة في الكليات واألقسام.
•يجب ان تكون الشهادات وكشوف الدرجات العلمية المرفقة مصدقة من جهات االختصاص
•علــى المقبوليــن الحاصليــن علــى مؤهــات مــن خــارج الســلطنة مصادقــة ومعادلــة مؤهالتهــم العلميــة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي
بالســلطنة عبــر الرابــط التالــي  www.mohe.gov.omقبــل بــدء الدراســة فــي الفصــل األول ،وقــد يتــم النظــر فــي تســجيلهم فــي الفصــل
األول وفــي حالــة تطلــب إجــراءات المصادقــة والمعادلــة فتــرة زمنيــة أطــول مــن قبــل الــوزارة وعليهــم أنهاءهــا قبــل بدايــة التســجيل
للفصــل الثانــي وإال أعتبــر قبــول وقيــد المتقــدم ملغي ـاً.
•لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية لمتطلبات القبول.
•يمكــن أن يقبــل المتقــدم قبــوالً غيــر مشــروط فــي حالــة اســتيفائه لجميــع متطلبــات القبــول أو قبــوالً مشــروطا ً فــي حالــة عــدم إســتيفائه
لمتطلــب اللغــة أو رســالة التفــرغ أو عــدم الممانعــة علــى ان يســتوفيها بموعــد أقصــاه تاريــخ  ٢٠١٩/8/٢٩لاللتحــاق بالدراســة فــي الفصــل
األول.
•فــي حالــة عــدم اســتيفاء المقبــول لكافــة متطلبــات القبــول حتــى تاريــخ 2019/8/29م فــأن يكــون للجامعــة الحــق فــي النظــر أو عــدم النظــر
فــي إمكانيــة ترحيــل قبولــه إلــى الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام األكاديمــي 2020/2019م.
•يمكــن للمقبوليــن فــي برنامــج الماجســتير الحاصليــن علــى مســتوى ( )5.5فــي اختبــار االيلتــس أو(  )69فــي اختبــار التوفــل الدولــي
االلتحــاق بمقــرر اللغــة اإلنجليزيــة خــال الفصــل الدراســي األول قبــل التســجيل فــي الماجســتير.
•يمكــن للمقبوليــن فــي برنامــج الدكتــوراة الحاصليــن علــى مســتوى ( )6.0فــي اختبــار االيلتــس أو ( )79فــي اختبــار التوفــل الدولــي
االلتحــاق بمقــرر اللغــة اإلنجليزيــة خــال الفصــل الدراســي األول قبــل التســجيل فــي الدكتــوراة.
•قــد يتــم النظــر فــي طلبــات المتقدميــن مــن طلبــة الفصــل األخيــر مــع ارفــاق مــا يثبــت توقــع تخرجهــم قبــل بدايــة الدراســة ،ويشــترط أن
يســتوفو شــرط المعــدل فــي حالــة التخــرج وإال ســوف يكــون القبــول الغي ـاً.
•استالم طلب االلتحاق واستيفائه لشروط القبول ال يعني قبول الطالب في البرنامج.
•للجامعة الحق في عدم طرح البرامج التي ال يتقدم لها عدداً كاف من الطلبة.
•يحــق للجامعــة إلغــاء قبــول المتقــدم فــي حالــة عــدم اســتيفائه أيــا مــن المتطلبــات فــي الفتــرة المحــدد فــي أشــعار القبــول وإذا ثبــت مــا يخالــف
الشــروط المحــددة مســبقا مهمــا كانــت األســباب ونتيجــة االختبــارات و المقابــات الشــخصية.
•ال يجوز التقدم بطلب التحاق لبرنامج تم فصل المتقدم منه ما لم يكمل سنتين من تاريخ الفصل من الدراسة.
•فــي حالــة الرغبــة للتقــدم ألكثــر مــن برنامــج علــى المتقــدم أن يتقــدم بطلــب مســتقل لــكل برنامــج ،وقــد يتــم النظــر فــي حالــة تعــارض
مواعيــد االختبــارات و/أو المقابــات فــي البرامــج المتقــدم لهــا (مــا عــدا برامــج كليــة الحقــوق).
•فــي حالــة قبــول المتقــدم فــي برنامــج الماجســتير بشــرط دراســة مقــررات اســتدراكية يجــب اســتيفاء شــرط اللغــة اإلنجليزيــة لبرنامــج
الماجســتير كمــا هــو محــدد فــي وصــف البرنامــج قبــل البــدء فــي دراســة المقــررات االســتدراكية.
•قبول المتقدم في البرنامج واستيفاؤه لشروط المنحة ال يعني حصوله على المنحة.
ق علــى الطلبــة المتقدميــن والمقبوليــن فــي البرامــج المختلفــة كافــة القوانيــن واللوائــح والقــرارات التــي ســتصدر قبــل بدايــة العــام
•ســتطب َ
األكاديمــي 2020/2019م.

كلية العلوم الزراعية والبحرية

برامج الدكتوراة باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين):
1.1علوم المحاصيل
2.2علم األغذية والتغذية
3.3إدارة التربة والمياه
4.4علوم البحار والثروة السمكية
5.5اقتصاد الموارد الطبيعية
برامــج الماجســتير باللغــة اإلنجليزيــة ( للمتفرغيــن
وغيــر المتفرغيــن):
1.1اقتصاد الموارد الطبيعية
2.2الهندسة الزراعية
3.3علم الحيوان
4.4إنتاج النبات
5.5وقاية النبات
6.6علم األغذية والتغذية
7.7علوم البحار والثروة السمكية
8.8إدارة التربة والمياه

كلية العلوم

برامج الدكتوراة باللغة اإلنجليزية ( للمتفرغين):
1.1األحياء
2.2علوم األرض
3.3الرياضيات
4.4الفيزياء
5.5اإلحصاء
6.6الكيمياء
7.7علوم الحاسب اآللي
برامــج الماجســتير باللغــة اإلنجليزيــة( للمتفرغيــن
وغيــر المتفرغيــن):
1.1الكيمياء
2.2علوم الحاسب اآللي
3.3علوم جيولوجيا البترول
4.4الفيزياء (تفرغ كلي)
5.5األحياء (تفرغ كلي)
6.6اإلحصاء (تفرغ كلي)
7.7الرياضيات البحتة (تفرغ كلي)
8.8الرياضيات التطبيقية (تفرغ كلي)
9.9علم البيئة (تفرغ كلي)

كلية التربية

برامج الدكتوراة (للمتفرغين):
1.1مناهج وتدريس العلوم
2.2مناهج وتدريس التربية االسالمية
3.3مناهج وتدريس اللغة العربية
4.4مناهج وتدريس الرياضيات
5.5مناهج وتدريس الدراسات االجتماعية
6.6اإلدارة التربوية
برامج الماجستير (للمتفرغين وغير المتفرغين):
1.1مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2.2مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية
3.3مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية
4.4مناهج وطرق تدريس العلوم
5.5مناهج وطرق تدريس الرياضيات
6.6مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
7.7تكنولوجيا التعليم والتعلم
8.8اإلدارة التربوية
•اإلدارة المدرسية
•اإلشراف التربوي
•التخطيط التربوي
•ادارة التعليم العالي
9.9الدراسات اإلسالمية
•أصول الدين والدعوة
•الفقه و أصوله
1010علم النفس
•علم النفس التربوي (تفرغ جزئي)
•القياس والتقويم (تفرغ جزئي)
•صعوبات التعلم (تفرغ كلي)
•التوجيه واإلرشاد المهني (تفرغ كلي)
1111علوم الرياضة
•اإلدارة واإلشراف الرياضي (تفرغ كلي)
•اإلعداد البدني والصحي

كلية الحقوق

برامــج الماجســتير فــي القانــون باللغــة العربيــة (لغيــر
المتفرغيــن):
1.1القانون العام
2.2القانون الخاص
3.3القانون التجاري
4.4القانون الجزائي

ﻋامدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

