
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششٔط انمجٕل

 خٓخ يٍ يٕافمخ ػهٗ زبطلً  أٔ عؼٕدًٚب انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .1

 .انغؼٕدٍٚٛ نغٛش االختظبص

 خبيؼخ يٍ اندبيؼٛخ انشٓبدح ػهٗ زبطلً  انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .2

 خٓخ يٍ ثٓب يؼتشف أخشٖ خبيؼخ أٔ عؼٕدٚخ

 .االختظبص

 .انمغى ٚشاْب أخشٖ ششٔط أ٘ .3

 انًٍٓ ٔانٕظبئف انتٙ ٚتى تأْٛم انطلة نهؼًم فٛٓب 

 .يذٚش تُفٛز٘ ثبإلداسح انٕعطٗ .1

 .يذٚش تُفٛز٘ ثبإلداسح انؼهٛب .2

 .يذٚش ئداسح .3

 .يذٚش لطبع .4

 انؼًم فٙ يإعغبد انمطبػٍٛ انخبص ٔانؼبو .5

 يذٚش يششٔػبد .6

 نهتٕاطم:

 فٓذ ثٍ ػهٙ آل لًبػ. د. لغى ئداسح األػًبل:سئٛظ 

 faalqammash@nu.edu.saًٚٛم: اإل

 د. ثبثكش يجبسن فٙ انمغى:يُغك انذساعبد انؼهٛب 

 bmelsheikh@nu.edu.saًٚٛم: اإل
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 يبخغتٛش ئداسح األػًبل انتُفٛز٘

  َجزح ػٍ انجشَبيح
ٚؼذ ْزا انجشَبيح يٍ أْى انجشايح انتٙ تهمٗ ئلجبالً كجٛشاً يٍ انًذٚشٍٚ 

ٔسخبل األػًبل ٔانًٕظفٍٛ ٔانخشٚدٍٛ يٍ يختهف انتخظظبد 

األكبدًٚٛخ, ًٔٚثم ْزا انجشَبيح خطٕح يًٓخ نهطبنت انز٘ ٚدتبصِ فٙ 

 يغبسِ انًُٓٙ ٔانٕظٛفٙ .

 سعبنخ انجشَبيح:

داسح ئًبخغتٛش  فٙ انٍٛ ثذسخخ يإْه خشٚدٍٛ ئػذاد 

ٔانمذساد ثًب انًٓبساد ثبنًؼبسف ٔ ٔتضٔٚذْى ػًبل انتُفٛز٘األ

ًٚكُٓى يٍ ئداسح يُظًبتٓى ثًُٓٛخ ػبنٛخ تغبْى فٙ تسمٛك انُدبذ 

 ٔانتًٛض ٔفمبً نهًجبدئ اإلعليٛخ.

 :انجشَبيح أه �ف

 فٙانظسٛسخ  داسٚخإلٔانًفبْٛى اتضٔٚذ انذاسط ثبنًؼبسف  .1

 .داسح األػًبلئيدبل 

ٚش األداء ٔزم انًشكلد فٙ تطٕ انذاسط يٓبسادئكغبة  .2

 .داسح األػًبلئيدبل 

داسح انمطبػٍٛ ئنمذساد انمٛبدٚخ نهذاسط فٙ يدبل تطٕٚش ا .3

 .ٔانؼبوانخبص 

فٙ  االعتمظبء انتطجٛمٙٔكغبة انذاسط يٓبساد انجسث ئ .4

  .داسح األػًبلئيدبل 

ٛخ تذسٚت انذاسط ػهٗ اعتخذاو انٕعبئم ٔانًُبرج انتطجٛم .5

 ئداسح.ٔانجشيدٛبد انؼهًٛخ انسذٚثخ فٙ يدبل 

 حتفبطٛم انجشَبي

فظٕل  ػبيبٌ يٕصػبٌ ػهٗ أسثؼخ :يذح انذساعخ فٙ انجشَبيح

 ٔزذح. 45 :ئخًبنٙ ػذد انٕزذاد انذساعٛخ انًؼتًذح خ.دساعٛ

 ٕزخ: يبخغتٛش ئداسح األػًبل انتُفٛز٘.يغًٗ انذسخخ انؼهًٛخ انًًُ 

 

 يمشساد انًغتٕٖ األٔل

 انغبػبد اعى انًمشس يض انًمشسس

 3 داسٚخَظى انًؼهٕيبد اإل 3-داس  511

 3 داس٘االلتظبد اإل 3-لظذ 512

 3 يُبْح انجسث ٔانتسهٛم انكًٙ 3-داس 513

 3 انتغٕٚك انًؼبطش 3-تغك 514
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبَٙ

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 داسٚخ ٔتكبنٛفيسبعجخ ئ 3-زغت  521

 3 ئداسح انًٕاسد انجششٚخ 3-داس 522

 3 َتبجئداسح انؼًهٛبد ٔاإل 3-داس 523

 3 تًٕٚم انششكبد 3-يبل 524
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبنث

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 داسح ٔانغهٕن انتُظًٛٙاإل 3-داس 531

 3 انشٚبدح ٔاالثتكبس 3-داس 532

 ٛبس٘(نكتشَٔٛخ )اختانتدبسح اإل 3-تغك 533
3 

 انًششٔػبد )اختٛبس٘( ئداسح 3-داس 534
 

 انشاثغيمشساد انًغتٕٖ 

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 ئداسح األػًبل انذٔنٛخ 3-داس 541

 3 داسح االعتشاتٛدٛخ انًتمذيخاإل 3-داس 549

 3 انًششٔع انجسثٙ 3-داس 543

 ػًبل )اختٛبس٘(أخللٛبد األ 3-داس 544
3 

 دساعخ اندذٖٔ )اختٛبس٘( 3-اسد 545
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 ششٔط انمجٕل

 خٓخ يٍ يٕافمخ ػهٗ زبطلً  أٔ عؼٕدًٚب انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .1

 .انغؼٕدٍٚٛ نغٛش االختظبص

 خبيؼخ يٍ اندبيؼٛخ انشٓبدح ػهٗ زبطلً  انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .2

 خٓخ يٍ ثٓب يؼتشف أخشٖ خبيؼخ أٔ عؼٕدٚخ

 .االختظبص

 .انمغى ٚشاْب أخشٖ ششٔط أ٘ .3

 انًٍٓ ٔانٕظبئف انتٙ ٚتى تأْٛم انطلة نهؼًم فٛٓب 

داساد انمطبػبد انسكٕيٛخ كبنٕصاساد ٔانٓٛئبد ئ .1

 .ٔاندبيؼبد

 ئداساد انمطبػبد انخبطخ كبنًظبَغ انكجٛشح ٔانًتٕعطخ .2

 ٔانخبطخ. انًإعغبد انؼبيخ فٙداسح انًٕاسد انجششٚخ ئ .3

 .انًتٕعطخ ٛخاإلششافسؤعبء األلغبو فٙ انٕظبئف  .4

 .ٔانخبطخ ٔانًغتشفٛبد خ انسكٕيٛخاإلداساد انظسٛ .5

 نهتٕاطم:

 زًذ عؼٛذ نغهٕود.  لغى اإلداسح انؼبيخ:سئٛظ 

 hslsaloom@nu.edu.saاالًٚٛم: 

  .دمحم أزًذ فشٚسبدد.  فٙ انمغى:يُغك انذساعبد انؼهٛب 

 mafareihat@nu.edu.saاالًٚٛم: 
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تُفٛز٘ فٙانًبخغتٛش ان  

ئداسح انًٕاسد انجششٚخ   

 َجزح ػٍ انجشَبيح

ٚؼتجش ثشَبيح انًبخغتٛش انتُفٛز٘ فٙ ئداسح انًٕاسد  

نٕٛفش تأْٛم ْب َشبؤيٍ انجشايح انًًٓخ انتٙ تى ئ انجششٚخ

فٙ ئداسح انًٕاسد انجششٚخ ثًب ٚسمك سؤٚخ  ٔتذسٚت ػبنٙ

 ٔاعتشاتٛدٛبد خبيؼخ َدشاٌ. 2232

 سعبنخ انجشَبيح:

ٚش انمذساد فٙ يدبل ئداسح انًٕاسد انجششٚخ يٍ تطٕ 

خلل تمذٚى تؼهٛى ٔتؼهى ٚطجك انٕعبئم انتمُٛخ ٔٚهجٙ ازتٛبخبد 

 انًدتًغ ٔعٕق انؼًم ٔانتًُٛخ انًغتذايخ.

 :انجشَبيح أه �ف

تٕفٛش تذسٚت تأْٛهٙ ٔتسٕٚهٙ ػبنٙ فٙ يدبل ئداسح  .1

 انًٕاسد انجششٚخ نهؼبيهٍٛ فٙ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص.

نتسغٍٛ انًغتًش فٙ يغتٕٖ انًختظٍٛ فٙ انًٕاسد ا .2

 انجششٚخ فٙ انًغتٍٕٚٛ انًسهٙ ٔانٕطُٙ ٔاإللهًٛٙ.

ئكغبة انطلة ٔانطبنجبد انمذساد ٔانًٓبساد َٕٔاتح  .3

 انتؼهى انتٙ تًكُٓى يٍ دخٕل عٕق انؼًم.

 حتفبطٛم انجشَبي

فظٕل  ػبيبٌ يٕصػبٌ ػهٗ أسثؼخ :يذح انذساعخ فٙ انجشَبيح

  خ.دساعٛ

 ٔزذح. 42 :خًبنٙ ػذد انٕزذاد انذساعٛخ انًؼتًذحئ

ٕزخ: انًبخغتٛش انتُفٛز٘ فٙ ئداسح يغًٗ انذسخخ انؼهًٛخ انًًُ 

 انًٕاسد انجششٚخ.

 

 يمشساد انًغتٕٖ األٔل

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 ُظشٚخ ٔانتطجٛكاإلداسح انؼبيخ ثٍٛ ان 3-ادا 522

 3 أعبنٛت انجسث انؼهًٙ 3-ادا 536

 3 انتسهٛم انكًٙ فٙ اإلداسح انؼبيخ 3-كًٙ 535
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبَٙ

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس
 3 ئداسح انًٕاسد انجششٚخ 3-ادا 513

 3 انغهٕن انتُظًٛٙ 3-ادا 532

 3 انًبنٛخ ٔانًٕاصَخ انؼبيخ 3-ادا 542

 3-ادا 565
اتخبر انمشاساد ٔزم انًشكلد 

 )اختٛبس٘(
3 

 يسبعجخ ئداسٚخ ٔتكبنٛف )اختٛبس٘( 3-زغت 521

 )اختٛبس٘( التظبدٚبد اإلداسح 3-لظذ 523
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبنث

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 سح انًؼهٕيبد ٔدػى انمشاسادئدا 3-ادا 542

 3 أخللٛبد انٕظٛفخ انؼبيخ 3-ادا 544

 3 انتطٕٚش انتُظًٛٙ 3-ادا 545

 3 س٘داانخذيخ انًذَٛخ ٔانمبٌَٕ اإل 3-ادا 546
 

 انشاثغيمشساد انًغتٕٖ 

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 ئداسح األداء 3-ادا 545

 3 سح انًٕاسد انجششٚخئدالضبٚب فٙ  3-ادا 552

 3 يششٔع ثسث 3-ادا 599
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https://cba.ksu.edu.sa/ar/PA565A
https://cba.ksu.edu.sa/ar/PA580A
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 ششٔط انمجٕل

 خٓخ يٍ يٕافمخ ػهٗ زبطلً  أٔ عؼٕدًٚب انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .1

 .انغؼٕدٍٚٛ نغٛش االختظبص

 خبيؼخ يٍ اندبيؼٛخ انشٓبدح ػهٗ زبطلً  انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .2

 خٓخ يٍ ثٓب يؼتشف أخشٖ خبيؼخ أٔ عؼٕدٚخ

 .االختظبص

 .انمغى ٚشاْب أخشٖ ششٔط أ٘ .3

 انًٍٓ ٔانٕظبئف انتٙ ٚتى تأْٛم انطلة نهؼًم فٛٓب 

بعجخ يُٓخ انًسانًكبتت انتٙ تضأل  أزذانؼًم فٙ  .1

  .ٔانًشاخؼخ

انمٛبو ثأػًبل االعتشبساد انًبنٛخ, ٔدساعبد اندذٖٔ  .2

 نهًششٔػبد. االلتظبد٘ٔانتمٕٚى 

فٙ ٔ انؼًم فٙ ألغبو انسغبثبد ثبنمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص .3

 يدبل انتؼهٛى انفُٙ ٔانًُٓٙ.

انؼًم فٙ ٙ ٔانضشٚجٔانمٛبو ثأػًبل انفسض انضكٕ٘  .4

 انذٕٚاٌ انؼبو نهًسبعجخ.

 نهتٕاطم:

 عبنى ثٍ يغفش آل فبٚغ.د.  لغى انًسبعجخ:ٛظ سئ

 smalfayi@nu.edu.saًٚٛم: اإل

  .دمحم أزًذ فشٚسبدد.  فٙ انمغى:يُغك انذساعبد انؼهٛب 

 mafareihat@nu.edu.saًٚٛم: اإل

 

   �   �     � 

 

 

فٙ انًسبعجخ  انًُٓٙانًبخغتٛش   

 َجزح ػٍ انجشَبيح

شَبيح انًبخغتٛش انًُٓٙ فٙ انًسبعجخ يٍ ٚؼتجش ث 

 سفذانجشايح انشائذح فٙ ػبنى انًبل ٔاألػًبل, ٔيٍ خلنّ عٛتى 

خ ٔيُٓٛخ فٙ يدبل انًسبعجخ, ًٛؼًم ثكفبءاد ػهعٕق ان

 خبيؼخ َدشاٌ. خ, ٔاعتشاتٛد2232ٛٔثشكم يُغدى يغ سؤٚخ 

 سعبنخ انجشَبيح:

 ثذسخخ انًبخغتٛش فٙ يسبل خيإْه كفبءاد ئػذاد 

انًسبعجخ ٔانًشاخؼخ, ٔتضٔٚذْى ثبنًٓبساد انتطجٛمٛخ ٔانكفبٚبد 

 .انًُٓٛخ نتهجٛخ ازتٛبخبد عٕق انؼًم

 :انجشَبيح أه �ف

تضٔٚذ انذاسط ثبنًؼبسف ٔانًفبْٛى انسذٚثخ فٙ يدبل  .1

 انًسبعجخ ٔانًشاخؼخ.

زم انًشبكم فٙ  تًُٛخ لذساد ٔيٓبساد انخشٚدٍٛ .2

 .انًسبعجٛخ فٙ انًدتًغ انغؼٕد٘

ػهٗ اختٛبص اختجبساد انضيبنخ انغؼٕدٚخ  م خشٚح لبدستأْٛ .3

 .الد األخشٖبٔانضي

ً ٔيُٓٛ .4 ً سفذ عٕق انؼًم ثكٕادس يإْهخ ػهًٛب ػهٗ لبدسح  ب

 انٕعبئم ٔانًُبرج انتطجٛمٛخ انؼهًٛخ انسذٚثخ فٙ اعتخذاو

  يدبل انًسبعجخ ٔانًشاخؼخ.

 حتفبطٛم انجشَبي

فظٕل  أسثؼخ ػبيبٌ يٕصػبٌ ػهٗ :يذح انذساعخ فٙ انجشَبيح

 ٔزذح. 44 :ئخًبنٙ ػذد انٕزذاد انذساعٛخ انًؼتًذح خ.دساعٛ

 ٕزخ: انًبخغتٛش انًُٓٙ فٙ انًسبعجخ.يغًٗ انذسخخ انؼهًٛخ انًًُ 

 

 يمشساد انًغتٕٖ األٔل

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 انًسبعجخ انًبنٛخ انًتمذيخ  3-زغت 512

 3 يسبعجخ انتكبنٛف انًتمذيخ 3-زغت 511

 3 انًشاخؼخ انذاخهٛخ انًتمذيخ 3-زغت 512

 3 األَظًخ انتدبسٚخ 3-َظى 552
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبَٙ

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 انًشاخؼخ انخبسخٛخ انًتمذيخ 3-زغت 513

 3 فمّ انًؼبيلد 3-فمّ 552

 3 انًسبعجخ اإلداسٚخ انًتمذيخ 3-زغت 514

 بنٛخ انًتمذيخ )اختٛبس٘(اإلداسح انً 3-يبل 552

 اإلداسح االعتشاتٛدٛخ )اختٛبس٘( 3-داس 542 3

 دساعخ اندذٖٔ )اختٛبس٘( 3-داس 545
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبنث

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 َظى انًؼهٕيبد انًسبعجٛخ انًتمذيخ 3-زغت 612

 3 انًؼبٚٛش انًسبعجٛخ انذٔنٛخ 3-زغت 611

 3-زغت 612
نًسبعجخ انضشٚجٛخ ٔانضكٕٚخ ا

 انًتمذيخ
3 

 

 انشاثغيمشساد انًغتٕٖ 

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 3 تسهٛم انمٕائى انًبنٛخ 3-زغت 613

 3 يششٔع انجسث 3-زغت 614

 3-زغت 615
زبالد تطجٛمٛخ يٍ االختجبساد 

 انًُٓٛخ انًسبعجخ )اختٛبس٘(

 3-زغت 616 3
يٛخ فٙ انًُشئبد انسكٕانًسبعجخ 

 انٓبدفخ نهشثر )اختٛبس٘(انغٛش 

 3-زغت 616
انًسبعجخ فٙ انًُشئبد انظغٛشح 

 ٔانًتٕعطخ )اختٛبس٘(
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 ششٔط انمجٕل

 خٓخ يٍ يٕافمخ ػهٗ زبطلً  أٔ عؼٕدًٚب انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .1

 .انغؼٕدٍٚٛ نغٛش االختظبص

 خبيؼخ يٍ اندبيؼٛخ انشٓبدح ػهٗ زبطلً  انًتمذو ٚكٌٕ أٌ .2

 خٓخ يٍ ثٓب يؼتشف أخشٖ خبيؼخ ٔأ عؼٕدٚخ

 .االختظبص

 .انمغى ٚشاْب أخشٖ ششٔط أ٘ .3

 انًٍٓ ٔانٕظبئف انتٙ ٚتى تأْٛم انطلة نهؼًم فٛٓب 

 انمضبء. .1

 انُٛبثخ انؼبيخ. .2

 انًسبيبح. .3

 انًإعغبد يختهف فٙ انمبََٕٛخ ٔاإلداساد انشإٌٔ .4

 ٔانخبطخ. انسكٕيٛخ

 انؼذل. كبتت .5

 :نهتٕاطم

 .ٍ انمسطبَٙد. زغ لغى األَظًخ:سئٛظ 

 hhalsalman@nu.edu.saاالًٚٛم: 

  .د. زًٕد انغشًٛٙ فٙ انمغى:يُغك انذساعبد انؼهٛب 

 hmalghshimi@nu.edu.saاالًٚٛم: 

 

   �   �     � 

 

 

 يبخغتٛش األَظًخ انًُٓٙ

 َجزح ػٍ انجشَبيح 

 انًدتًغ زبخخ نغذ زذٚثب ئَشبؤِ تى انجشَبيح ْزا 

"  2232" سؤٚخ ٚسمك ثًب َظبيٛخ, ثكفبءاد انؼًم ٔعٕق

 تأْٛم ػهٗ انجشَبيح عٛؼًم زٛث. َدشاٌ خبيؼخ ٔاعتشاتٛدٛبد

 انُظبيٛخ انجسثٛخ ٔانًٓبساد انًؼبسف ٔئكغبثٓى يُّ انًغتفٛذٍٚ

 انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ. لذساتٓى تطٕٚش يٍ نٛتًكُٕا

 سعبنخ انجشَبيح

انُظش٘  فٙ خبَجٛٓب األَظًخ ئػذاد يتخظظٍٛ يتًٛضٍٚ فٙ

ٔانتطجٛمٙ, ٔتٕظٛف انًٕاسد انجششٚخ ٔانًبدٚخ نهجشَبيح نخذيخ 

 انؼًم. عٕق عذ ازتٛبخبد فٙ ٔاإلعٓبو انًدتًغ,

 أْذاف انجشَبيح

 األَظًخ. فٙ يتًٛضٍٚ يتخظظٍٛ ئػذاد .1

 ًدبالدان فٙ انؼًم عٕق ازتٛبخبد ٔعذ انًدتًغ خذيخ .2

 .انًختهفخ انُظبيٛخ

  .انًختهفخ انُظبيٛخ اندٕاَت فٙ تطجٛمٛخ دساعبد ئخشاء .3

تًُٛخ أداء انًشتغهٍٛ ثبألػًبل انُظبيٛخ ٔانششػٛخ  .4

  ٔئكغبثٓى انًٓبساد انلصيخ نضًبٌ خٕدح األداء.

انُٕٓع ثًغتٕٖ انجسث انؼهًٙ نهذساعبد انًمبسَخ فٙ  .5

ُٓب فٙ لضبٚب نلعتفبدح ي ؛يدبالد األَظًخ ٔانششٚؼخ

 .انؼًم انٕطُٙ انتٙ تٓى انذٔنخ

 حتفبطٛم انجشَبي

فظٕل  ػبيبٌ يٕصػبٌ ػهٗ أسثؼخ :يذح انذساعخ فٙ انجشَبيح

 ٔزذح. 44 :ئخًبنٙ ػذد انٕزذاد انذساعٛخ انًؼتًذح خ.دساعٛ

 يُٓٙ. -فٙ األَظًخ  ًبخغتٛشانٕزخ: يغًٗ انذسخخ انؼهًٛخ انًًُ 

 

 يمشساد انًغتٕٖ األٔل

 انغبػبد اعى انًمشس انًمشسسيض 

 2 انًذخم ئنٗ دساعخ األَظًخ 2-َظى ظ 511

 2 انُظبو األعبعٙ نهسكى 2-َظى ظ 512

 2 دالنخ األنفبظ 2-أطم ص 513

 3 انُظبو انتدبس٘ 3-َظى ظ 514

 2 انُظبو اندُبئٙ 2-َظى ظ 515

 2 يُبْح انجسث انؼهًٙ 2-َظى ظ 516
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبَٙ

 انغبػبد اعى انًمشس مشسسيض انً
 3 االنتضاو يظبدس 3-َظى ظ 521

 2 انًشافؼبد انششػٛخ َظبو 2-َظى ظ 522

 2 اإلخشاءاد اندضائٛخ َظبو 2-َظى ظ 523

 2 اإلداس٘ انُظبو 2-َظى ظ 524

 انششٕح ٔانتضٔٚش )اختٛبس٘( َظبو 2-َظى ظ 525
2 

 اندشائى انًؼهٕيبتٛخ )اختٛبس٘( َظبو 2-َظى ظ 526
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبنث

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 2 التنفيذ َظبو 2-نظم ظ 531

 2 والتحكيم المحاماة َظبو 2-ظ نظم 532

 2 العمل َظبو 2-ظ َظى 533

 2 اإلداري انمضبء 2-نظم ظ 534

 انُظبو انذٔنٙ انؼبو )اختٛبس٘( 2-َظى ظ 535
2 

 س٘(انًُظًبد انذٔنٛخ )اختٛب 2-َظى ظ 536
 

 يمشساد انًغتٕٖ انثبنث

 انغبػبد اعى انًمشس سيض انًمشس

 2 االلتزام أزكبو 2-نظم ظ 541

 2 وتحليل النصوص القانونية انظٛبغخ 2-نظم ظ 542

 4 البحثي انًششٔع 4-نظم ظ 543

 2 الميدانية انخجشح 2-نظم ظ 544
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