
تعلن كلية الدراسصأت العليأ بجأمعة القراآن الكرمي وتأأصصيل 

العلوم )والية اجلزيرة- مدينة ود مدين( عن فتح بأب 

التقديـــم لرباجمهــأ العلميـــة وفق التخصصصصـــأت التألية:

2/ الدبلوم العأيل يف الدراسصأت االإسصالمية1/الدبلوم العأيل يف القراءات
4/الدبلوم العأيل يف ال�صريعة والقأنون3/ الدبلوم العأيل يف الفقه واأصصوله

6/الدبلوم العأيل يف  الرتبية5/الدبلوم العأيل يف طرائق تدري�س القراآن الكرمي
8/الدبلوم العأيل يف اللغة العربية7/ الدبلوم العأيل يف اللغة العربية للنأطقني بغريهأ

10/ الدبلوم العأيل يف الريأ�صيأت9/ الدبلوم العأيل يف اللغة االإجنليزية
12/ الدبلوم العأيل يف العلوم ال�صيأسصية11/ الدبلوم العأيل يف االقتصصأد

14/ الدبلوم العأيل يف املحأسصبة13/الدبلوم العأيل يف اإدارة االأعمأل
16/ الدبلوم العأيل يف التأريخ15/ الدبلوم العأيل يف تأأصصيل العلوم

17/ الدبلوم العأيل يف اجلغرافيأ

اأوال: الدبلوم العأيل

ثألثأ: الدكتــــــــــــــوراه
شروط القبول لنيل درجة الدكتـوراه

ثأنيأ: املأج�صتري )بأملقررات والبحث التكميلي( اأو )بألبحث فقط(
3/ تخصصصس احلديث وعلومه2/ تخصصصس التف�صري وعلوم القراآن1/تخصصصس القراءات

6/ تخصصصس القأنون العأم املقأرن5/ تخصصصس الفقه االإسصالمي4/ تخصصصس الفقه واأصصوله
9/ تخصصصس ال�صرية النبوية8/ تخصصصس العقيدة واملذاهب املعأصصرة7/ تخصصصس القأنون اخلأصس املقأرن

12/ تخصصصس املنأهج وطرائق التدري�س11/ تخصصصس اأصصول الرتبية10/ تخصصصس طرائق تدري�س القراآن الكرمي
15/ تخصصصس اللغة االإجنليزية14/ تخصصصس االإدارة الرتبوية13/ تخصصصس علم النف�س الرتبوي

18/تخصصصس االأدب والنقد17/تخصصصس علم اللغة  16/  تخصصصس الريأ�صيأت
21/ تخصصصس البالغة والنقد20/ تخصصصس اللغة العربية للنأطقني بغريهأ19/ تخصصصس النحو والصصرف

24/ تخصصصس االقتصصأد23/ تخصصصس اجلغرافيأ22/ تخصصصس التأريخ
27/ تخصصصس اإدارة االأعمأل26/ تخصصصس املحأسصبة25/ تخصصصس العلوم ال�صيأسصية

28 / تخصصصس يف تأأصصيل العلوم )كــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي جمـــــــــــــــــــــأل تخصصصصــــــــــــــــــــــــــــــه(

    احلصصول على درجة املأج�صتري من اجلأمعة اأو من اأي جأمعة معرتف بهأ.
شـــروط عامــــــة:  

ج-صصورة من �صهأدة الرقم الوطني اأو البطأقة القومية.  اأ- ال�صهأدة اجلأمعية موثقة من التعليم العأيل.    
د- صصورتأن �صم�صيتأن. ب-�صهأدة التفأصصيل موثقة من التعليم العأيل.    

    • يبــداأ الت�صجيـــل اعتبــأرًا من بدايــــة دي�صمـــرب 2018م وحتــى نهأيتـــه علـــى اأن تبداأ الدراسصـــــة 2019/1/6م.

• التقدمي للطألبأت مبركز الطألبأت غرب برج اجلزيرة.     • التقدمي للطالب مبقر الكلية �صمأل غرب برج اجلزيرة. 
    • التقدمي م�صتمر طوال العأم للمأج�صتري بألبحث والدكتوراه. 

)www.uofq.edu.sd(    :ملزيد من املعلومأت الرجوع ملقر الكلية اأو موقع اجلأمعة


