
 1028-1027الخلفيات العلمية المطلوبة للدراسات العليا في كلية اآلداب للعام الدراسي 

 الشهادة المطلوبة للتقديم / اإلختصاص  القسم العلمي الدراسة / اإلختصاص ت    

 ماجستيرفي اللغة العربية وآدابها / لغة اللغة العربية الدكتوراه / اللغة العربية )اللغة ( 1

 ماجستير في اللغة العربية وآدابها / أدب اللغة العربية (لدكتوراه / اللغة العربية )األدبا 2

 بكالوريوس آداب في الجغرافية الجغرافية الدكتوراه / الجغرافية 3

4 

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية  اللغة العربية الماجستير / اللغة العربية 
 تربية في اللغة العربية بكالوريوس

5 

 بكالوريوس آداب في الجغرافية الجغرافية الماجستير / الجغرافية 
 بكالوريوس تربية في الجغرافية

 بكالوريوس آداب في علم اإلجتماع علم االجتماع الماجستير / علم اإلجتماع 6

 بكالوريوس آداب في علم النفس علم النفس الماجستير / علم النفس 6

    

 1028-1027المواد الدراسية الداخلة في االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي     

 قسم الجغرافية  أوالً     
  

 ت
المواد الدراسية لالمتحان التنافسي لدراسة 

 المواد الدراسية لالمتحان التنافسي لدراسة الدكتوراه الماجستير

 مشكالت جيوبولتيكية وسياسية الجغرافية السياسية  1

 التنمية المستدامة التخطيط الحضري  2

 األقاليم المناخية ) والتفصيلية ( المناخ الشمولي  3

 فلسفة الجغرافية  جغرافية المدن 4

 مشكالت زراعية  جيومورفولوجي 5

 هايدرولوجي  التنمية البشرية  6

 دراسات بيئية  الجغرافية الحيوية 7

 دراسات سكانية الجغرافي الفكر 8

 جيومورفولوجيا تطبيقية  موارد مائية 9

   علم البيئة  11

   جغرافية السكان 11

  الجغرافية الصناعية 12

  الجغرافية الزراعية  13

    
 
 
 
 
 
 
 

   



 قسم اللغة العربية / الماجستير ثانياً 
  

  األدب 

 البالغة 1
 األدب المقارن 2 
أدب ماقبل االسالم )الجاهلي( ، األدب ) العربياألدب  3 

اإلسالمي ، األدب في العصرين األموي والعباسي ، االدب 
األندلسي ، األدب في العصور المتأخرة ، األدب في 

 العصر الحديث (

 المذاهب األدبية والنقد الحديث والنقد القديم 4 
 العروض  5 
  اللغة 

 علم اللغة وفقه اللغة  1
 النحو والمدارس النحوية 2 
 الصرف 3 
 تحليل النصوص القرآنية 4 
 

    

 
 قسم اللغة العربية / الدكتوراه

 المواد الدراسية لالمتحان التنافسي للشعبة األدبية المواد الدراسية لالمتحان التنافسي للشغبة اللغوية ت  

 دراسات بالغية واسلوبية  دراسات نحوية  1

 مناهج نقدية قديمة  دراسات صرفية وصوتية 2

 سرديات مناهج البحث اللغوي 3

 تحليل نص شعري ونثري دراسات معجمية  4

 نظرية الشعر العربي تحليل نص لغوي 5

 المصطلح النقدي النقد اللغوي 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 قسم علم االجتماع  ثالثاً 
  

 ت
التنافسي لدراسة المواد الدراسية لالمتحان 
 الماجستير

 علم االجتماع السياسي  1 
 طرق البحث الجتماعي 2 
 علم االجتماع القانوني 3 
 علم االجتماع العام 4 
 علم االجتماع الديني 5 
 النظريات االجتماعية 6 
 علم االجتماع الحضري 7 
 االنثروبولوجيا الثقافية )الثقافة والشخصية( 8 
  

 
 

 قسم علم النفس رابعاً     
  

 ت
المواد الدراسية لالمتحان التنافسي لدراسة 

 الماجستير
 علم النفس العام 1 
 نظريات التعلم 2 
 علم نفس الشخصية 3 
 االختبارات والمقاييس 4 
 االحصاء الوصفي واالستداللي 5 
 علم النفس المعرفي 6 
 طرائق بحث 7 
 علم النفس التجريبي 8 
  


