
  ألقسام كلية اآلداب   2022ــ 2021مواد االمتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي 

 

 

 االدب  /مواد االمتحان التنافسي لقسم اللغة العربية 

 مواد االمتحان التنافسي    نــــوع الدراسة     ت

1  
 

 دكتوراه  /االدب 

 تاريخ االدب العربي لشوقي ضيف 

 اسرار البالغة للجرجاني  2

 الهاشمي علي لمحمد القافية وعلم الواضح العروض 3

 يقطين لسعيد والداللة الشكل  السردي والتحليل السرديات 4

 جيده الحميد لعبد المعاصر العربي الشعر في الجديدة االتجاهات 5

 فضل لصالح المعاصر النقد مناهج 6

1  
 

 ماجستير  /االدب 

 والبديع البيان  والتطبيق لبالغةا

 شوقي ضيف  العباس  االموي  االسالمي الجاهلي 2

 علي الرضا عبد والقافية لعروضا 3

 الصفار مرهون ابتسام  النقد تاريخ في محاضرات 4

 مصطفى فائق   احمد سالم الحديث العربي االدب 5

 

 اللغة  /مواد االمتحان التنافسي لقسم اللغة العربية 

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

1  
 

 ماجستير  /اللغة 

 شرح ابن عقيل 

 الزيدي كاصد اللغة فقه 2

 النايله الجبار عبد  الواضح الصرف 3

  والتطبيق والبالغةعلم المعاني  4

 السعران محمود اللغة علم 5

  الحمالوي الصرف شذا 6
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 الحديث  / التاريخمواد االمتحان التنافسي لقسم 

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

 العربي الوطن اريخت ماجستير   1

 تاريخ الدول الكبرى    2

 الميالدي 19 القرن في اوربا تاريخ   3

 تاريخ العالم الثالث    4

 والمعاصر الحديث العراق تاريخ   5

 

 االسالمي  / التاريخمواد االمتحان التنافسي لقسم 

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

1   
 

 ماجستير     

 الراشدة والخالفة النبوية السيرة

 تاريخ الدولة االموية    2

 االندلس  تاريخ  3

 االسالمية النظم  4

 العباسية الخالفة تاريخ  5
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 مواد االمتحان التنافسي لقسم االعالم 

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

1   
 
 ماجستير    

 النفسية والحرب لدعايةا

 الصحافة االستقصائية   2

 والشبكات الدولي االعالم  3

 مناهج البحث االعالمي   4

  الجديد االعالم  5

 

 مواد االمتحان التنافسي لقسم الترجمة 

  

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

1   
 
 
 ماجستير    

 التداولية

 علم الداللة    2

 علم اللغة   3

 ترجمة نظريات  4

  االدبية الترجمة   5

 النحو المقارن   6

 االنكليزي لنحوا  7
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 مواد االمتحان التنافسي لقسم الجغرافية 

 مواد االمتحان التنافسي  نوع الدراسة  ت

1   
 
 
 ماجستير    

 التطبيقية لجيوموفولوجياا

 المناخ الطبيعي     2

 المعلومات ونظم الخرائط علم  3

 جغرافية السكان   4

 الجغرافية الزراعية     5

 التصحر و البيئية المشكالت  6

 جغرافية المدن   7

 السياسية الجغرافية  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د نزار فاضل حسين                                                             

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                                   

                                                           1 / 5 / 2021 

  

 

 


