مناىج االمتحان التنافسي /لطمبة الدراسات العميا /لقسم عموم القرآن والتربية اإلسالمية
لمعام الدراسي (0202-0202م)
 الماجستير:
ث
1
2
3
4
5
6

اسم المادة
انفمه
اصىل انفمه
انخفظٍز
انسذٌث
انعمٍذة (انُبىاث  -انظًعٍاث)
عهىو انمزاٌ

اسم الكتاب
انفمه انًُهدً
انىخٍش – د .عبذ انكزٌى سٌذاٌ
يبازث فً عهى انخفظٍز – د .عبذ انظخار زايذ
عهىو انسذٌث  -د .صبسً انصانر
أصىل انذٌٍ االطاليً– د .رشذي عهٍاٌ -د .لسطاٌ انذوري
يبازث عهىو انمزاٌ – د .غاَى لذوري

 الدكتوراه الفقو واصولو:
ت
2
3
4
5
6
7

اسم المادة
انًعايالث
اندُاٌاث
انًىارٌث
انُظزٌاث
انمىاعذ انفمهٍت
اصىل انفمه
انسذٌث

اسم الكتاب
انًغًُ -ابٍ لذايت
بذاٌت انًدخهذ  -ابٍ رشذ
شزذ انززبٍت  +انًىارٌث  -ابى انٍمظاٌ
َظزٌت انضزورة  -د .وهبت انشزٍهً
د .عبذ انكزٌى سٌذاٌ
انمٍاص (انًظخصفى) نإلياو انغشانً  /االخًاع (ارشاد انفسىل) نإلياو انشىكاًَ
عهىو انسذٌث  -د .صبسً انصانر

 الدكتوراه اصول الدين:
ت
1
2
3
4
5
6

اسم المادة
انسذٌث
االدٌاٌ
انخفظٍز
عهىو انمزاٌ
انعمٍذة
انفمه

اسم الكتاب
عهىو انسذٌث البٍ انصالذ – او يمذيت ابٍ انصالذ
طهظهت يمارَت االدٌاٌ – د .ازًذ شهبً
انخُىٌز وانخسزٌز فً عهىو انمزاٌ البٍ عاشىر (اندشء االول)
انبزهاٌ فً عهىو انمزاٌ  -نإلياو انشركشً
اصىل انذٌٍ االطاليً– د .رشذي عهٍاٌ -د .لسطاٌ انذوري
االخخٍار – فمه زُفً (كخاب انعباداث)

مناىج االمتحان التنافسي /لطمبة الدراسات العميا /لقسم الجغرافية
لمعام الدراسي (0202-0202م)
 الماجستير:
ث
1
2
3
4
5
6
7
8

ماجستير جغرافيت بشريت

ماجستير جغرافيت طبيعيت

خرائط
GIS & RS
مدن
سكان
سياسية
نقل
فكر جغرافي
زراعية

خرائط
GIS & RS
جيمورفولوجيا
موارد مائية
مناخ
تصحر
فكر جغرافي

 الدكتوراه
ث
1
2
3
4
5
6
7
8

دكتوراه جغرافيت بشريت

دكتوراه جغرافيت طبيعيت

سياسية
سكان
مدن
استشعار عن بعد
تطبيقات في نظم معلومات
خرائط متقدمة
فلسفة الجغرافية

تصحر
مناخ
موارد مائية
جيمورفولوجيا
استشعار عن بعد
تطبيقات في نظم معلومات
خرائط متقدمة
فلسفة الجغرافية

مناىج االمتحان التنافسي /لطمبة الدراسات العميا /لقسم العموم التربوية والنفسية
لمعام الدراسي (0202-0202م)
 الماجستير:
ث
1
2
3
4
5

ماجستير تربوي
علم النفس التربوي
علم نفس النمو
منهج بحث

لٍاص وحمىٌى
عهى انُفض انًعزفً

ماجستير طرائق عامت
طزائك حذرٌض عايت
يُهح بسث
لٍاص وحمىٌى
عهى انُفض انخزبىي
حمٍُاث حزبىٌت

 الدكتوراه
ث
1
2
3
4
5
6

دكتوراه تربوي
تعلم تفكير
شخصية
علم النفس التربوي

ارشاد وانصست انُفظٍت
يُهح بسث
اخخباراث ويماٌٍض

دكتوراه طرائق عامت
احداهاث زذٌثت فً انخذرٌض
فهظفت انًُهح
حعهٍى حفكٍز
يهاراث واطخزاحٍدٍاث انخذرٌض انصفً
يُهح بسث
حمٍُاث حزبىٌت

مناىج االمتحان التنافسي /لطمبة الدراسات العميا /المغة العربية
لمعام الدراسي (0202-0202م)
 الماجستير:
ماجستير لغت

ث
1
2
3
4
5

شذا العرف /احمد الحمالوي
شرح ابن عقيل ج– 1ج /2ابن عقيل
علم اللغة /د .حاتم الضامن

فمه انهغت /د .عهً عبذ انىازذ وافً
انًكخبت وانبسث (انًصادر) د .زاحى
انضايٍ
بالغت انكهًت فً انخعبٍز انمزاًَ /د .فاضم
صانر انظايزائً

6
7

ماجستير ادب
االدب انعزبً انسذٌث /د .فائك يصطفى /طانى انسًذاًَ
دراطاث فً االدب انعباطً/دَ .اظى رشٍذ
يساضزاث فً انُمذ انمذٌى /د.ابخظاو يزهىٌ انصفار
انبالغت وانخطبٍك /د .ازًذ يطهىب
انعصز االطاليً  /د .شىلً ضٍف
االدب انعزبً لبم االٌظالو/دَ .ىري زًىدي انمٍظً
االدب االَذنظً يٍ انفخر زخى طمىط غزَاطت /يُدذ
يصطفى بهدج

 الدكتوراه
ث
1
2

دكتوراه لغت
فً انههداث انعزبٍت  /ابزاهٍى اٍَض
عهى انذالنت  /د .ازًذ يخخار عًز

3

اوساٌ انفعم ويعاٍَه  /د .هاشى طه
شالع
دراطاث فً فمه انهغت  /د .صبسً
انصانر
يعاًَ انُسى ج -1ج / 2د.فاضم
انظايزائً
َخائح انفكز /نهظهٍهً
االصىاث انهغىٌت /ابزاهٍى اٍَض

4
5
6
7

دكتوراه ادب
عهى االطهىب يبادئه واخزءاحه  /نهًؤنف صالذ فضم
انسٍاة االدبٍت فً انعصز انعباطً /د .يسًذ عبذ انًُعى
انخفاخً
انبُاء انفًُ فً انزواٌت انعزبٍت فً انعزاق ج /1شداع
يظهى انعاًَ
انشعز انداههً وطائطه وفُىَهٌ /سٍى اندبىري
انعزوض وانمافٍت  /عبذ انزضا عهً
انُمذ االدبً يٍ انًساكاة انى انخذنٍم  /ابزاهٍى خهٍم
عهى انًعاًَ  /بظٍىًَ عبذ انفخاذ

مناىج االمتحان التنافسي /لطمبة الدراسات العميا /التاريخ
لمعام الدراسي (0202-0202م)
 الماجستير:
ث
1
2
3
4

ماجستير اسالمي

ماجستير حديث

حارٌخ انعزب لبم االطالو
حارٌخ انظٍزة انُبىٌت وانخالفت
انزاشذة
حارٌخ انسضارة انعزبٍت االطاليٍت

حارٌخ انعزاق انسذٌث
حارٌخ انىطٍ انعزبً انسذٌث

حارٌخ انذونت انعزبٍت االطاليٍت فً
انًغزب واالَذنض
حارٌخ انذونت انعباطٍت

5

حارٌخ اوربا يٍ عصز انُهضت زخى لٍاو انسزب
انعانًٍت االونى
حارٌخ اطٍا انسذٌث وانًعاصز
حارٌخ انىالٌاث انًخسذة االيزٌكٍت

 الدكتوراه
ث
1
2
3
4
5

دكتوراه اسالمي

االطخشزاق
دوٌالث اطاليٍت فً انًشزق وانًغزب
حارٌخ االلخصاد االطاليً
فهظفت انخارٌخ
ززوب صهٍبٍت

دكتوراه حديث
حارٌخ انعزاق انسذٌث وانًعاصز
حارٌخ انذونت انعثًاٍَت

حارٌخ انىطٍ انعزبً انسذٌث وانًعاصز
حارٌخ االطخعًار انسذٌث وانًعاصز
حارٌخ اوربا انسذٌث وانًعاصز

المغة االنكميزية/ لطمبة الدراسات العميا/مناىج االمتحان التنافسي
)م0202-0202( لمعام الدراسي
: الماجستير
ماجستير لغت

ماجستير طرائق تدريس

Grammar for all classes (Deprtment of English)

Approaches and Methods in Language
Teaching
By: J. Richards and T. Rogers : Cambridge
University Press
Techniques and Principles in Language
Teaching
Dian Larsen- Freeman
Methods of Teaching English to Arab
Students
By: Najat T. Al Mutawa and Taiseer
Kailani
A Language Teacher's Guide to
Assessment
By: Najat A. Al-Juboury
Measurement and Evaluation in Teaching
By: Norman E. Groulund

The recommended textbooks of phonetics and
phonology in the first and second class
The recommended textbook of Linguistics(Jane
Aitchison)for the third class

The recommended textbook of the Study of
Language (George Yule) for the fourth class.
Useful references (if any):
-David Crystal: A Dictionary of Linguistics and
Phonetics.
-John Lyons: Language and Linguistics
-Geoffrey Leech: Principles of Pragmatics.

ث
1

2
3

4
5

 الدكتوراه
اللغت/ دكتوراه

طرائق تدريس اللغت االنكليزيت/ دكتوراه
Applied Linguistics and the Learning and
Teaching of Foreign Languages
By: Theo Van Els etal.

ث
1

Teaching Language in Context
By: Alice Omaggio Hadlley
An Introduction to Applied Linguistics
By: Norbert Schmit
Language Assessment Principles and
Classroom Practices
By: H. Douglas Brown
Measurement and Evaluation in Teaching
By: Norman E. Gronlund
Murray,Thomas,E.(1996).The Structure of
English Phonetics.Allyn&Bacon
McKay,L.S.&Hornberger,H., Nancy.
(1996).Sociolinguistics and Language
Teaching.Cambridge: Cambridge
University press
Nation,I.,S.,P.&Macalister,
John.(2010).Language Curriculum
Design.Routledge

2
3
4
5
6
7

8

