
 جامعة دیالى – كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة 
2022- 2021 المواد الدراسیة الداخلة في االمتحان التنافسي للمتقدمین للدراسات العلیا لدراسة (الماجستیر والدكتوراه )                للعام الدراسي 

 

 قسم اللغة العربية

المواد 
الدراسية

 الماجستیر - االدب الماجستیر – اللغة

 أسم المؤلف أسم الكتاب أسم المؤلف اسم الكتابت 

 تاریخ النقد االدبي عند العرب نقد الشعر من شرح أبن عقیل (األجزاء األربعة )1 
 احسان عباسالقرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري

 سلمى الخضراء الجیوسي االتجاھات والحركات في الشعر  العربي الحدیث رمضان عبدالتواب فصل في فقھ العرببة2 

 محمد عبد المطلب البالغة واالسلوبیة احمد محمود قدور مبادئ اللسانیات 3 

 شوقي ضیف الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ھاشم طھ شالش و صالح الفرطوسي المھذب في علم التصریف4 

 الخطاب النقدي العربي المعاصر وعالقتھ ابراھیم أنیس االصوات اللغویة5 
 ھیام عبد زید بمناھج النقد الغربي

المواد 
الدراسية

 الدكتوراه - االدب الدكتوراه - اللغة

 أسم المؤلف أسم الكتاب أسم المؤلف اسم الكتابت 

 صالح حسن حاوي  و عبد الوھاب صدیقي بالغة الجمھور –مفاھیم وتطبیقات ابن السراج1 االصول في النحو /  ج1 

 جیسي ماتز ، ترجمة وتقدیم لطفیة الدلیمي تطور الروایة الحدیثةھـ681 ابن إیاز ت شرح التعریف بضروري التصریف2 

 خطاب الحداثة – دراسة ثقافیة لمشروع كریم زكي حسام الدین1 التحلیل الداللي اجراءاتھ ومناھجھ  / ج3 
 كریم شغیدلالحداثة في العراق

 كتاب المنزالت " منزلة الحداثة – منزلة النص غانم قدوري الحمد علم االصوات4 
 طراد الكبیسي– منزلة القراءة

 جابر عصفور قراءة التراث النقدي د. كریم زكي حسام الدین أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة5 

قسم العلوم التربوية والنفسية 



المواد الدراسیة 

 ماجستیر - االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي ماجستیر - علم النفس التربوي

 أسم المؤلف أسم الكتاب أسم المؤلف اسم الكتابت 

2012 محمد قاسم عبد هللا  نظریات االرشاد والعالج النفسي د. عبد الرحمن عدس  علم النفس التربوي ( نظرة معاصرة )1 

 محمد احمد عمر القیاس والتقویم د. موسى النبھان  اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة2 

 محمد بكر نوفل علم النفس التربوي د. ناظم ھاشم العبیدي علم النفس الشخصیة3 

 حامد عبد السالم زھران التوجیھ واالرشاد النفسي د. عدنان یوسف العتوم علم النفس المعرفي4 

 جابر عبد الحمید جابر وكاظم خیري منھج البحث د. مریم سلیم علم نفس النمو5 

 / / د.محمد ابراھیم تعلیم التفكیر6 

 / / محمد عبد الھادي حسین االكتشاف المبكر للقدرات والذكاءات المتعددة7 

 المواد الدراسیة

 دكتوراه - االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي دكتوراه - علم النفس التربوي

 أسم المؤلف أسم الكتاب أسم المؤلف اسم الكتابت 

 ارشاد خواص/ سیكولوجیة ذوي الحاجات ترجمة د. عالء الدین كفافي نظریات الشخصیة1 
 نظمي عودة ابو مصطفىالخاصة

 انیتا وولفوك / ترجمة صالح الدین محمود علم النفس التربوي2 
عالم

 ارشاد مجتمع/ االرشاد النفسي والتربوي بین
 عبدالفتاح خواجھالنظریة والتطبیق

 محمد احمد سعفان ارشاد فردي وجمعي د. عبد الرحمن سیف  سلمان الطرریوي القیاس النفسي والتربوي3 

 عبد الباسط متولي ارشاد اسري في عصر القلق  د. محمد عبد الھادي حسین تربویات المخ البشري4 

 د. سامي محمد ملحم القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس د. مختار نور الدین عثمان  علم النفس الفسیولوجي5 

 / / د. معاویة ابو غزال نظریات النمو6 

 / / د. ادوارد دیبونو تعلیم التفكیر7 

قسم الجغرافية 

 ماجستیر جغرافیة



 المواد الدراسیة

 أسم المؤلف اسم الكتابت 

2011 الدكتور احمد البدوي  الخرائط العملیة نماذج وتطبیقات1 

 الدكتور أسباھیة یونس المحسن الجیموفورلوجیا الشكال األرض2 

 عبدهللا رزوقي كربل والدكتور ماجد السید ولي الطقس والمناخ3 

1989 طھ مھدي الحدیثي  جغرافیة السكان4 

2010 صبري فارس الھیتي  جغرافیة المدن5 

1987 محمد ازھر السماك وعباس علي التمیمي  الجغرافیة الصناعیة6 

 1996 مخلف شالل مرعي وإبراھیم محمد حسون  الجغرافیة الزراعیة7 

 الدكتور عبدالعزیز محمد والدكتور یوسف یحیى طعماس جغرافیة النقل والتجارة8 

2011 قاسم دویكات  الجغرافیة السیاسیة9 

 المواد الدراسیة

 دكتوراه جغرافیة

 أسم المؤلف اسم الكتابت 

)1999 الدكتور سیف سالم القایدي ( الجغرافیة االقتصادیة أسس ومناھج وتطبیقات1 

 محمد عبدالجواد نظم المعلومات الجغرافیة2 

 الدكتور عثمان محمد غنیم تخطیط استخدام األرض الریفي والحضري (اطار جغرافي عام)3 

 الدكتور رقیة احمد محمد أسس علم الجیمورفولوجیا4 

1976 الدكتور عبدالرزاق عباس حسین  الجغرافیة السیاسیة ( التركیز على المفاھیم الجیوبلتیكیة)5 

 الدكتور صالح الجنابي جغرافیة الحضر أسس وتطبیقات6 

 رسائل واطاریح  محافظة دیالى دراسة إقلیمیة ( إقلیم خاص)7 

2006 قصي السامرائي  مبادئ الطقس والمناخ8 



ملحوظة : يمكن اعتماد أي مصدر في الجغرافيا يتطرق بمنهجية علمية وأسلوب وصفي وتقني وموضوعه يتعلق بالمواضيع أعاله 

 قسم التاریخ
 الماجستير – التاريخت 

االسالمي
 الماجستير – التاريخ الحديث

 الدكتوراه - التاريخ الحديث الدكتوراه - التاريخ االسالميوالمعاصر
والمعاصر

المواد الدراسية 

 تاریخ العراق الحدیث والمعاصر تاریخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة تاریخ العراق الحدیث والمعاصر  تاریخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة1 

 تاریخ الوطن العربي الحدیث والمعاصر  تاریخ الدولة األمویة العصور الوسطى األوروبیة تاریخ الدولة األمویة 2 

 تاریخ أوروبا في عصر النھضةھـــ)656-132 تاریخ الدولة العباسیة ( تاریخ أوروبا في عصر النھضة تاریخ المغرب واألندلس3 

 تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر تاریخ المغرب واألندلس تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر ھـــ)656-132 تاریخ الدولة العباسیة (4 

 تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة5 

 تاریخ إیران وتركیا الحدیث والمعاصر تاریخ الدولة الفاطمیة  تاریخ الوطن العربي الحدیث والمعاصر تاریخ أھل البیت (علیھم السالم)6 

 تاریخ الوالیات المتحدة األمیركیة الحدیث التاریخ األیوبي والمملوكي تاریخ إیران وتركیا الحدیث والمعاصر فلسفة التاریخ7 
والمعاصر

 علم الوثائق (الدیبلوماتیك) االقتصاد اإلسالمي منھج البحث التاریخي منھج البحث التاریخي8 




