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للعام   اآلدابكلية  ألقسام لدراسات العليا اي لطلبة لالمتحان التنافسالمواد المطلوبة 

 2023-2022الدراسي 
 

 قسم اللغة العربية  -أولا 

 الماجستير  -1

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

 Modern Arabic literature الدب العربي الحديث

 Arabic syntax النحو العربي

 Arabic prosody العروض

 Linguistic and philology علم اللغة وفقهها

 Old Arabic literature الدب العربي القديم

 Arabic rhetoric البالغة العربية

 Modern and old Arabic criticism العربي القديم والحديثالنقد 

 Morphology الصرف
 

  الدكتوراه -2

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

 Comparative literature األدب المقارن

 Text Linguistics علم اللغة النصي واللسانيات

 Modern and old Arabic criticism النقد العربي القديم والحديث

 Linguistic and philology علم اللغة وفقهها

 Arabic literature )عصوره ومذاهبه(الدب العربي 

 والسلوبية البالغة العربية
Arabic rhetoric and stylistics  

 

 Arabic syntax وتيسيره النحو العربي

 الدراسة صوتية صرفية
The study is a morphological phoneme 
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 التاريخ قسم  –ثانيا 

 ماجستير تاريخ حديث  -ا

 اسم المواد باللغة االنكليزية اسم المواد باللغة العربية

 history of Europe modern and contemparary 9994-9789تاريخ اوربا في 

 history of ottoman empir تاريخ الدولة العثمانية

 history of iran modern تاريخ ايران الحديث

 history of iraq modern and contemparary تاريخ العراق الحديث ,والمعاصر

 history of Asia modern and contemparary تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 

 تاريخ بالد عربية حديث ومعاصر  

history of arab homland modern 

contemparary 

 history of Great Power دول اوربا الكبرى

 history  of Turky تاريخ تركيا المعاصر

 

 تاريخ حديث دكتوراه  – 2

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

 history of europe modern and contemparary تاريخ اوربا الحديث والمعاصر

 history of ottoman empir تاريخ الدولة العثمانية

 thought Arabian modern فكر عربي حديث

 Organization  Islamic contemparary حركات اسالمية معاصرة

 history of iraq modern and contemparary تاريخ العراق الحديث والمعاصر

   history of Iraq Econamic modern تاريخ   العراق االقتصادي الحديث

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

history of gulf arab modern and 

contemparary 
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  اسالميماجستير تاريخ  -ا

 اسم المواد باللغة االنكليزية اسم المواد باللغة العربية

 history of umawed الدولة االموية

 Rashiden history التاريخ الراشدي

 history of beatha السيرة النبوية

 history of islamic   civilization تاريخ الحضارة االسالمية

 history  arab befor islamic تاريخ العرب قبل االسالم

 historein thought arab تاريخ الفكر العربي االسالمي

 history of moraco and andulis تاريخ المغرب واالندلس

 history of state abbase الدولة العباسيةتاريخ 

 

  اسالميتاريخ دكتوراه  – 2

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

 history of economic and soiety التاريخ االقتصادي واالجتماعي االسالمي

 history methedlogy مناهج مؤرخين

 history of fatimain الدولة الفاطمية

 orientast االستشراق

 Islamic teams فرق اسالمية

 Islamic  citeis مدن اسالمية 

 Ahalalbait history تاريخ ائمة اهل البيت 
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 الجغرافية قسم  – ثالثا ا   

 رالماجستي -1

 اسم المواد باللغة االنكليزية اسم المواد باللغة العربية

 Geomorphology الجيومورفولوجيب

  Climate  &Weather الطقس و المنبخ

 Population Geography جغرافية السكبن

  Urban Geography جغرافية المدن

 Geography of Iraq جغرافية العراق

 Cartography & G.I.S خرائط ونظم المعلومبت الجغرافية

  Environment Problem مشكالت بيئية

 

 دكتوراه  – 2

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

 Applied Geomorphology الجيومورفولوجيب التطبيقية

 Climate change تغيرات منبخية

 Water resource الموارد المبئية

 Urban problems مشكالت حضرية

 Sustainable Development التنمية المستدامة

 Geopolitics الجيوبولتيك

 G.I.S نظم المعلومبت الجغرافية
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  الفلسفةقسم  – رابعا

 رالماجستي -1

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

الفلسفة اليونانية  ) الفلسفة الطبيعية قبل سقراط ,.    
 افالطون (  –سقراط 

9 - the Greek philosophy (natural philosophy 
before Socrates, Socrates - Plato) 

 –الفلسفة الوربية في العصر الوسيط ) توما الكويني    
 القديس اوغسطين (  

2 .- the European Philosophy in the Mediaeval  
(Thomas Aquinas - the Saint  Augustine)  

الفلسفة السالمية ) الفارابي , ابن رشد . صدر الدين 
 الشيرازي (

3 - the Islamic philosophy (Farabi, Averroes, 
Sader Al- Deen Al - shirazi    ) 

 

  theology - 4 العالمة الحلي ( –الباقالني  –) العالف كالم علم ال -

 Mysticism   - 5 ابن عربي ( –) الحالج التصوف 

) نشأة النهضة في الفكر العربي الحديث فكر عربي معاصر 
اتجاهات الفكر العربي المعاصر ) التجاه  –والمعاصر 

 التجاه الماركسي ( –الوجودي / التجاه الوضعي المنطقي 

6-Contemporary Arab think 
 

الفلسفة  الغربية ) الحديثة  والمعاصرة ( وتشمل )  جون 
مدرسة  –الفلسفة الوجودية  –شوبنهاور  –سبينوزا  –لوك 

 فرانكفورت ( 
 

7 - the Western philosophy (modern and 
contemporary (John Lock - Spinoza - 

Schopenhauer - existentialism philosophy - 
Frankfurt School)   

 دكتوراه  – 2

 اسم المواد باللغة النكليزية اسم المواد باللغة العربية

اليونانية المدارس  -الفلسفة اليونانية ) ارسطو 
 المتأخرة (

1- the Greek Philosophy (Aristotle - the Late Greek 
Schools) 

الفلسفة السالمية ) ابن سينا  , شهاب الدين 
 ابن باجة  (  -السهروردي 

 

2 - the Islamic philosophy (Avicenna, Shah ADeen 
 Al- Sahrwardi - Aben Baja) 

 كيراكجارد   -كانت  -الفلسفة الحديثة )  ديكارت  
 

3. the Modern Philosophy (Descartes-Kant-
Kierakgaard) 

ريكور   ( )  -المعاصرة ) االتأويلية : غادامير  الفلسفة
 -دريدا (  ) فالسفة ما بعد الحداثة : فوكو  -التفكيكية 
 دولوز (

 

4. the Contemporary Philosophy (theinterpretation 
:( Ghadameer – Ricoeur) (the disassembly) 
(postmodernism philosophers: Foucault . : Deleuze) 

باقر الصدر مفكرون اسالميون معاصرون ) السيد محمد 
 -علي شريعتي   -نصر حامد ابو زيد  -محمد اركون  -

 عبد الكريم سروش (
 

5. Contemporary Islamic thinkers (Mr. Mohammad 
Baqer Al-Sadr - Muhammad Arkoun - Naser Hamed Abu 
Zaid - Ali Shariati - Abdul Kareem Sroush) 

 

 –ريشنباخ  –) فرنسيس بيكون فلسفة العلم  -
 (كارل بوبر  –جون ستيوارت مل 

 
6. The philosophy of science 
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 النجليزية اللغة/ قسم خامسا

 الماجستير 

 اسم المادة باللغت االنجليزيت اسم المادة باللغت العربيت ث
1 

 

 Applied Linguistics علم اللغت التطبيقي

2 
 

 Syntax and Morphology النحو والصرف

3 
 

 Phonetics and Phonology الصوتياث وعلم الصوث

4 
 

 Discourse Analysis تحليل الخطاب

5 
 

 Semantics and Pragmatics الذاللت والتذاوليت

6 
 

 Psycholinguistics and Sociolinguistics علم اللغت النفسي وعلم اللغت االجتماعي

  

 المجتمع المدني قسم  – سادسا 

 الماجستير 

 اسم المادة باللغة االنجليزية  اسم المادة باللغة العربية  ت
 Introduction to the study of civil society المدخل لدراسة المجتمع المدني  1
  Negotiation التفاوض  2
  Globalisation العولمة  3
  environment and society البيئة والمجتمع  4
  Human Development التنمية البشرية  5
  international organizations منظمات دولية  6
 


