
 

 

 م0202/0202مصادر االمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 

 الدكتوراه: المرحلة 

 األدب: التخصص 

 اسم المؤلف  اسم الكتاب  ت

 محمد عبد المطلب.د البالغة العربية ، قراءة أخرى 2

 (هـ833) ألبي علي الحاتمي  حلية المحاضرة  0

 ناصر الدين األسد. د مصادرالشعر الجاهلي  8

 يوسف خليف. د في األدب العباسي ؛ نحومنهج جديد  4

 رامان سلدن  النظرية األدبية المعاصرة  5

الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند  6

 العرب 

 جابر عصفور. د

 القاضي وآخرون  محمد معجم السرديات  7

 حفناوي بعلي  مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن  3

 إحسان محمد التميمي. د ما بعد الحداثة في الرواية العربية  9

 حسن بحراوي .د بنية الشكل الروائي 22

 

 

 

 

 

 



 م0202/0202مصادر االمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 

 الماجستير: المرحلة 

 األدب: التخصص 

 اسم المؤلف  اسم الكتاب  ت
عبد القاهر  دالئل اإلعجاز  2

 (هـ472)الجرجاني

ألبي هالل العسكري  كتاب الصناعتين 0
 (هـ895)

 محمد النويهي.د منهج في دراسته وتقويمه  الشعر الجاهلي، 8

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني  4
 الهجري

 محمد مصطفى هدارة . د

 منجدمصطفى بهجت . د األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 5

 إحسان عباس.د تاريخ النقد األدبي عند العرب  6

 هالل  محمدغنيمي.د النقد األدبي الحديث  7
 محمدعبدالمطلب. د البالغة واألسلوبية 3

 حميد لحمداني.د بنية النص السردي من منظور نقدي 9

 صالح فضل .د أساليب الشعرية المعاصرة 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مصادر االمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 

 م 0202/0202

 الدكتوراه: المرحلة  

 اللغة: التخصص 

 اسم المؤلف  اسم الكتاب  ت

 سيبويه لألوالجزء اسيبويه كتاب  2

 ابن هشام األنصاري  ولمغني اللبيب الجزء األ 0

 ركمال بش. د التفكير اللغوي بين القديم والجديد  8

 يممهدي المخزو. د في النحو العربي نقد وتوجيه  4

 علي القاسمي . د علم المصطلح  5

 السامرائي فاضل . د بنية معاني األ 6

 تمام حسان . د ومبناها  ،معناها ؛اللغة العربية 7

 استيتيهسمير شريف . د المجال والوظيفة والمنهج : اللسانيات  3

 عبد العلي الودغيري . د القاموسية العربية الحديثة  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مصادر االمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 

 م0202/0202

 الماجستير: المرحلة  

 اللغة: التخصص 

 اسم المؤلف  اسم الكتاب  ت

 حسين نصار . د المعجم العربي نشأته وتطوره  2

 ابن عقيل  شرح ابن عقيل 0

 هاشم طه شالش. د المهذب في علم التصريف  8

مصادر الدراسة في اللغة العربية والنحو  4

 والصرف 

محمد حسن عبد . د

 العزيز 

 مناف الموسى. د علم األصوات اللغوية 5

 محمد يونس محمد . د لى اللسانيات إمدخل  6

 رمضان عبد التواب . د العربية  فصول في فقه -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0202-0202التنافسي للعام الدراسي  االختبارمواد 
 دكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية

 اسم المؤلف الكتاب ت

 د سعد علي زاير  االنطولوجيا التربوية  1
 د داود عبد السالم صبري

المناهج التربوية المعاصرة في ظل العالمية  2
 والعولمة

 حسن هاشم الفتليد 

 رقية عبد االئمة العبيدي. د المعرفيالتفكير ما وراء  3
 عالء ال شبيب . د

 رقية عبد االئمة العبيدي. د التفضيل المعرفي 4
 حسين كريم السراي . د

 د سعد علي زاير مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها 5
 ايمان اسماعيل عايز. د

 د سعد علي زاير مهارات تدريس اللغة العربية  6
 د سماء تركي داخل

 د داود عبد السالم صبري المنهج والكتاب  المدرسي 7
 د زينب حمزة راجي

 د زينب حمزة راجي  ياتنماذج واستراتيج -المدخل البنائي 8
 د واثق عبد الكريم ياسين

 د شذى عادل فرمان استراتيجيات التدريس الحديثة 9
 د ازهار علوان كشاش

 يد داود عبد السالم صبر التربية العملية 11
 د ناز بدرخان عبد هللا السندي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0202-0202التنافسي للعام الدراسي  االختبارمواد 
 طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير 

 اسم المؤلف الكتاب ت

 د سعد علي زاير  االنطولوجيا التربوية  1
 د داود عبد السالم صبري

 د سعد علي زاير اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية 2
 د سماء تركي داخل

 د سعد علي زاير مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها 3
 د رائد رسم يونس

 د سعد علي زاير  المشاهدة الصفية والتطبيق العملي 4
 د ضياء عبد هللا احمد

 د رحيم علي صالح
 حسن خلباص حمادي. د

 د سعد علي زاير نصائح تعليمية عملية  5

 د ضياء عبد هللا احمد اخالقيات مهنة التعليم 6

توظيف استراتيجيات التفكير في تدريس  7
 العربية

 د سعد علي زاير
 د صبا حامد حسين

 د سعد علي زاير بنك االختبارات اللغوية 8
 د نعمة دهش فرحان
 د وسن عباس جاسم

 د سماء تركي داخل علم النفس التربوي 9
 د حيدر كريم الجزائري

 د حسن خلباص حمادي مناهج تدريس اللغة العربية 11

 

 


