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 التنافسًاالمتحان مواد  م/

استنادًا إلى تعميمات جهاز اإلشراف والتقويم العممي الذي أقر أن تكون مادة االمتحان التنافسي بنسبة     
مواد االمتحان أقرت المجنة العممية في القسم  ، واعتمادًا عمى ذلك فقد% من مواد المرحمة المنتهية00

لفرعي  2019-2018الدكتوراه ( لمعام الدراسي التنافسي لممتقدمين لمدراسات العميا ) الماجستير / 
 ،،،االدب والمغة، في قسمنا قسم المغة العربية،... مع التقدير

 

 (اللغةواألدب  ًفرع) االمتحان التنافسً ل الماجستٌر

 الكتب المعتمدة اللغةواألدب  ًفرعمواد االمتحان التنافسً ل

 شرح ابن عقٌل -1 النحو  1

 مهدي المخزومًفً النحو العربً/   -2 

           / دراسة فً شعره ونثره األدب العربً الحدٌث -1 األدب العربً الحدٌث ) الشعر والنثر( 2

 د. سالم أحمد الحمدانً

 النثر العربً الحدٌث/ د. حاتم الساعدي -2

 فً النقد األدبً الحدٌث/ د. عبد الرضا علً النقد األدبً الحدٌث 3

 عبد الحسٌن المبارك د. فقه اللغة / -1 فقه اللغة 4

 فقه اللغة / د. صبحً الصالح -2
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 / فرع األدب دكتوراهال

 الكتب المعتمدة فرع األدبمواد االمتحان التنافسً ل

 دراسات نقدٌة فً األدب العربً/د. محمود عبد هللا الجادر -1 األدب العربً القدٌمدراسات فً  1

 رومٌة شعرنا القدٌم والنقد الجدٌد/د. وهب أحمد -2

 موسٌقى الشعر /د. إبراهٌم أنٌس -1 موسٌقى الشعردراسات فً  2

 تحوالت الشجرة /د. محسن أطٌمش -2

 فلسفة االٌقاع فً الشعر العربً/د. علوي الهاشمً -3

 دراسات بالغٌة ونقدٌة /د. أحمد مطلوب -1 النقد العربً القدٌم والبالغة 3

 التكرٌتًالمذاهب األدبٌة / د. جمٌل نصٌف  -1 المذاهب األدبٌة 4

اهرها فً األدب العربً الحدٌث / ظمذاهب األدب الغربً وم -2

 د. سالم أحمد الحمدانً

  

 دكتوراه / فرع اللغةال

 الكتب المعتمدة فرع اللغةمواد االمتحان التنافسً ل

       دراسة فً بعض آي القرآن /مقاصد التّعبٌر القرآنً  -1 التعبٌر القرآنً 1

 د. فاخر هاشم الٌاسري

 التّعبٌر القرآنً / د. فاضل السامرائً -2

 مبادئ اللسانٌات / د. أحمد دمحم قدور -1 الدراسات اللسانٌة 2

        اللسانٌات النصٌة فً الدراسات العربٌة الحدٌثة/    -2

 د. خالد حمٌد صبري

 فً البحث الصوتً عند العرب / د. خلٌل العطٌة -1 الدراسات الصوتٌة 3

 أحمد مختار عمردراسة الصوت اللغوي / د.  -2

 رٌة والتطبٌق/ د. فاٌز الداٌةظعلم الداللة العربً بٌن الن -1 علم الداللة 4

 علم الداللة / د. أحمد مختار عمر -2

 الل المعنى / د. دمحم دمحم ٌونسظنى وعالم -3

                                                                    

 رئاسة القسم / اللجنة العلمٌة                                                                      


