
ماجستير عام

 عددالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الوحدات

 عدد

 الساعات

النظري

 عدد

 الساعات

العملي

المفردات

االليزابيثي المسرحElizabethan Drama22األولعاماالنكليزية اللغةاالداب

علم الصوتPhonetics & Phonology22األولاالنكليزية اللغةاالداب

شعر القرن التاسع عشر19th Century Poetry22األولاالنكليزية اللغةاالداب

طرق بحثMethods of Research22األولاالنكليزية اللغةاالداب

أدب القرون الوسطىMedieval Literature22األولاالنكليزية اللغةاالداب

علم اللغة العامGeneral Linguistics22األولاالنكليزية اللغةاالداب



ظهورالروايةThe Rise of the Novel22الثانياالنكليزية اللغةاالداب

 An Introduction to Americanالثانياالنكليزية اللغةاالداب

Literature

مقدمة في األدب األمريكي32

تحليل الخطابDiscourse Analysis22الثانياالنكليزية اللغةاالداب

علم اللغة التطبيقيApplied Linguistics22الثانياالنكليزية اللغةاالداب

النحو والصرفSyntax & Morphology32الثانياالنكليزية اللغةاالداب

ماجستير أدب

 عددالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الوحدا

ت

 عدد

 الساعات

النظري

 عدد

الساعات

العملي 

المفردات

بدايات ظهور . اضاءات في المصطلح22عمود الشعراالولاألدباللغة العربيةاآلداب

نظرات . المصطلح وبواعث القول فيه

رؤية اآلمدي لعمود . في مفهوم الشعر

روية الجرجاني . الشعر في موازنته



مقدمة في المصطلح،المتحكم في النقد 22السلطات الثالث يف النقد احلديثاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

الذاتية / أ:عبر التاريخ

النقد /والموضوعية،والحكم والتغيير،ب

بداية /أ/بين المنهج والتأثرية قديما،ثانيا
. مؤهالت التحقيق. معنى التحقيق22حتقيق النصوصاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

التحقيق فن شرقي . التحقيق عند العرب

أنواع التحقيق عند العرب . قبل الغرب

اختيار . من األول الى الوقت الحاضر
الموشحات النشأة والتطور وطرائق 22فن املوشحات األندلسيةاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

انتقالها إلى األندلس ،تعريف الموشح 

لغة واصطالحا،اجزاء الموشح،موشحة 

 (نموذج تطبيقي)ابن زهر الحفيد
نتحدث فيه ونبحث المسألة : تمهيد22دراسات سيميائيةاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

أـ بحث : االصطالحية وتتألف من بحثين

ً ب ـ بحث فيلولوجي . فيلولوجي عربيا

والكشف عن تعدد المصطلحات . أجنبياً
مصطلحات  (Terms): المصطلحات22نصوص إجنليزيةاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

أدبية ونقدية عامة وخاصة تفيد الطالب 

 (Texts): النصوص. باللغة االنجليزية

مجموعة نصوص انجليزية، قراءتها 

ماجستير لغة

 عددالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الوحدا

ت

 عدد

 الساعات

النظري

 عدد

الساعات

العملي 

المفردات

. التفكير الصرفي بن القدامى والمحدثين22فكر صريفاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

نظرية . عيوب النظرية الصرفية القديمة

عمليات التحول الداخلي في . المقطع

أبنية األسماء عند هنري . الصيغ الفعلية



حركات :جهاز النطق،تقسيم الصوات22دراسات صوتية قدميةاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

وصوامت،المجهورة 

والمهموسة،الشديدة والرخوة 

والمتوسطة،الواو والياء،وانصاف 
مصطلحات  (Terms): المصطلحات22نصوص إنكليزيةاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

أدبية ونقدية عامة وخاصة تفيد الطالب 

 (Texts): النصوص. باللغة االنجليزية

مجموعة نصوص انجليزية، قراءتها 
مصادر نحوية )أهداف ندريس مادة 22مصادر لغوية وحنويةاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

،التعرف الموجز بالنحو (ولغوية

والصرف واللغة،والفرق بينها،بيان 

المواد التي تتضمن مادة الللغة،والمواد 
النشأة والتطور . مفهوم األصول النحوية22دراسات يف أصول النحواالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

. وعالقة أصول النحو بأصول الفقه

مفهوم . العالقة بين اللغة والنحو

األصول النحوي عند أصحاب المذهبين 
. مؤهالت التحقيق. معنى التحقيق22حتقيق النصوصاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

التحقيق فن شرقي . التحقيق عند العرب

أنواع التحقيق عند العرب . قبل الغرب

اختيار . من األول الى الوقت الحاضر
نتحدث فيه ونبحث المسألة : تمهيد22دراسات سيميائيةاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

أـ بحث : االصطالحية وتتألف من بحثين

ً ب ـ بحث فيلولوجي . فيلولوجي عربيا

والكشف عن تعدد المصطلحات . أجنبياً

ماجستير أدب

 عددالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية
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الساعات
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المفردات



 ـ 138)عصور األدب في األندلس 22الفنون النثرية يف األندلسالثانيادباللغة العربية

عصر -ب. عصر اإلمارة-أ: (897

 400عصر ملوك الطوائف -ج. الخالفة

 540-484عصر المرابطين -  د484ـ 
مفهوم السرد،عناصر 22خمترب سرديالثانيادباللغة العربية

السرد،الحدث،الشخصية،الزمان،المكان،ا

.شتغال العناصر،دراسة تطبيقية

أصالة البحث البالغي عند /أ/أوال22دراسات بالغيةالثانيادباللغة العربية

عوامل التأثر والتأثير بين /العرب،ب

المدارس الثقافية في /الحضارات،ج

الجاحظ /المشرق العربي وغير العربي،د
مفردات . تقويم للمرحلة الفنية العباسية22تطور وجتديد يف الشعر العباسيالثانيادباللغة العربية

تثبيت . التغيير في البنية واألسلوب

النصوص التي استوعبت ومثلت 

تحديد المراحل الفنية بشعرائها . التغيير
مدخل للحديث عن بناء القصيدة في شعر 22دراسات يف األدب اإلسالميالثانيادباللغة العربية

مدخل للحديث عن . عصر ما قبل اإلسالم

بناء القصيدة في عصر صدر اإلسالم، 

. البناء الموضوعي والبناء الفني
مفهوم األدب الحديث وبنية القصيدة 22دراسات يف األدب احلديثالثانيادباللغة العربية

الحديثة ،الشعر الحر ورواده، قصيدة 

القناع،المسرح الشعري،التناص في 

.الشعر ،التمرد في القصيدة الحديثة 
مصطلحات  (Terms): المصطلحات22اللغة االجنليزيةالثانيادباللغة العربية

أدبية ونقدية عامة وخاصة تفيد الطالب 

 (Texts): النصوص. باللغة االنجليزية

مجموعة نصوص انجليزية، قراءتها 

ماجستير لغة
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خطوات الوضع األول . الفكر النحوي22فكر حنويالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

. أصالة التفكير النحوي العربي. للنحو

اكتمال . أصول التفكير النحوي ومراجعه

. منظومة االعراب في كتاب سيبويه
علم األصوات /(مراحلها)عملية الكالم 22درس صويت حديثالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

علم /علم األصوات الفيزيائي/النطقي

مناهج البحث /األصوات السمعي

بين /(على األسس المختلفة)الصوتي
مصطلحات لغوية عامة : المصطلحات22اللغة اإلجنليزيةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

. وخاصة تفيد الطالب باللغة االنجليزية

مجموعة نصوص انجليزية، : نصوص

قراءتها وتحليلها اللغوي لمعرفة تركيب 
: المناهج. مستويات اللغة. عام اللغة22مناهج لغوية حديثةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

. التقابلي. المعياري. المنهج الوصفي

المدارس الحديثة . التاريخي. الجغرافي

.في علم اللغة
فائدة . تعريف العلة لغة واصطالحا22العلة النحويةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

العلل . التعليل للدرس النحوي وأهميتها

في العلوم األخرى كالفلسفة وعلم الكالم 

والمنطق واألصول والفقه وكيفية إفادة 
بيان معاني التراكيب واألساليب والفرق 22تراكيب حنويةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

بينهما،المصادر التي درست الموضوع 

بأنواعها المختلفة،اختيار مجموعة من 

الدراسات للتراكيب النحوية،وقد وقع 
التعريف بالمصطلح /الداللة22علم الداللة القدميالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

وتطوره،البحث الداللي عند األمم 

عند /عند اليونان،ب /الخرى،أ

الهنود،البحث الداللي عند العرب 



عدد المادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الوحدات

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعات 

العملي

المفردات

:السيرة الذاتية والعلمية - 221شخصية فلسفية اسالميةاالول0الفلسفةاالداب

الفلسفة- ، المؤلفات – ،  النشأة -الفلسفةاالداب

:قوله بالقدماء الخمسة - 2الفلسفةاالداب

المكان -، الهيولى - النفس- ،هللا         -الفلسفةاالداب

.الزمان -،

.كيفية تفعيل هذه القدماء - 3الفلسفةاالداب

.موقف الرازي من النبوة- 4الفلسفةاالداب

.عالقة النفس باالخالق - 5الفلسفةاالداب



افالطون        -22فيلسوف يونانياالولالفلسفةاالداب

حياته        -الفلسفةاالداب

عصره        -الفلسفةاالداب

{نصوصه}نماذج من محاوراته         -الفلسفةاالداب

العوامل التي تقف وراء النص         -الفلسفةاالداب

االفالطوني

المنهج االفالطوني        -الفلسفةاالداب

أطفرون        -الفلسفةاالداب

الدفاع        -الفلسفةاالداب



اقريطون        -الفلسفةاالداب

فيدون        -الفلسفةاالداب

الجمهورية        -الفلسفةاالداب

االفكار السياسية        -الفلسفةاالداب

االفكار االخالقية        -الفلسفةاالداب

االفكار التربوية        -الفلسفةاالداب

الميتافيزيقا        -الفلسفةاالداب

موقف افالطون من الشعرالفلسفةاالداب



تعريف المشكلة        -22مشكالت فلسفيةاالولالفلسفةاالداب

المشكلة الفلسفية        -الفلسفةاالداب

المشكلة بين الفلسفة والعلم        -الفلسفةاالداب

نماذج من المشكالت الفلسفية        -الفلسفةاالداب

مشكلة الفن        -الفلسفةاالداب

تعريف الفن        -الفلسفةاالداب

العمل الفني        -الفلسفةاالداب

العالقة بين الطبيعة والفن        -الفلسفةاالداب



مشكلة الحياة        -الفلسفةاالداب

معنى الحياة        -الفلسفةاالداب

الموت        -الفلسفةاالداب

القلق        -الفلسفةاالداب

:التعريف واالبعاد ، الدين : اوال 22فلسفة الديناالولالفلسفةاالداب

الفرق بين الدين وفلسفة الدين– أ الفلسفةاالداب

الفرق بين فلسفة الدين وعلم الكالم– ب الفلسفةاالداب

الموضوع : ابعاد فلسفة الدين - جالفلسفةاالداب

والمنهج



أبعاد المعنى: ثانيا الفلسفةاالداب

المفهوم االنثروبولوجي للدين – 1الفلسفةاالداب

المفهوم االجتماعي للدين- 2الفلسفةاالداب

الدين الطبيعي- 3الفلسفةاالداب

المفهوم القرأني للدين- 4الفلسفةاالداب

المفهوم العرفاني للدين- 5الفلسفةاالداب

التجربة الدينية: ثالثا الفلسفةاالداب

انماط التجربة الدينية    -1الفلسفةاالداب



النظريات التفسيرية     -2الفلسفةاالداب

التجربة الدينية ، نظرية الشعور      - أالفلسفةاالداب

بوصفها شعورا

التجربة : نظرية االدراك            - بالفلسفةاالداب

الدينية بوصفها ادراكا

التجربة : نظرية الفائق للطبيعة – ج الفلسفةاالداب

.الدينية بوصفها فوق الطبيعة او خارقة 

جوهر التجربة الدينية – 3الفلسفةاالداب

 التجربة الصوفية بوصفها تجربة -4الفلسفةاالداب

دينية

الفلسفةاالداب

تفسير وتوصيف لمعنى فلسفة     -221فلسفة العلمالثانيالفلسفةاالداب

العلم



الوضعية المنطقية    -2الفلسفةاالداب

كارل بوبر    -3الفلسفةاالداب

توماس كون    -4الفلسفةاالداب

بنية الثورات  )تفصيل لكتاب     -5الفلسفةاالداب

(العلمية 

امري الكاتوش    -6الفلسفةاالداب

الفلسفةاالداب

مفهوم اللغة        -22 فلسفة اللغةالثانيالفلسفةاالداب

الجوانب المتعددة لدراسة اللغة        -الفلسفةاالداب



نبذة عن تاريخ الدراسات اللغوية        -الفلسفةاالداب

الفرق بين علم اللغة وفلسفة         -الفلسفةاالداب

اللغة

اللغة والمنطق        -الفلسفةاالداب

فالسفة اللغة في المرحلة القديمة         -الفلسفةاالداب

والحديثة والمعاصرة

دراسة نص من نصوص فلسفة         -الفلسفةاالداب

اللغة بشكل مفصل

لودفيج فتجنشتاين ورسالته         -الفلسفةاالداب

المنطقية الفلسفية

الفلسفةاالداب

الفلسفةاالداب



نظرة عامة على الفترة الحديثة         -22شخصية فلسفية حديثةالثانيالفلسفةاالداب

واهم شخصياتها

سمات الحداثة        -الفلسفةاالداب

 )الشخصية الفلسفية الحديثة         -الفلسفةاالداب

(كانْت انموذجا 

الشخصيات الفلسفية السابقة         -الفلسفةاالداب

التي اثرت به

الشخصيات الفلسفية الالحقة         -الفلسفةاالداب

التي اثرت به

المعرفة عنده        -الفلسفةاالداب

السياسة        -الفلسفةاالداب

االخالق        -الفلسفةاالداب



الجمال        -الفلسفةاالداب

فلسفة الدين        -الفلسفةاالداب

اثره في الفلسفة المعاصرة وما بعدهاالفلسفةاالداب

الفلسفةاالداب

عدد المادةالكورساالختصاصالقسمالكلية

الوحدات

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعات 

العملي

المفردات

اجتماع االجتماعاالداب

خدمة/

اـ االرتباط ، ومعناه ، ومؤشراته ، أوال 22االحصاء المتقدمالثاني

واهم استعماالته، والعوامل التي تؤثر 

عليه والخواص اإلحصائية له ، 

وشروط استعماله

ماجستير االجتماع



Correlation -

ب ـ معامالت ارتباط الدرجات

ـ معامل ارتباط بيرسون وداللته 1

اإلحصائية

ـ معامل ارتباط سبيرمن برو وداللته 2

اإلحصائية

ـ معامالت االرتباط الثنائية3

اـ معامل االرتباط الثنائي وداللته 

اإلحصائية

ب ـ معامل االرتباط ألرتبي وداللته 

اإلحصائية

ج ـ معامل االرتباط الثنائي النقطي 

وداللته اإلحصائية                         

  coeffieient point birerial 

correlation



ـ معامل ارتباط آيتا4

ـ معامل االرتباط الجزئي وشبه الجزئي5

ـ معامل االرتباط المتعدد6

ـ معامل االغتراب7

داللة الفروق بين العينات: ثانيا 

ـ تحليل التباين من الدرجة األولى1

ـ تحليل التباين من الدرجة الثانية2

ا ـ اختبار توكي



ب ـ اختبار شفيه اوطريقة شفيه

ـ الداللة المعنوية بين نسبيتين 3

اختبار الفرضيات حول " مستقلتين 

النسب

الداللة اإلحصائية غير المعلمية ـ : ثالثا 

مدخل

ـ اختبار مان وتني1

ـ اختبار ولكوكس                        2

                                             

                wilcoxon-test

ـ اختبار كموجورف ـ سمير نوف3

ماجستير 

انثرو

ماجستير / مفردات مادة االثنولوجيا 22اثنولوجياالثاني

انثرو



مدخل إلى االثنولوجيا: أوال 

اناسة، ناسوت ، نياسة : مفاهيم     .1

النياسة بين المجتمع ودراسة     .2

الثقافة

النياسة من حيث وضعها المنهجي    .3

وضعا الراهن : النياسة : ثانيا 

ومشكالتها

غايات النياسة ومقاصدها    .1

تأمالت في : ماقبل تاريخ النياسة     .2

أحوال األجنبي البعيد

مشكالت النياسة    .3



الرواد والتطور: ثالثا 

التطورية واكتشاف الحياة     .1

المجتمعية الغابرة

االناسة  )نشأت المسائل الكبرى     .2

الحياة ، اناسة القرابة ، السياسية 

(الدينية 

االناسة والثقافة: رابعا 

االنتشارية والمدرسة األمريكية    .1

مدرسة الثقافة والشخصية    .2

الثقافة والتثقف    .3

الوظيفية والثقافة: خامسا 



 (للحقل )التأهل : مالينوفسكي    .1

لالقتصاد

النظريات والمنهج    .2

 )الميدان والتحقق الناسوتي    .3

(االثنوغرافي 

الوظيفية والمجتمع: سادسا 

دوركايم :المدرسة الفرنسية     .1

وموس

دوركايم والمنهج    .2

موس والظاهرة الدينية    .3



راد كلف براون واالناسة : سابعا 

المجتمعية البريطانية

راد كلف براون    .1

خلفاء براون ـ براون وتطور     .2

البنيوية.الوظيفية 

االقتصاد والسياسة والبني     .3

المجتمعية

 )االناسة الفرنسية بعد موس : ثامنا 

(بنيوية ليفي شتراوس 

البنيوية رؤية متخصصة للموضوع    .1

العراق والثقافة والتقدم    .2

المجتمعات الحديثة والمجتمعات     .3

األخرى



الطبيعة والثقافة    .4

األسطورة    .5

فرانز يواس واالثنولوجيا: تاسعا 

العمل الحقلي    .1

أدراك السب الذهنية من حيث     .2

عالقتها بالثقافة

الوظائفية    .3

الجغرافيا والتاريخ    .4

تيارات النياسة األخرى: عاشرا 



الثقافة والدين    .1

التراث االجتماعي والديناميكية     .2

المجتمعية

االثنولوجيا ودراسة : الحادي عشر 

المجتمعات النامية

انقراض البدائي    .1

االثنولوجيا والتطبيق التنموي    .2

االثنولوجيا وثقافة االثنيات في     .3

زمن العولمة

أهمية االثنولوجيا في : الثاني عشر 

المجتمع العراقي المعاصر

دراسة الثقافة والشخصية    .1



دراسة الثقافات الفرعية    .2

أهمية االثنولوجيا في تنمية     .3

المجتمع العراقي

ماجستير 

انثرو

مفردات مادة االنثروبولوجيا القرابية ـ 22انثروبولوجيا قرابيةالثاني

مرحلة الماجستيرـ انثرو

نسق القراية: الفصل االول 

القرابة والمصاهرة:المبحث االول 



مصطلحات القرابة :المبحث الثاني

وأنماط السلوك

ابن )نظريات القرابة :المبحث الثالث 

(خلدون ،لويس موركان ،باخوفن 

سلطة المرأة في :الفصل الثاني

المجتمعات القديمة

نظرية حق األم، الطبيعي :المبحث األول

لبا خوفن

أساطير األمومة وسلطة :المبحث الثاني

المرأة

المجتمعات العشائرية :الفصل الثالث

والنظام األبوي

الدراسات :المبحث األول 

االنثروبولوجية المعاصرة

النظام األبوي:المبحث الثاني



العائلة والعالقات القرابية: الفصل الرابع

تصنيف العائلة :المبحث االول 

(البسيطة ،الممتدة ، المركبة )

العالقات العائلية :المبحث الثاني 

والعشائرية

التنظيم القرابي وإشكال :المبحث الثالث 

المجتمع القرابي

السلوك القرابي: الفصل الخامس

الزواج )م الزواج :المبحث الثاني

(الداخلي، الزواج الخارجي 

الخطف )طرق الزواج :المبحث الثاني 

(،التبادل ، المهر 

التحريم الجنسي :المبحث الثالث

(المحارم )



تقسيم العمل حسب :الفصل السادس 

الجنس

ـ مفهوم الجندر

ـ تطور المجتمع وتقسيم العمل

ماجستير 

خدمة 

اجتماعية

ماجستير / مفردات مادة التشريعات 22تشريعاتالثاني

خدمة اجتماعية

، جذوره التاريخية ، ـ معنى الفانون 1

وظائفه، أهدافه 

، ـ النظريات المفسرة للقانون 2

االجتماعية، الفردية ، االشتراكية 



عالقتها بالقانون ، ـ مفهوم التشريعات 3

الجذور التاريخية للتشريعات ، 

المزايا ، المراحل، االجتماعية 

حقوق ، ـ التشريعات وحقوق اإلنسان 4

القانون ،اإلنسان في ظل دولة القانون 

الطبيعي والحقوق الطبيعية

جذورها ومستقبلها: ـ دولة القانون 5

ـ التشريعات والمتغيرات العالمية 6

القانون والمجتمع: الجديدة 

: ـ التشريعات واألمن اإلنساني 7

العدالة االجتماعية، القانون والحرية 

ـ التشريعات والعمل االجتماعي 8

(خدمات الرعاية االجتماعية )

ـ تشريعات العمل والضمان االجتماعي 9

في العراق

ـ تشريعات حماية المرأة10



ـ تشريعات األحداث11

ـ تشريعات المسنين وذوي 12

االحتياجات الخاصة

ماجستير 

خدمة 

/ اجتماع /

انثرو

مفردات مادة التنمية باللغة االنكليزية 22تنمية باللغة االنكليزيةالثاني

لمرحلة الماجستير

-the contribution of the 

United Nations system to 

formulating development 

concepts 
-the general state of 

development theory, the 

quest for a new approach 

-essence and definition of the 

notion of development 



-the concept of integrated 

development 

 -The concept of development 

cent red of man 

-the nature of development 

 -The concept of endogenous 

development  

The concept of global 

development -  

-economic development of 

the Arab countries 

 Economic reform -



Investment and capital flows 

–

Inter –Arab labor movements 

–

Environment and 

development 

خدمة 

اجتماعية

ماجستير /مفردات مادة بيئة ومجتمع 22بيئة ومجتمعالثاني

خدمة



مفهوم البيئة ومفهوم علم اجتماع     .1

البيئة

عناصر البيئة الطبيعية    .2

تطور الدراسات االجتماعية في     .3

دراسة البيئة

التنشئة البيئية للطفل    .4

العوامل واآلثار االجتماعية لتلوث     .5

البيئة

متغيرات البيئة الفيزيقية     .6

واالجتماعية

مشكلة النظافة في األسرة    .7

األبعاد االجتماعية والقيمة لمشكلة     .8

الزحام



خدمة 

اجتماعية

مفردات مادة تنظيم المجتمع ـ مرحلة 22تنظيم المجتمعالثاني

الماجستير ـ فرع الخدمة االجتماعية

ـ تنظيم المجتمع ـ طريقة جديدة لمهنة 1

جديدة

ـ تأثير العوامل البيئية في طريقة 2

تنظيم المجتمع

ـ تطور مفهوم تنظيم المجتمع3

ـ تعريف طريقة تنظيم المجتمع4

ـ فلسفة طريقة تنظيم المجتمع5



ـ العالقة بين تنمية المجتمع وتنظيم 6

المجتمع

ـ العالقة بين تنظيم المجتمع وطريقتي 7

خدمة الفرد ، )الخدمة االجتماعية 

(خدمة الجماعة 

 )ـ أسس طريقة تنظيم المجتمع 8

(المبادئ والعمليات 

     ـ القيم األساسية لطريقة تنظيم 

المجتمع

    ـ مبادئ تنظيم المجتمع

    ـ خطوات تنظيم المجتمع

ـ المجتمع والتنظيم في الخدمة 9

االجتماعية ـ ماهو المجتمع ـ المجتمع 

الجغرافي ـ المجتمع الوظيفي

ـ المجتمع المحلي وتنظيم المجتمع ـ 10

مناهج العمل في المجتمعات ـ المنهج 

اإلصالحي ـ منهج التخطيط ـ منهج 

األسلوب العلمي



ـ طريقة العمل مع المجتمعات ـ 11

أساليب العمل مع المجتمعات ـ 

األخصائي االجتماعي المنظم

ـ العوامل المؤثرة في التغيير 12

االجتماعي ـ نتائج التغيير االجتماعي

ماجستير 

خدمة 

اجتماع/

ماجستير خدمة ـ / مفردات مادة تصميم  22طرق البحث2

ماجستير اجتماع

، التعريف بمادة تصميم البحث واهدافها 

كيف نصمم عنوانا لرسالة ماجستير



مؤشراته /كيف نصمم الفصل االول 

، االهداف ، االهمية ، المشكلة )

، مجاالت ، التساؤالت والفرضيات 

البحث (مفاهيم 
مراجعة نقدية لمجموعة من الرسائل 

واالطاريح االجتماعية وفق المؤشرات 

الموضوعة للفصل االول

تقييمها و ، تلخيصها )الدراسات السابق 

(مقارنتها بدراستنا الحالية

، االنواع )االطار النظري للبحث 

التوجه ، النتائج واالثار ، االسباب 

  (التاريخي ، المقارن ، االحصائي 

والنظرية الموجهة للبحث
 مؤشرات االمانة العلمية واالقتباس مع 

مراجعة الستمارة االقتباس الخاصة 

بالرسائل واالطاريح

، ادواتها ، انواعها ، المناهج /المناج 

كيفية االستفادة منها

كيف نعلق ، الجداول )نتائج الدراسة 

كيف نستخرج النتائج ، على الجداول 

ملخص تنفيذي (من الجداول 

كيف نصمم خطة بحث لتقديمه للجنة 

, المؤشرات , المحتويات )السمنر 

(المصادر , النتائج المتوقعه 



ماجستير 

اجتماع

/ مفردات مادة علم االجتماع الجنائي 22علم االجتماع الجنائيالثاني

ماجستير اجتماع

ـ مفهوم الجريمة والتعريف بها وعلم 

.االجتماع الجنائي 

مفهوم الجريمة      - 

مفهوم الجناح      - 

مفهوم االنحراف      - 

.تنميط الجريمة          -



.إحصاءات الجريمة وأهميتها          -

التعريف بعلم االجتماع الجنائي          -

.وعالقته بعلم األجرام 

.اتجاهات الجريمة          -

.علم األجرام الكالسيكي         -

.علم األجرام الوضعي         - 

.علم األجرام النقدي             - 

.علم األجرام النسوي             - 

.علم األجرام الواقعي             - 



.علم األجرام البيئي             - 

المداخل السوسيولوجية  في          -

.تفسير الجريمة والجناح 

المنظور الوظيفي وتفسيره          -

.للجريمة والجناح 

            اـ نظريات الضغط

نظريات الضبط.             ب

منظور الصراع وتفسيره للجريمة   - 

والجناح

نظرية القوة           - 



النظرية النسائية           - 

منظور التفاعلية الرمزية وتفسيره - 

.للجريمة والجناح 

.نظرية المخالطة الفارقة           - 

.نظرية الوصم           - 

النظرية الفينومينولوجية          - 

االتجاهات العلمية في تفسير السلوك - 

.اإلجرامي 

االتجاه البايولوجي             - 

المدرسة التكوينية الحديثة             - 



المدارس النفسية             - 

التفسير االجتماعي للسلوك              - 

اإلجرامي

المدرسة الجغرافية             - 

المدرسة االشتراكية             -

التفسير التكاملي للسلوك اإلجرامي   - 

ماجستير 

اجتماع

/ مفردات مادة علم االجتماع القانوني 22علم االجتماع القانونيالثاني

ماجستير اجتماع



مفهوم م علم االجتماع القانوني    .1

تطور الدراسات االجتماعية في     .2

علم االجتماع القانوني

نماذج من القانون    .3

القانون والضبط االجتماعي    .4

القانون والقيم االجتماعية    .5

القانون والعرف االجتماعي    .6

القوانين الوضعية    .7



ماجستير 

اجتماع

ماهية السلوك الجمعي :الفصل االول 22سلوك جمعيالثاني

ونشأته  واهميته

التعريف بالسلوك :المبحث االول 

الجمعي

نشأة حقل السلوك :المبحث الثاني 

الجمعي

اهمية السلوك الجمعي:المبحث الثالث 

مظاهر السلوك الجمعي : الفصل الثاني 

وانواعه

السلوك الجماهيري:المبحث االول 

الحشود: المبحث الثاني 

الحركات االجتماعية: المبحث الثالث 



العبادات واالمتنانات: المبحث الرابع 

الجماهير القاتلة: المبحث الخامس 

اهم االتجاهات في : الفصل الثالث 

دراسة السلوك الجمعي

االتجاهات التقليدية : المبحث االول 

كوستاف لوبون ـ مارتن ـ ميلر )

(ودوالرد 

االتجاهات الحديثة في : المبحث الثاني 

نظرية التجمع )دراسة السلوك الجمعي 

ـ نظرية القيم الطارئة ـ نظرية القيم 

(المضافة 
وسائل االتصال : الفصل الرابع 

الجماهيري والراي العام

مفهوم الراي العام: المبحث االول 

وسائل االتصال : المبحث الثاني 

الجماهيري والراي العام



الدعاية والراي العام: المبحث الثالث 

الشائعات: المبحث الرابع 

الحرب النفسية: المبحث الخامس 

ماجستير 

اجتماع/

مقدمة عامة في علم :القسم االول 22علم االجتماع الحضريالثاني

االجتماع الحضري

موضوع علم االجتماع : الفصل االول 

الحضري

اهمية علم االجتماع الحضري ـ : اوال 

وما هيته

علم االجتماع الحضري : ثانيا 

والدراسات الحضرية االخرى



االصالح االجتماعي ـ الحضري: ثالثا 

النزعة المضادة للحضرية: رابعا 

االتجاه والمنهج في علم : الفصل الثاني 

االجتماع الحضري

علم االجتماع الحضري ـ والتاريخ : اوال

الحضري

االيكولوجيا ـ الحضرية: ثانيا 

االتجاهات الحديثة في : ثالثا 

االتجاهات : االيكولوجيا الحضرية 

النقدية

التنميط العام الشكال النمو : رابعا 

الحضري

المقارنة بين المناطق الريفية : خامسا 

والحضرية احصائيا



التنمية الحضرية في : القسم الثاني 

اطار التنمية ـ الشاملة

خصوصية التجربة : الفصل االول 

العربية في التنمية االجتماعية

النظريات االساسية في التنمية: اوال 

تنوع تجارب التنمية في ضوء : ثانيا 

خصوصية التجارب االجتماعية

نحو رؤية حديثة للتنمية : ثالثا 

االجتماعية المستدامة

االنعكاسات االجتماعية : الفصل الثاني 

لسياسة االصالح االقتصادي

االبعاد االجتماعية ـ الثقافية : اوال 

لسياسة االصالح االقتصادي

االنعكاسات االجتماعية لسياسة : ثانيا 

االصالح االقتصادي



دراسة الفقر والحرمان : القسم الثالث 

(محاولة للتعريف والقياس )االجتماعي 

المداخل النظرية لدراسة : الفصل االول 

الفقر والحرمان

تعريف الفقر وتعريف الحرمان: اوال 

ابعاد الفقر والحرمان على : ثانيا 

المجتمع

: مثلث الحرمان االجتماعي : ثالثا 

الفقر والالمساواة واالستبعاد

المداخل المنهجية في تناول :رابعا 

الفقر والحرمان االجتماعي

  مقاييس ومؤثرات الفقر والحرمان 

االجتماعي

رؤية :اساليب التقييم للفقر والحرمان 

مستقبلية



تحفيز االستدامة في : الفصل الثاني 

التنمية الحضرية

التنمية المستدامة في عصر العولمة 

والتحضر

من التنمية المستدامة الى االستدامة 

االجتماعية

نحو رؤية مستقبلية للتنمية والتحضر

اهم نظريات علم االجتماع الحضري



خد/ماجستير

مة اجتماعية

فلسفتها , مفهوم رعاية الشباب 22رعاية شباباالول

تطور رعاية الشباب , واهدافها 

والتعرف على مشكالتها

الخدمة االجتماعية ومعوقات رعاية 

انشطة وبرامج رعاية الشباب , الشباب 

دور الخدمة االجتماعية في رعاية , 

الشباب
مشاركة الشباب في التنمية ومعوقاتها 

, المداخل التنموية للعمل مع الشباب , 

اشراك الشباب في عملية التنمية

خصائص وممارسة الخدمة االجتماعية 

معوقات الخدمة االجتماعية , للشباب 

في مجال رعاية الشباب

المسؤولية االجتماعية التي يتحملها 

اوضاع الشباب في المنطقة , الشباب 

العربية وفي العراق

تفعيل دور , السياسة الوطنية للشباب 

سياسة , المشاركة السياسية , الشباب 

رعاية الشباب



اج/ماجستير

خدمة +تماع

ا+اجتماعية

نثروبولوجي

, نعريف بمادة االحصاء التطبيقي 22احصاء تطبيقيالثاني

االدوات , االهداف , المفهوم 

واالحتياجات

عالقة االحصاء التطبيقي بتصميم 

كيف تصمم بحثا فيه حسا , البحث 

, االهداف , العنوان )احصائيا 

اداة جمع , الفرضيات والتساؤالت 
, النزعه المركزية )االحصاء الوصفي 

االشكال , مقاييس الموقع , التشتت 

(البيانية 

االحصاء االجتماعي واختبار الفرضيات 

(الفروق , االرتباط )

 , SPSSمدخل للبرنامج االحصائي  

كيف نتعامل , ادخال البيانات وتعريفها 

مع مخرجات البرنامج

, وصف البيانات من خالل البرنامج 

تحليل البيانات من خالل البرنامج 

,واختبار الفرضيات 

استخراج النتائج وترجمتها واالستفادة 

منها في البحث



عدد المادةالتخصصالكورسالقسمالكلية

الوحدات

عدد الساعات 

النظري

عدد 

الساعات 

العملي

المفردات

دراسة وتحليل نصوص مسمارية باللغة 22اللغة السومريةعاماالولاآلثاراآلداب

السومرية وتشمل قانون لبت عشتار ووثائق 

قضائية ورسائل من عصر اور الثالثة

دراسة وتحليل لنصوص مسمارية متنوعة 22اللغة االكدية

من العصر البابلي القديم والعصر االشوري 

والبابلي المتاخر

ترجمة لنصوص انكليزية تتعلق بعلم االثار 22نصوص أثرية باللغة االنكليزية

وطرق التنقيب االثارية والتعامل مع االثار 

المكتشفة

دراسة تعاريف فنية وخصائص الفن وكيفية 22فنون عراقية قديمة

تحليل القطع الفنية ودراسة العناصر 

الزخرفية لفخار عصر سامراء وحلف 

ورموز االلهة في بالد الرافدين والنحت 

بانواعه المجسم والبارز والغائر دراسة للبيئة العراقية القديمة وتاثيرها على 22عمارة عراقية قديمة

العمارة في مختلف العصور والمشاكل 

المتبعة في تالفي المشاكل الناجمة عنها 

ودراسة نشأة وتطور العمارة الى العصر 

االكدي استعراض مواضيع حضارية مثل العصور 22حلقة دراسية

الحجرية والديانة والمعتقدات وتاريخ 

التنقيبات والتحريات االثرية والجيش 

والسالح

مرحلة الماجستير- قسم اآلثار الدراسات العليا 



دراسة وتحليل نصوص مسمارة ادبية 22اللغة السومريةعامالثاني

وادارية باللغة السومرية

دراسة وتحليل لنصوص ادبية باللغة االكدية 22اللغة االكدية

من العصر البابلي القديم  تتمثل باسطورة 

نزول ايننا الى العالم السفلي

ترجمة لنصوص انكليزية تتعلق بعلم االثار 22نصوص أثرية باللغة االنكليزية

وطرق التنقيب االثارية والتعامل مع االثار 

المكتشفة

دراسة الرسوم الجدارية وااللوان ومدلوالتها 22فنون قديمة

والمسالت الملكية واالختام االسطوانية 

والعاجيات االشورية ومواضيع اخرى 

تتضمن المالبس عبر العصور وشجرة 

الحياة ودالالتها الرمزية دراسة العمارة العراقية القديمة من العصر 22عمارة عراقية قديمة

االكدي الى نهاية العصر البابلي الحديث

استعراض مواضيع حضارية مثل الزراعة 22حلقة دراسية

والري والكتابة والمدونات والنظام االداري 

ونشأة المدينة واندثارها

ماجستير علم النفس



الوحداالمادةالتخصصالفصلالقسمالكلية

ت

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعا

ت 

المفردات

مدخل تأخريخي في علم النفس االجتماعي 22سيكولوجية الجماعاتعاماالولعلم النفساالداب

, تاريخ االهتمام بسايكلوجية الجماعات ,

نظرية روح الجماعات لغستوف لوبون 

الطبيعة ,نظرية الهوية االجتماعية ,

ستراجيات ,السيكولوجية لهوية الجماعات  كيف يحدث ,معناه , مقدمة عن التفكير 22تعلم التفكيرعاماالولعلم النفساالداب

عوامل , انماط التفكير ومستوياته , التفكير 

مواصفات المفكر ,مهمة في تطوير التفكير 

, (مقدمة تأريخية)نشأت تعليم التفكير, الجيد

طرائق توظيف تعليم , لماذا نعلم التفكير , تمرينات ,ماهو علم النفس 22موضوعات نفسية مختارة في اللغة االنكليزيةعاماالولعلم النفساالداب

نمو ,تمرينات , الدماغ والسلوك 

الشخصية ,تمرينات ,االنسان 

تمرينات ,العالجات ,تمرينات , النظرية والتنظير في , المفردات 22نظريات علم النفس االجتماعيعاماالولعلم النفساالداب

معنى ,علم النفس االجتماعي 

كيف يتم بناء النظرية ,النظرية 

, طرائق اختبار النظرية , , طرائق عرض وتنظيم البيانات 22االحصاء المتقدمعامالثانيعلم النفساالداب

مربع كاي لعينه واحدة ولعينتين 

ومعادلة التصحيح ,مستقلتين 

yeats خلفية نظرية في طرائق البحث 22طرائق البحث العلميعامالثانيعلم النفساالداب والوزن المئوي والوسط

مؤشرات عامة في كتابة , العلمي 

فصول رسائل الماجستير 

المنهج ,واطروحات الدكتوراه 

ماجستير علم النفس



,  النظريات التنظيمية التقليدية 22نظريات علم النفس الصناعيعامالثانيعلم النفساالداب

النظريات التليدية المستحدثة 

النظريات التنظيمية الحديثة ,

نظريات ,نظريات الرضا المهني , مقدمة تشمل منظورات - 221علم النفس المعرفيعامالثاني

مدارس علم النفس 

االطار النظري لعلم النفس - 2

المعرفي وسماته ومؤسسيه ودوره  التخصالفصلالقسمالكلية

ص

عدد اسم المادة

الوحدا

ت

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعات

 العملي

مفردات المادة

 English Language22rubber, the brazilianجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

rubber boom ،

development of 

plantations in south الدراسات السكانية وجغرافية 22دراسات في جغرافية السكانجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

االبعاد - التطور - السكان النشوء 

 اهداف االلفية االنمائية 

التحول - وجغرافية السكان  تعريف عام بالمياه 22مياه جوفيةجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

اصناف  - (الكهاريز)الجوفية

نظريات تشكيل المياه - الينابيع 

المياه الجوفية - الجوفية  تطور علم . تعريف علم التربة22جغرافية التربةجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

. أقسام علم التربة. التربة

. الخصائص الطبيعية لعلم التربة

. الخصائص الفيزيائية لعلم التربة أهمية الطاقة في الصناعة 22جغرافية الطاقةجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

طاقة .طاقة المياه.انواعها.

طاقة . طاقة الرياح .الخشب

طاقة .طاقة المد والجزر. الشمس



التعرف على واجهة البرنامج 22برمجيات نظم المعلومات الجغرافيةجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

وبيئاته والتعرف على أشرطة 

القوائم المنسدلة التعرف على 

شريط األدوات وشريط األدوات  التصحر في العراق واثاره البيئية 22التصحر واثره على البيئة الطبيعيةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

اصناف - مفهوم التصحر - 

- اسباب التصحر - التصحر 

التوزيع الجغرافي للمناطق  االسباب - مفهوم االراضي الجافة 22االراضي الجافةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

التوزيع -الطبيعية للجفاف 

مناخ - الجغرافي للمناطق الجافة 

-النظام االرضي - المناطق الجافة  انماط - مفهوم الجغرافية السياحة22الجغرافية السياحيةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

العوامل المؤثرة في - السياحة 

العوامل - صناعة السياحة 

- الموقع - المناخ )الطبيعية  - الدورة العامة للغالف الجوي 22تغيرات مناخيةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

- هادلي )نظرية الخاليا الثالث 

نظريات  - (القطبية - روسبي 

النظريات - التغير المناخي  التوازن البيئي واشكاليات التلوث 22مشكالت صناعيةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

تاثير الصناعة على - الصناعي 

اضافة الى - البيئة الطبيعية 

مشاريع بحثية تقوم بها الطلبة   مقياس الرسم وتطبيقاته22الخرائط الجغرافيةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

  اساسيات الخارطة وعناصرها

  تصميم الخرائط وعناصرها

الخرائط اهميتها وماهيتها  الرموز الكمية  طرق تمثيل انواع22الخرائط الكميةجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

الرموز الكمية تطبيقات لخرائط 

كمية موضعية محددة تطبيقات 

لخرائط كمية خطيةتطبيقات 



التخصالفصلالقسمالكلية

ص

عدد اسم المادة

الوحدا

ت

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعات

 العملي

مفردات المادة

المصالح الربطانية االقتصادية  - 
والسياسية في العراق قبل الحرب 

العالمية االولى
االحتالل العسكري البريطاني - 

01918-1914للعراق 
االدارة المدنية البريطانية في - 

1918- 1914العراق 
الدور البريطاني في تكوين -

الحكومة المؤقتة دور بريطانيا في ترشيح االمير - 
 العراقية 1922معاهدة -فيصل بن الحسين ملكا على 
.البريطانية ، ظروف عقدها

.1925امتياز النفط - 
دور بريطانيا في حل مشكلة - 

الموصل
 البريطانية 1926معاهدة 

.العراقية

2 2 بريطانيا وتكوين العراق الحديث 

1914-1932

/ التاريخ 

حديث

االول التاريخ االداب



 1927مفاوضات معاهدة 
.العراقية البريطانية

.1930التمهيد لمعاهدة 
.قبول العراق في عصبة االمم

.مفهوم التحديث- 
دوافع التحديث في الدولة - 

الشخصيات المؤثرة في عملية - 
معوقات التحديث في الدولة 

انعكاس التحديث على الواقع          -
التطور الفكري في الدولة          -

.انعكاس التحديث على التعليم         -
القانون العثماني في ظل          -

الدين اداة التحديث         -
الصحافة العثمانية في ظل          -

العثمانيون الجدد انوذجا للتحديث 
المصالح البريطانية في الخليج حديثاالولالتاريخاالداب

العربي في القرن التاسع عشر

 مقدمة في الغزوات االجنبية 22
لمنطقة الخليج العربي حتى مطلع 

.القرن التاسع عشر

التاريخ 2التحديث في الدولة العثمانيةاالداب 2 حديث االول

2 2 بريطانيا وتكوين العراق الحديث 

1914-1932

/ التاريخ 

حديث

االول التاريخ االداب



السياسة التي استخدمها - 
بريطانيا لترشيح نفوذها في 

.الخليج العربي
عالقة بريطانيا مع شيوخ - 

المنطقة وأثرها على المصالح 
.البريطانية

سياسة القوة التي مارستها - 
بريطانيا مع منطقة الخليج العربي 
وفرضها لمعاهدات الحماية حتى 

.1899عام 
التنافس البريطاني الفرنسي - 

للسيطرة على منطقة الخليج 
.العربي

التنافس االلماني الروسي - 
للتغلغل في منطقة الخليج العربي 

.وموقف بريطانيا منه



 انفراد الهيمنة البريطانية -
 للخليج العربي حتى اندالع الحرب

.العالمية األولى
السياسة الخارجية األمريكية خالل حديثاالولالتاريخاالداب

الحرب الباردة

تطور السياسة الخارجية - 22
1941- 1914األمريكية 

الحرب العالمية الثانية - 
واالستقطاب الدولي

الخليفة السياسية االقتصادية - 
مشروع مارشال  )للحرب البادرة 

(مبدأ ترومان– 
تقسيم المانيا وبدء الحرب - 

.الباردة
.تعريف الحرب الباردة ومراحلها- 

خليج الخنازير وازمة الصواريخ - 
.الكوبية

.1962- 1961حصار بريلن - 



حرب فيتنام
حلف  )االحالف اإلقليمية          -

(سياتو– بغداد 
 Presidential Difference inحديثاالولالتاريخاالداب

Early Republic in U.S.A

22Different Times ،
different ways.

The Indispensable 
Georg Washington.

The Adams Interlude.
Thomas Jefferson and 

Art of governance. 
Washington ،

Adams,and Jefferson 
compared.

معنى التاريخ، هل التاريخ  (1 22منهج البحث التاريخيحديثاالولالتاريخاالداب
علم ام فن؟

اهمية دراسة التاريخ (2
صفات المؤرخ (3



العلوم المساعدة في دراسة  (4
التاريخ

اختيار موضوع البحث (5
وضع خطة البحث (6
المصادر التاريخية (7

(الظاهري والباطني) النقد  (8
اثبات الحقائق (9

انشاء الصيغة التاريخية (10
العرض التاريخي (11

النظام السياسي واالداري - 32دراسات في تاريخ المغولاسالمياالولالتاريخاالداب
.لالمبراطورية المغولية 

.قوانين الياسا- 
.القوريلتاي- 

.ازمات العرش المغولي- 
.قيام الخانيات- 

الحملة على مشرق العالم - 
.االسالمي

.الدولة االليخانية



.ازمات الدولة االليخانية         -
تحول الدولة االليخانية للدين          -

.االسالمي
 )دراسات في تاريخ االندلساسالميالثانيالتاريخاالداب

(االندلس في ظل بني االحمر

الواقع الجغرافي والسياسي قبل 22
 ).وبعد قيام دولة بني االحمر 

الحدود الجغرافية، لمحة عن 
االوضاع السياسية، سقوط مملكة 

(غرناطة
الحياة الثقافية بدولة بني          -

 )االحمر وتاثيراتها الخارجية
عوامل ازدهار الحياة الثقافية، 

اصناف العلوم ومشاهير العلماء، 
(العمارة والفنون

 )الحياة االدارية واالجتماعية          -
المجتمع الغرناطي، المؤسسات 

النصرية، الحياة الدينية، غرناطة 
(ومعالمها االثرية



نشأة المدن االسالمية وخططها في اسالميالثانيالتاريخاالداب
العصر العباسي

معنى المدينة ومقوماتها- 22

المدينة في المعاجم اللغوية- 
المدينة في القران الكريم - 

والحديث النبوي
المدينة في نظر الفقهاء - 

.والجغرافيين
عوامل نشاة المدن االسالمية - 

في العصر العباسي
العامل السياسي- 

العامل الديني- 
العامل الجغرافي- 
العامل االقتصادي- 

نماذج المدن وتخطيطها في - 
العصر العباسي

هاشمية الكوفة- 
هاشمية االنبار- 

(الكرخ وارصافة )بغداد - 



الرقة
سامراء والمتوكلية

هم الدراسات المنهجية (22منهج البحث التاريخياسالميالثانيالتاريخاالداب
فهم البحث وطبيعته المنهجية  (2

والمعرفية
مكونات العمل الكتابي(3

المقدمة وكيف تكتب اكاديميا
الخالصة وكيف تكتب اكاديميا
المتن الرئيس وكيفية الكتابة
الهوامش واصول تنظيمها

المصادر والمراجع واصول تنظيمها

طرائق البحث واشهر طرقه
الطريقة الفسيولوجية
الطريقة االنشائية
الطريقة التحليلية

االطروحة والكتاب والفروق بينهما



العالقات السياسية واالقتصادية بين قديمالثانيالتاريخاالداب
مصر الفرعونية وشبه جزيرة العرب

الموقع الجفرافي لمصر وشبه - 22
جزيرة العرب

(السامية )الهجرات العربية - 
الطرق التجارية واهمية البحر - 

االحمر
الممالك الجنوبية في بالد اليمن- 

الصالت السياسية واالقتصادية - 

في عهد االسر االبج القديمة
بالد البدنت- 

مصر في عهد حتشبسوت- 
العالقات بين البطالمة واالنباط- 

العراقات المصرية الحبشية - 
.واثرها على بالد العرب الجنوبية

اديان الشرق االدنى القديم الوضعية قديمالثانيالتاريخاالداب
والسماوية

مصطلح الشرق االدنى القديم- 22

الدين لفظا واصطالحا- 



نشاة الفكر الديني-
الفكر الديني في بالد الرافدين- 
الوامل التي اثرت في نشاة - 

الفكر الديني
خصائص الفكر الديني في - 

العراق القديم
اهم الطقوس والعبادات وادواتها-

الفكر الديني في بالد الشام- 
الفكر الديني في مصر - 

الفرعونية
لفكر الديني في بالد فارس- 

الفكر الديني في بالد االناضول
اليهودية         -

المسيحية-          -
مصادر التاريخ اليوناني- 22التاريخ السياسي لبالد اليونانقديمالثانيالتاريخاالداب

البيئة وظروف بالد اليونان - 
الجغرافية

ظهور اليونان وتسميتهم- 



تقسيم تاريخ اليونان- 
العصر المبكر- 
الحضارة االيجية- 
الحضارة الموكينية- 

عالقات بالد اليونان الداخلية- 
عصر دولة المدينة- 

العهود السياسية في بالد - 
اليونان

عالقات بالد اليونان الخارجية- 
الحروب اليونانية القرطاجيسة- 

الحروب الميدية- 
صعود اثينا- 

ظهور مقدونيا واخضاع - 
الدويالت اليونانية

التوجه المقدوني نحو الشرق-
 اوضاع الشرق االدنى بعد -

وفات االسكندر المقدوني



الجانب  )تاريخ العراق القديم قديمالثانيالتاريخاالداب
(السياسي

المنهج المالئم لدراسة الفكر - 22
السياسي في العراق القديم

مشكالت دراسة الفكر - 
السياسيفي العراق القديم

وجود الفكر السياسي- 
خصائص الفكر السياسي في - 

العراق القديم
الطبيعة المنهجية للفكر - 

السياسي
البنية التاريخية للعراق القديم

البنية االقتصادية         -
البنية االجتماعية         -
البنية السياسية         -
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Civilization

Geography of Ancient 
Mesopotamian



Language and Writing 
of Ancient 

Mesopotamian
Government Ancient 

Mesopotamian


