مفردات االمتحان التنافسي للعام 0200-0202
 .1لغى انتاسٚخ ٔانسضاسج االعاليٛح يشزهح انًاخغتٛش
انًادج
ػشب لثم اإلعالو
انغٛشج انُثٕٚح ٔانخالفح انشاشذج
انذٔنح األيٕٚح
انذٔنح انؼثاعٛح
تاسٚخ انًغشب ٔاألَذنظ
انسضاسج اإلعاليٛح

انكتاب
تاسٚخ انؼشب لثم اإلعالو
د .ػثذ انؼضٚض عانى
انٕعٛظ ف ٙانغٛشج انُثٕٚح ٔانخالفح انشاشذج
دْ .اشى ٚس ٗٛانًالذ
انذٔنح انؼشتٛح اإلعاليٛح ف ٙانؼظش األيٕ٘
د .نثٛذ اتشاْٛى
تاسٚخ انذٔنح انؼشتٛح اإلعاليٛح ف ٙانؼظش انؼثاعٙ
د .خهٛم اتشاْٛى
ف ٙتاسٚخ انًغشب ٔاألَذنظ
د .ازًذ انًختاس انؼثاد٘
تاسٚخ انسضاسج انؼشتٛح اإلعاليٛح
أ.د .ػثذ انشزًٍ زغ ٍٛانؼضأ٘

انًالزظاخ
خًٛغ يفشداخ انكتاب
خًٛغ يفشداخ انكتاب
خًٛغ يفشداخ انكتاب
خًٛغ يفشداخ انكتاب
خًٛغ يفشداخ انكتاب
خًٛغ يفشداخ انكتاب

 .2لغى أطٕل انذ ٍٚيشزهح انًاخغتٛش
انًادج
.1
.2
.3

انُسٕ
انؼمٛذج
يظطهر انسذٚث

.4

االدٚاٌ ٔانفشق

.5

انتفغٛش

انكتاب
(اٌ ٔاخٕاتٓا ،انًثتذأ ٔانخثش ،انًفاػٛم) ششذ اتٍ ػمٛم
يثادئ انؼمٛذج االعاليٛح د .يظطفٗ انخٍ (انُثٕاخ ٔانغٛثٛٛاخ).
َضْح انُظش التٍ زدش انؼغمالَ ٙانكتاب كايال ،.اطٕل انتخشٚح
ٔدساعح االعاَٛذ نهشٛخ يسًٕد انطساٌ طشق تخشٚح االزادٚث
فمظ.
ػهى يماسَح األدٚاٌ أطٕنّ ٔ يُاْدّ د .زغٍ انثاشا(انمغى انثاَ:ٙ
اإلطاس انتطثٛم ٙص 98انٗ َٓاٚح انكتاب )
اندضء األٔل ٔانثاَ ٙيٍ عٕسج انثمشج نهشٛخ يسًذ ػهٙ
انظاتَٕ.ٙ
يساضشاخ ف ٙػهٕو انمشآٌ د .غاَى لذٔس٘ انسًذ (انٕز ،ٙانًكٙ
ٔ انًذَ ، ٙأعثاب انُضٔل  ،خًغ انمشآٌ ).

انًالزظاخ

 .3قسم اصول الدين مرحلة الدكتوراه
انًادج
.1
.2
.3

انُسٕ
انؼمٛذج
يظطهر انسذٚث

.4

االدٚاٌ ٔانفشق

.5

انتفغٛش

انكتاب
ششذ اتٍ ػمٛم ( انؼذد  ،زشٔف اندش  ،اإلضافح  ،انسال )
يثادئ انؼمٛذج اإلعاليٛح نهذكتٕس يظطفٗ انخٍ ( اإلنٓٛاخ )
تسمٛك ًْاو ػثذ انشزٛى عؼٛذ ( انًمذيح كايهح )
انٕاضر ف ٙيُاْح انًسذث : ٍٛدٚ .اعش انشًان ( ٙيُٓح انثخاس٘
ٔ يغهى ف ٙكتاتًٓٛا)
يماسَح األدٚاٌ د .يسًذ ازًذ انخطٛة ( انٕٓٛدٚح  :انفظم انثاَٙ
ٔ انثانث ٔ انشاتغ)
( انًغٛسٛح  :انفظم انثاَ ٔ ٙانثانث ٔ انخايظ ) ( أدٚاٌ ٔضؼٛح
 :انفظم انثاَ ٔ ٙانثانث )
تفغٛش اٜنٕع ( ٙاإلعتؼارج ٔ انثغًهح ٔ انفاتسح )
تفغٛش آٚاخ األزكاو التٍ انؼشت ٙانًانك ( ٙاندضء األٔل يٍ انمشآٌ
انكشٚى )

انًالزظاخ

 .4قسم الفقه وأصوله /مرحلة الماجستير
انًادج
.1

انفمّ انًماسٌ

انًٕنف
(أزكاو انظالج ٔانًغافشٔ ٔعائم ثثٕخ
انٓالل) دْ .اشى خًٛم

انًالزظاخ

.2

اطٕل انفمّ

.3
.4

يماطذ انششٚؼح
آٌ ٔاخٕاتٓا ٔانًثتذأ ٔانخثش (انًدهذ األٔل)
انًفاػٛم

(يثازث انكتاب ٔانغُح ٔاإلخًاع ٔانمٛاط
ٔاألدنح انتثؼٛح)
(كتاب أطٕل األزكاو) د.زًذ انكثٛغٙ
طاْش تٍ ػاشٕس
ششذ اتٍ ػمٛم

 .5لغى انفمّ ٔأطٕنّ /يشزهح انذكتٕساِ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انًادج
انفمّ انًماسٌ (األزٕال انشخظٛح انضٔاج
ٔأزكاو انطالق)
أطٕل انفمّ (طشق االعتُثاط) كتاب أطٕل
األزكاو
انمٕاػذ انفمٓٛح (يفٕٓو انماػذج ٔانضثظَ .شأج
انمٕاػذ ٔأًْٛتٓا)
انمٕاػذ انفمٓٛح انكثشٖ
َظشٚح انسك
االعتثُاء ٔزشٔف اندش ٔاالضافح

انًالزظاخ

انًٕنف
د .ازًذ انكثٛغٙ
د .زًذ انكثٛغٙ
د.يسْ ٙالل انغشزاٌ
د .ػثذ انغتاس زايذ
ششذ اتٍ ػمٛم

لغى انذػٕج ٔانخطاتح  /يشزهح انًاخغتٛش
اعى انًادج
.1

اطٕل انذػٕج

.2
.3
.4

انكتاب انًمشس ٔانًإنف
اطٕل انذػٕج
د .ػثذانكشٚى صٚذاٌ

انفكش االعاليٙ

انثمافح االعاليٛح ٔانتسذٚاخ انًؼاطشج
نًدًٕػح يٍ انًإنفٍٛ

انُسٕ

ششذ اتٍ ػمٛم

انفمّ انًماسٌ

يغائم يٍ انفمّ انًماسٌ
دْ .شاو خًٛم

انًمشساخ انًطهٕتح
انكتاب كايالا
انًُٓح انًمشس ف ٙانًشزهح
انثانثح انثكانٕسٕٚط – لغى
انذػٕج ٔانخطاتح
ئٌ ٔاخٕاتٓا – انًثتذأ ٔانخثش -
انًفاػٛم
فمّ انؼثاداخ

 .7لغى انذػٕج ٔانخطاتح /يشزهح انذكتٕساِ
اعى انًادج
.1

يُاْح انذػاج

.2
تٛاساخ فكشٚح
.3
.4
.5

فمّ االٔنٛاخ
انتثشٛش ٔاالعتششاق
انُسٕ

انكتاب انًمشس ٔانًإنف
انًذخم انٗ ػهى انذػٕج
د .أتٕانفتسانثٛإََٙ
االتداْاخ انفكشٚح انًؼاطشج ٔيٕلف االعالو
يُٓا ،د .خًؼح انخٕنٙ
كتاب فمّ االٔنٕٚاخ ،دٕٚ .عف انمشضأ٘
أضٕاء ػهٗ انثمافح االعاليٛح ،د .أزًذ فإاد
يسًٕد
ششذ اتٍ ػمٛم

انًمشساخ انًطهٕتح
يٍ طفسح  184ئنٗ طفسح
343
انًُٓح انًمشس ف ٙانًشزهح
انثاَٛح انثكانٕسٕٚط – لغى
انذػٕج ٔانخطاتح
انكتاب كايالا
يٍ طفسح  88ئنٗ طفسح 164
انسال – انؼذد – زشٔف اندش

 .9لغى انهغح انؼشتٛح /ياخغتٛش (نغح)
خ
1
2
3
4
5

ػُٕاٌ انكتاب
كتاب شزٖ انؼشف ف ٙفٍ انظشف – انكتاب كايالا -
انًثتذأ ٔانخثش – َٕاعخ االتتذاء – زشٔف اندش – انؼذد – انًًُٕع يٍ
انظشف – انتٕاتغ
انًذاسط انُسٕٚح (يٍ تذاٚح انكتاب انٗ َٓاٚح يذسعح انكٕفح
ػهى انهغح انكتاب كايالا
خٕاْش انثالغح – ػهى انثٛاٌ -

اعى انًإنف
ازًذ انًسًالٔ٘
ششذ اتٍ ػمٛم
د .خذٚدح انسذٚثٙ
د .زاتى انضايٍ
ازًذ انٓاشًٙ

 .8لغى انهغح انؼشتٛح /دكتٕساِ (نغح)

.11

خ
1
2
3

ػُٕاٌ انكتاب
انًؼدى انؼشتَ ٙشأتّ ٔتطٕسِ
أصاٌ انفؼم ٔيؼاَّٛ
انؼشتٛح دساعاخ ف ٙانهغح ٔانهٓداخ

4
5
6

تسمٛماخ َسٕٚح
انًذخم انٗ ػهى االطٕاخ انؼشتٛح
ػهى انذالنح

انًإنف
د .زغَ ٍٛظاس
دْ .اشى طّ شالػ
وْٕٚ .اٌ فك /تشخًح سيضاٌ ػثذ
انتٕاب
د .فاضم انغايشائٙ
د .غاَى لذٔس٘
د .ازًذ يختاس ػًش

لغى انهغح انؼشتٛح /ياخغتٛش (ادب)
خ
1
2
3
4
5
6
7

.11

انًٕاد انؼهًٛح
خٕاْش انثالغح (ػهى انثٛاٌ)
تأسٚخ اٜدب انؼشت ٙانؼظش انداْه( ٙلضٛح االَتسال  -خظائض انشؼش
انداْه ٙانًؼُٕٚح ٔانهفظٛح – انشاػش أيشؤ انمٛظ ٔيؼهمتّ– انخطاتح)
االدب انؼثاع( ٙانشؼش انتؼه – ًٙٛشؼش انضْذ – انتدذٚذ ف ٙاالٔصاٌ ٔانمٕافٙ
– انشؼشاء  :اتٕ َإاط– انًتُث – ٙانًماياخ يغ زفظ َض)
االدب األَذنغ( ٙانًٕشر – سثاء انًذٌ – شؼش انطثٛؼح)
كتاب األدب انؼشت ٙانسذٚث (خًاػح انذٕٚاٌ – انًٓدش – انشؼش انسش)
انُمذ االدت ٙانسذٚث (انفظم انثاَ ، ٙانفظم انثانث  ،انفظم انخايظ  ،انفظم
انغادط)
انؼظش االعالي : ٙانشؼش ف ٙػظش انشعٕل يسًذ طهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى
ٔانخهفاء انشاشذ – ٍٚانُمائض – انغضل انؼزس٘

أعى انًإنف
أزًذ انٓاشًٙ
د .شٕل ٙضٛف
د .شٕل ٙضٛف
د .يُدذ يظطفٗ
د .عانى انسًذاَٙ
د .فائك يظطفٗ
د .ػثذ انشضا ػهٙ
د .شٕل ٙضٛف

لغى انمشاءاخ انمشاَٛح /يشزهح انًاخغتٛش
خ
1

انًادج
أُطٕل انمشاء

2

سعى انًظسف

3
4

انُسٕ
انتفغٛش

5
6

انسفظ
انتٕخّٛ

.12

انًفشداخ انًطهٕتح
.1تاب اإلدغاو انكثٛش.
 .2تاب ٔلف زًضج ْٔشاو ػهٗ انًٓضج.
 .3تاب انالياخ ٔانشاءاخ.
.1انًمذياخ.2 .تؼشٚف سعى انًظسف انمٛاعٙ
ٔانؼثًاَ .3 .ٙػاللح سعى انًظسف تاألزشف انغثؼح.4 .
لاػذج انسزف ٔتٕخٓٓٛا .5 .لاػذج انضٚادج ٔتٕخٓٓٛا.6 .
لاػذج انثذل ٔتٕخٓٓٛا.
 .1انًثتذأ ٔانخثش .2 .ئٌ ٔأخٕاتٓا .3 .اإلضافح.
اندضء األٔل يٍ عٕسج انثمشج
اندضء األٔل ٔانثاَ ٙيٍ عٕسج انثمشج.
 .1تؼشٚف انتٕخ ،ّٛإَٔاػّ ،أعثاتّ ،تاسٚخّ.
 .2أثش انمشاءاخ ٔتٕخٓٓٛا ف ٙانتفغٛش ٔاألزكاو
ٔانُسٕ.
 .3تٕخ ّٛعٕسج انفاتسح ٔعٕسج انُٕس.

لغى انذساعاخ االعاليٛح تانهغح االَكهٛضٚح  /ياخغتٛش
خ
1
2
3
4

انًادج
ػهى االدٚاٌ
ػمٛذج ٔفكش
تشخًح
َسٕ

انكتة انًمشسج
 انًضْش ف ٙششذ انشاطثٛح ٔانذسج.
 تمشٚة انًؼاَ ٙف ٙششذ زشص
األياَ.ٙ
سعى انًظسف ٔضثطّ نهذكتٕس غاَى
لذٔس٘ انسًذ
ششذ اتٍ ػمٛم
طفٕج انتفاعٛش نًسًذ ػهٙ
انظاتَٕٙ
 انًٕضر فٔ ٙخِٕ انمشاءاخ
ٔػههٓا/التٍ أت ٙيشٚى انشٛشاص٘.
 ػهى انمشاءاخ َشأتّ أطٕاسِ
ٔأثشِ ف ٙانؼهٕو انششػٛح/
انذكتٕس ئتشاْٛى تٍ يسًٕد
ئتشاْٛى.

