
 2022 - 2021دليل التقذًم للذراسات العليا داخل العراق للعام الذراس ي 

جامعة دًالى 

التربية للعلوم إلاوساهية:الهلية

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

33ثدليل الىص الىدىي القديم33دراسات صىثية ولهجية

33دراسات لغىية قراهية33معاوي الابيية 

33لساهيات الىص33الحفكير الىدىي

33ثدقيقات لغىية وهدىية

33دراسات لغىية مقارهة33  لغة الشعر

33علم الداللة 12اللغة الاهكليزية 

33الاخحياري01دراسات محقدمة في خقىق الاوسان

11الحلقة الىقاشية 

طرائق ثدريس عامة

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

33 هقد الىقد وثطبيقاثه 33قضايا الحداثة في الشعر العربي 

33الشعرية والجمال33دراسات في التراث الشعري العربي

33الاعجاز البالغي33هظرية الادب

33دراسات ادبية مقارهة33دراساثفي التراث الىثري العربي

33ايقاع الشعر العربي 33فلسفة املجاز

33الرواية واملسرح 12هصىص اهكليزي 

طرائق الحدريس01دراسات محقدمة في خقىق الاوسان

01الحلقة الىقاشية 

دكحىراه

متطلبات الحصول على الشهادة

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل 

الفصل الثاوي الفصل الاول 

التخصص العام و الذقيق 

اللغة

الفصل الثاوي  الفصل الاول 
هوع الذراسة 

دكحىراهالادب

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل 

متطلبات الحصول على الشهادة

الفصل الثاوي الفصل الاول 
متطلبات الحصول على الشهادة



عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

22دراسات في الشعر العباس ي33دراسات في الشعر الجاهلي والاسالمي

22قضايا الشعر املعاصر22السردية العربية 

22دراسات في الاهدلس ي22قضايا هقدية عربية

33ثدليل الىصىص 22مىاهج الىقد ومصطلحاثه

22الحعبير القراوي22مىهج البدث وثدقيق الىصىص

22الاخحياري12اللغة الاهكليزية 

11الحلقة الىقاشية 

طرائق ثدريس 

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

33دراسات صىثية وصرفية33دراسات هدىية

22املىاهج اللساهية املعاصرة وثطبيقاتها22دراسات لغىية 

22علم اللغة الىص ي 22مصادر الدراسة اللغىية والىدىية

22الحعبير القراوي22مىهج البدث  وثدقيق الىصىص

12املعجم العربي22علم املصطلح

12اللغة الاهكليزية 

22الاخحياري

11الحلقة الىقاشية 

32الاخصاء املحقدم23الحصميم الحجريبي

33ارشاد فردي وحمعي33هظريات ارشادية وعالج هفس ي

43ارشاد مجحمع33مهارات ارشادية

32مادة اخحيارية22ارشاد ذوي الاخحياحات الخاصة

11هصىص اهكليزية33الارشاد  الجامعي(اكاديمي)

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل دكحىراهالارشاد الىفس ي والحىحيه التربىي

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل ماحسحيراللغة 

ماحسحيرالادب

التخصص العام و الذقيق 
الفصل الثاوي 

هوع الذراسة 
الفصل الاول 

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل 

متطلبات الحصول على الشهادة 

متطلبات الحصول على الشهادة



01دراسات محقدمة في خقىق الاوسان11هصىص اهكليزية

01سيمىار

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

32الاخصاء التربىي33دراسات محقدمة في علم الىفس التربىي

33دراسات محقدمة في علم الىفس الىمى22القياس والحقىيم 

32جعليم الحفكير33هظريات الحطىر املعرفي

22مادة اخحياري33دراسات محقدمة في الشخصية

11هصىص اهكليزي 22علم الىفس الفسيىلىجي

22دراسات محقدمة في علم الىفس املدرس ي11هصىص اهكليزي 

01دراسات محقدمة في خقىق الاوسان

01السمىار

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

22الاخصاء  التربىي33هظريات الارشاد التربىي

32الارشاد املدرس ي والاسري32برامج ارشادية

32هظريات شخصية 22مىهج البدث التربىي

23علم الىفس املعرفي 22القياس والحقىيم

12طرائق ثدريس عامة22دراسات محقدمة في علم الىفس التربىي

22ثطبيقات ارشادية 11هصىص اهكليزي 

1اسخيفاءالحلقة الىقاشية 

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل ماحسحيرالارشاد الىفس ي والحىحيه التربىي

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الثاوي الفصل الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة 

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الثاوي الفصل الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل دكحىراهالارشاد الىفس ي والحىحيه التربىي

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الثاوي الفصل الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة 

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل دكحىراهعلم الىفس التربىي



عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

22الاخصاء التربىي33دراسات محقدمة في علم الىفس التربىي 

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل ماحسحيرعلم الىفس التربىي

متطلبات الحصول على الشهادة هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 



33هظريات الحعلم 22القياس والحقىيم 

33هظريات الشخصية 32دراسات محقدمة  في علم الىفس الحطىري

33علم الىفس املعرفي22مىهج البدث التربىي

12طرائق ثدريس عامة32ثصميم ثجريبي

01خلقة هقاشية 11هصىص اهكليزي 

33دراسات في الاقتصاد الاسالمي33مىاهج املؤرخين املسلمين

33دراسات في ثاريخ املذن الاسالمية
دراسات في ثاريخ العراق في العهذًن 

الاًلخاوي والجالئري
33

33دراسات في ثاريخ دويالت املشرق الاسالمي33دراسات في الاستشراق

33دراسات في الحضارة ألاهذلسية33دراسات في الحروب الصليبية

ة22دًاهات العرب قبل الاسالم 11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

ة 1مستوفدراسات متقذمة في خقوق الاوسان11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

1مستوف(سيمىار  )خلقة هقاشية 

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

خرمات التدذًث في الذولة العثماهية خالل القرهين الثامن عشر 

والتاسع عشر
33

دراسات في ثاريخ العراق الثقافي خالل 

العهذ امللهي
33

33الصراع الذولي والحرب الباردة33الحرمات الاصالخية في اًران خالل القرن التاسع عشر

33دراسات في ثاريخ املغرب العربي الحذًث واملعاصر
الصراعات الذولية على الخليج العربي في 

العصر الحذًث
33

33دراسات في ثاريخ دًالى الحذًث واملعاصر33دراسات في خرمات التدرر في امريها الجىوبية

ة22دراسات في ثاريخ ثرليا الحذًث واملعاصر 11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

ة 1مستوفدراسات متقذمة في خقوق الاوسان11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

دلتوراهالتاريخ الحذًث- التاريخ 

الىجاح في الفصلين الذراسيين بمعذل ال ًقل 

لتابة + اجتياز الامتدان الشامل % + 70عن

أطروخة في التخصص على أن ثجاز بعذ املىاقشة

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الذراس ي الثاوي الفصل الذراس ي الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة

%70الىجاح في الكىرسسين بمعدل ال يقل ماحسحيرعلم الىفس التربىي

دكحىراهالتاريخ إلاسالمي- التاريخ 

الىجاح في الفصلين الذراسيين بمعذل ال ًقل 

لتابة + اجتياز الامتدان الشامل % + 70عن

أطروخة في التخصص على أن ثجاز بعذ املىاقشة



1مستوف(سيمىار  )خلقة هقاشية 

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

33دراسات في ثاريخ صذر الاسالم
دراسات في الحياة الاجتماعية في العصر 

العباس ي
33

22دراسات في ثاريخ العراق قبل الاسالم 
دراسات في ثاريخ الفنر والعلوم العربية 

الاسالمية
33

22دراسات في التاريخ الفاطمي22دراسات في التاريخ اململومي

22دراسات في ثاريخ املغرب الاسالمي22(دًالى في العصور الاسالمية )دراسات في التاريخ املحلي 

22الرخالة املسلمون في العصور الاسالمية22هظام السراعة والري في الذولة العربية الاسالمية

ة11مىهج البدث التاريخي وثدقيق املخطوطات 11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

ة 1مستوفطرائق ثذريس التاريخ11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

1مستوف(سيمىار  )خلقة هقاشية 

عذد الساعات الذراسية عذد الوخذات املادة عذد الساعات الذراسية  عذد الوخذات املادة 

33دراسات في ثاريخ العراق املعاصر33دراسات في ثاريخ العراق في العهذ العثماوي

33دراسات في ثاريخ اوروبا في عصر النهضة
دراسات في ثاريخ اوروبا بين الحربين 

(1939-1919)العامليتين 
33

33دراسات في ثاريخ اًران الحذًث واملعاصر
 -1920)دراسات في ثاريخ بالد الشام 

1946)
22

22دراسات في ثاريخ الوالًات املتدذة الامرينية
دراسات في ثاريخ مصر والسودان 

(1914 -1805)الحذًث
22

22دراسات في ثاريخ اسيا الحذًث واملعاصر11مىهج البدث التاريخي ودراسة الوثائق

ة ة11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز 11هصوص ثاريخية باللغة الاههليًز

1مستوفطرائق ثذريس التاريخ

1مستوف(سيمىار  )خلقة هقاشية 

33مىاخ مدلي

33بدار ومديطات

افية دلتوراهجغر

املاجستيرالتاريخ الحذًث- التاريخ 

الىجاح في الفصلين الذراسيين بمعذل ال ًقل 

لتابة رسالة في التخصص على أن ثجاز % + 70عن

بعذ املىاقشة

املاجستيرالتاريخ إلاسالمي- التاريخ 

الىجاح في الفصلين الذراسيين بمعذل ال ًقل 

لتابة رسالة في التخصص على أن ثجاز % + 70عن

بعذ املىاقشة

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الذراس ي الثاوي الفصل الذراس ي الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة

دلتوراهالتاريخ الحذًث- التاريخ 

الىجاح في الفصلين الذراسيين بمعذل ال ًقل 

لتابة + اجتياز الامتدان الشامل % + 70عن

أطروخة في التخصص على أن ثجاز بعذ املىاقشة

هوع الذراسة التخصص العام و الذقيق 
الفصل الذراس ي الثاوي الفصل الذراس ي الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة



33دراسات جيوبولتينية معاصرة

Modern agriculture  systems22

22 في ادارة املخاطر املهاهيةRSثطبيقات 

22التخطيط الحضري والاقليمي

عذد الساعات الذراسيةعذد الوخذاتاملادة

 عملي1+هظري 32 مىاهج البدث  والاخصاء  الجغرافي

افية  ة )دراسات وهصوص جغر 12(باللغة الاههليًز

 عملي2+هظري gis53الخرائط وثطبيقات 

 عملي1+هظري 32مىاخ ثطبيقي

22دراسات في الىقل والتجارة

22موارد مائية

عذد الساعات الذراسيةعذد الوخذاتاملادةعذد الساعات الذراسيةعذد الوخذاتاملادة

33دراسات في الجيومورفولوجي التطبيقي33ري وبسل

اقع صىاعية 33 مشنالت  التلوث البيئي33ثدليل مو

33 دراسات هاًذرولوجية ثطبيقية33ثدليل شبهات هقل

33مشنالت مىاخية معاصرة33دراسات سهاهية معاصرة

1مستوفيدراسات متقذمة في خقوق الاوسان1مستوفيدراسات متقذمة في خقوق الاوسان

1مستوفيخلقة هقاشية–سمنر 1مستوفيخلقة هقاشية–سمنر 

افية دلتوراهجغر

ًتدذد الاختصاص وفق خاجة املجتمع وهوع 

الاجازة الذراسيةاملمىوخة للموظفين لتلبية 

ًتدذد وفق املالك من - متطلبات سوق العمل 

.القسم املتخصصين في القسم العلمي

افية %70الىجاح في النورسسين بمعذل ال ًقل ماجستيرجغر

هوع الذراسةالتخصص العام و الذقيق
(طبيعي)الفصل الثاوي (بشري)الفصل الثاوي 

متطلبات الحصول على الشهادة

افية دلتوراهجغر

هوع الذراسةالتخصص العام و الذقيق
(مشترك)الفصل الاول 

متطلبات الحصول على الشهادة



عذد الساعات الذراسيةعذد الوخذاتاملادةعذد الساعات الذراسيةعذد الوخذاتاملادة

33دراسات في الجيومورفولوجي التطبيقي33مىاخ مدلي

33 مشنالت  التلوث البيئي33بدار ومديطات

33 دراسات هاًذرولوجية ثطبيقية33دراسات جيوبولتينية معاصرة

Modern agriculture  systems2233مشنالت مىاخية معاصرة

1مستوفيدراسات متقذمة في خقوق الاوسان22 في ادارة املخاطر املهاهيةRSثطبيقات 

1مستوفيخلقة هقاشية–سمنر 22التخطيط الحضري والاقليمي

افية ماجستيرالجغر

ًتدذد الاختصاص وفق خاجة املجتمع وهوع 

الاجازة الذراسيةاملمىوخة للموظفين لتلبية 

ًتدذد وفق املالك من - متطلبات سوق العمل 

.القسم املتخصصين في القسم العلمي

افية دلتوراهجغر

ًتدذد الاختصاص وفق خاجة املجتمع وهوع 

الاجازة الذراسيةاملمىوخة للموظفين لتلبية 

ًتدذد وفق املالك من - متطلبات سوق العمل 

.القسم املتخصصين في القسم العلمي

هوع الذراسةالتخصص العام و الذقيق
(طبيعي)فصل الثاوي (بشري)فصل الثاوي 

متطلبات الحصول على الشهادة


