
واملتقدمات على برامج الدراسات العليا  مراجع اختبارات القبول واملفاضلة للمتقدمني

هـ1443)غري املدفوعة الرسوم( للعام اجلامعي 

اختبارات املفاضلة واملقابالت الشخصية.ملحوظة: سيتم الحقًا التواصل مع املرشحني واملرشحات لدخول 

ي تويتر .  ولألهمية: 
 
يرجى متابعة اإلعالنات عىل الموقع الرسمي للجامعة والعمادة، وعىل حساب عمادة الدراسات العليا ف



برامج )الدكتوراه( بكليه الشريعة وأصول الدين 
المراجع العلميةالتخصص

. مقابلة شخصيةاألنظمـــــــــــة

. مقابلة شخصيةالفقــــــــــــــــــــــه

، مع اختبار القرآن الكريم. مقابلة شخصيةالقرآن وعلومه

. مقابلة شخصيةالسنة وعلومها

مقا�لة شخص�ةأصول الفقــــــــه
، مع اختبار القرآن الكريم. مقابلة شخصيةالعقيدة والمذاهب المعارصة

الشريعة وأصول الدينبرامج )املاجستري( بكلية 
المراجع العلميةالتخصص

، مع اختبار القرآن الكريم. مقابلة شخصيةالدراسات القرآنية المعارصة

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةالسنة وعلومها
، مع اختبار القرآن الكريم. مقابلة شخصيةالعقيدة والمذاهب المعارصة

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةلفقها
ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةاألنظمة

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةأصول الفقه



العلوم اإلنسانية ةبكلي دكتوراه(البرامج )
المراجع العلميةالتخصص

اللغويات

، ابن عصفور.  - ي ح جمل الزجاج   شر
ي العربية، محمد علي  -

ى
المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة ف

 يونس. 
ي  -

ي علم اللسانيات الحديث ، ) الفصل الثانى
ى
قضايا أساسية ف

الوعر .  نوالثالث والرابع ( ، د. ماز 

األدب

آفاق النظرية النقدية من المحاكاة إىل التفكيكية، د.صالح  -
 زياد. 

ي عند العرب، د. إحسان عباس.  -  تاريــــخ النقد األدن 
 البالغة العربية أصولها وامتداداتها، د. محمد العمري.  -

التاريــــخبرنامج 
مسار التاريــــخ القديم –
مسار التاريــــخ الحديث –
مسار التاريخ اإلسالمي –

ال يوجد مقابلة وال اختبار



برامج )املاجستري( بكلية العلوم اإلنسانية
المراجع العلميةالتخصص

اللغويات

-  . ي
ي النحو، ابن يعيش الصنعانى

ى
التهذيب الوسيط ف

 علم األصوات، د. محمد أحمد محمود.  -
ي علم الرصف، د. إبراهيم الشمسان.  -

ى
دروس ف

األدب

ي عند العرب، - د. محمد مندور." الباب األول  النقد المنهج 
ي فقط "

 والثانى
ي الحديث: مدارسه ومناهجه وقضاياه، د.محمد  - ي النقد األدن 

ى
ف

 .  صالح الشنطي
ي . -

ى
علوم البالغة، د. أحمد مصطفى المراغ

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةالتاريــــخ

مقابلة شخصيةالجغرافيا

مقابلة شخصية- الصحافة التلفزيونية

مقابلة شخصيةاألزماتاتصال 

مقابلة شخصيةاإلعالم السياجي 



برامج )الدكتوراه( بكلية الرتبية
ةالمراجع العلميالتخصص

مناهج وطرق تدريس العلوم

ي  -
ى
مطاوع، ضياء الدين، الخليفة، حسن جعفر. مبادئ البحث ومهاراته ف

بوية والنفسية واالجتماعية.  العلوم التر

-  . أبو زينة، فريد كامل واخرون. مناهج البحث العلمي

عبدالباري، ماهر شعبان. المنهج المدرسي أسسه، نظرياته، مكوناته وتنظيماته.  -

بية العلمية وتدريس العلوم. - ، محمد السيد. التر علي

 خليل، محمد أبو الفتوح. التفكتر أساليب تنميته وطرق قياسه.  -

درسي المعارص، مفهومه، مكوناته، الخليفة، حسن جعفر. المنهج الم -

 تنظيماته، تقويمه تطويره. 

مناهج وطرق التدريس العامة

 زيتون، كمال عبدالحميد. التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.  -
ي  -

ى
مطاوع، ضياء الدين، الخليفة، حسن جعفر. مبادئ البحث ومهاراته ف

بوية والنفسية واالجتماعية.  العلوم التر
. أبو زينة، فريد   -  كامل واخرون. مناهج البحث العلمي
عبدالباري، ماهر شعبان. المنهج المدرسي أسسه، نظرياته، مكوناته  -

 وتنظيماته. 
ي تنفيذ التدريس. -

ى
. مهارات التدريس رؤية ف ى  زيتون، حسن حسير

 خليل، محمد أبو الفتوح. التفكتر أساليب تنميته وطرق قياسه.  -
سي المعارص، مفهومه، ( المنهج المدر 2014الخليفة، حسن جعفر ) -

 مكوناته، تنظيماته، تقويمه تطويره. 



بوي اف التر اإلدارة واإلشر

ي عبد الرحمن. اإلدارة التعليمية  -
مفاهيم وآفاق.  -الطويل، هانى

ي إدارة  -
ى
فليه، فاروق وعبد المجيد، السيد. السلوك التنظيمي ف

 المؤسسات التعليمية. 
، هاوس. القيادة اإلدارية )صالح - جم(. بيتر المعيوف، متر
بوي.- اف التر ي اإلشر

ى
، عبدالعزيز. اتجاهات حديثة ف ى البابطير

-  .  خليل، نبيل سعد. إدارة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي
بوي - إطار لمدخل –محمد، أحمد علي الحاج. التخطيط التر

 تنموي جديد. 
ي لعلوم السلوكية.  -

ى
 العساف، صالح حمد. المدخل إىل البحث ف

ي للتعليمالزنقلي  - اتيج  ، أحمد محمود. التخطيط االستر
 .  الجامعي

بية اإلسالمية أصول التر

بوية اإلسالمية دراسة - ، ماجد. تطور مفهوم النظرية التر ي
الكيالنى

بية اإلسالمية. ي األصول التاريخية للتر
ى
منهجية ف

بية.- ي أصول التر
ى
السيد، محمد عبدالرؤوف. منهجية البحث ف

بية.- ي اجتماعيات التر
ى
زيادة، مصطفى وآخرون. فصول ف

التوجيه واالرشاد النفسي 

ي العلوم السلوكية.  -
ى
العساف، صالح بن حمد. المدخل إىل البحث ف

بوية.- ي العلوم النفسية والتر
ى
أبوعالم، رجاء محمود. مناهج البحث ف

-  . ي
أبو حطب، صادق آمال. مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصان 

 الشناوي، محمد محروس. العملية اإلرشادية.  -
-  . الشناوي، محمد محروس. نظريات االرشاد والعالج النفسي



 

برامج )املاجستري( بكلية الرتبية
المراجع العلميةالتخصص

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةمناهج وطرق تدريس العامة

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةلوممناهج وطرق تدريس الع

اف  بوياإلدارة واإلشر التر

، محمد عبدهللا. اإلدارة التعليمية والمدرسية _نظريات  - ي آل ناج 

ي المملكة العربية السعود
ى
 ية. وممارسات ف

بوي.- اف التر ي اإلشر
ى
، عبدالعزيز. اتجاهات حديثة ف ى البابطير

بوي الفعال. - اف التر المغيدي، الحسن محمد. اإلشر

بية اإلسالمية ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةأصول التر

بيةأصول  ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةالتر

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةالتوجيه واإلرشاد النفسي 



ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةتقنيات التعليم

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةمسار اإلعاقة العقلية 

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةمسار اإلعاقة البرصية 

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةمسار صعوبات التعلم

 

برامج )الدكتوراه(  بكليه العلوم
المراجع العلميةالتخصص

الكيمياء

1- Essential Organic Chemistry, P.Y. Bruice, 2016,
 3rd edition, Pearson.
2- Analytical Chemistry, G.D. Christian et al., 2013,

7th Edition
3- Essentials of Physical Chemistry, A. Bahl et al.,

2010, 4th edition
4- Inorganic Chemistry for JEE (Main & Advanced),

McGraw Hill India, 2017. 



الفيزياء

ي 
ى
ياء والمرجع المعتمد ف ى ي الفتر

ى
ي المفاهيم األساسية ف

ى
: اختبار ف

ً
أوال

هذا الجزء من االختبار
1-The Graduate Record Examinations (GRE books),

physics Tests.

: ثانيا:  ي أحد التخصصات المختلفة كالتاىلي
ى
اختبار ف

Charles Kittel, Introduction to 
Solid State Physics, 8th 
edition.

Condensed Matter 
physics

Robert D. Cowan, The Theory 
of Atomic Structure and 
Specta

Atomic, Molecular and 
optical physics

Bernard. Cohen; Concepts of 
Nuclear of Physics, McGraw- 
Hill; 1st edition.

Nuclear and Particle 
physics

F. Chen, Introduction to
Plasma Physics and Controlled
Fusion, 3rd edition.

Plasma and Fluid physics



برامج )املاجستري(  بكليه العلوم
المراجع العلميةالتخصص

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةأحياء

ياء ى الفتر
 The Graduate Record Examinations ( GRE books ) , 

physics Tests

الكيمياء
General Chemistry : The essential concepts , 

Raymond Chang 2014 

الرياضيات

 

مبادئ التفاضل والتكامل. صالح السنوسي وآخرون الجزء  -
ي  ، دار الخريج  ي

 األول والثانى
ي  - ية سلمان السلمان، دار الخريج   المدخل إىل البنى الجت 
ي المعادالت التفاضلية إبراهيم ديب وآخرون.  -

ى
 مقدمة ف

الجت  الخطي وتطبيقاته، معروف سمحان وآخرون،  -
 العبيكان 

ي نظرية الزمر،  -
ى
ي وعبد هللامقدمة ف

الجوغ،  محمد القاضى
 مكتبة الرشد

-، ، محمد القويز وصالح السنوسي ي
مبادئ التحليل الحقيفر

 الجزء األول. 



برامج )املاجستري كلية اهلندسة
المراجع العلميةالتخصص

ي الهندسة الكيميائية
ى
ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةماجستتر العلوم ف

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةماجستتر الهندسة الكهربائية

برامج )املاجستري( بكلية اللغات والرتمجة
المراجع العلميةالتخصص

ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةاللغويات التطبيقية

جمة ي التر
ى
ال يوجد اخت�ار وال مقا�لةاآلداب ف



برنامج )املاجستري( بكلية الطب
المراجع العلميةالتخصص

مقابلة شخصيةالكائنات الدقيقة والطفيليات اإلكلينيكية

برامج )املاجستري( بكلية العلوم الطبية التطبيقية
المراجع العلميةالتخصص

ات اإلكلينيكية علوم المختت 

1- Biomedical Sciences, Essential Laboratory
Medicine Edited by :
1. Ray K. Iles, Anglia Ruskin University, UK.
2. Suzanne M. Docherty, Queen Elizabeth II
Hospital, Welwyn  Garden City, U،

2- Elsevier's Medical Laboratory Sciences
Examination Review Edited by:
Linda J. Graeter, Elizabeth G. Hertenstein, Charity E.
Accurso, Gideon H. Labiner.




