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 عداد خطة الكتاب والسنةمراحل إ

 املرحلة األوىل: -أ

 ية خبطابه املؤرخ املرحلة األوىل: صدر قرار سعادة رئيس قسم الدراسات اإلسالم

الدراسات بتكوين جلنة بقسم الدراسات اإلسالمية ابسم "جلنة  ،22/11/1430يف 

 " مكونة من:العليا

 د. سليمان القرعاوي، أستاذ التفسري وعلوم القرآن.-1

 .، أستاذ مشارك يف العقيدةد. بدران بن احلسن-2

 .، استاذ مشارك يف الفقهد. خالد احلصني-3

 .يف التفسري وعلوم القرآن شارك، أستاذ مالشيخ على أمحد د. عبد الشايف-4

مهمتهاااا إعاااداد بااارامج للدراسااااات العلياااا ابلقسااام ماااايف ا ساااتعانة  ع اااا  القساااام يف    
ختصصاهتم املتعاددة، وقاد ناان ألع اا  القسام يف الفااة الساابقة ب ال الساب  يف إعاداد 

مسامهة باعلة يف املشارنة واملراجعة  هذه الربامج، مث نان ألع ا  القسم يف الفاة احلالية
 وعمليات التدقي  مما ساهم يف إخراج هذا الربانمج على أحسن صورة.

 املرحلة الثانية: -ب   

صاادر قاارار سااعادة رئاايس قساام الدراسااات اإلسااالمية بتكااوين جلنااة ماان أع ااا  القساام يف 
 والسنة، وهم: ملراجعة وتعديل خطة املاجستري لربانمج الكتابالكتاب والسنة ختصص 

 مشارك يف التفسري وعلوم القرآن. أستاذهللا الشهري،  د. علي بن عبد-1
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 الشايف الشيخ أمحد، أستاذ مساعد يف التفسري وعلوم القرآن. د.عبد-2

 د. مجال برحات صاويل، أستاذ مساعد يف احلدي وعلومه.-3

 مساعد يف التفسري وعلوم القرآن. أستاذد.حممد العودات، -4

 محد بن بارس السلوم، أستاذ مساعد يف الدراسات القرآنية.د.أ-5

 د.مهيب احلصان، أستاذ مساعد يف احلديث وعلومه.-6

" تعااديالو وتطااويراو اسااات ابة الكتاااب والساانةوناناام مهمتهااا الن اار يف باارانمج "ماجسااتري 
 للملحوظات الواردة من الل نة العلمية للدراسات العليا بكلية اآلداب.

م مراجعة هذا الربانمج مراجعاة اائياة مان قبال ساعادة ونيال الكلياة للدراساات وأخرياو  مت
 العليا والبحث العلمي الدنتور عبد اإلله املال .
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 احملتويات

 

  املقدمة 

 اخلطة الدراسية 

 توصيف املقررات 
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 اجلهة املقدمة للربانمج  -1

 .جامعة امللك فيصل اجلامعة:
 .اآلداب :الكلية
 .اإلسالمية الدراسات :القسم

 سم الربانمج الدرجة العلمية: ا -2
 مسار أ 

 اسم الربانمج / ماجستري الكتاب والسنة 
 الدرجة العلمية / املاجستري ىف الدراسات اإلسالمية / ختصص الكتاب 

 مسار ب 
 اسم الربانمج / ماجستري الكتاب والسنة 

 السنة  الدرجة العلمية / املاجستري ىف الدراسات اإلسالمية / ختصص
 مقدمة:    -3

إذ يسذع  إ  قييذق معذاي   ؛يتوافق هذاا الذمجمم مذؤ ر يذة جامعذة امللذك فيصذل ارسذالت ا
نه أن أاهذذو مذذا مذذز  ذذ ،امامليذذا حمليذذااجلذذودو ااتمتدذذاد امييذذادميك  ذذا ميتذذز مذذز التديذذ  االذذ  دو 

العليذا االرذاني    يس م يف تطوي  اجملتدذؤ العذ ا السذعودا مامذة، املذ  قليذ  للرذة الدراسذات
 مل  م يد اجل ود للن ل مز موارد املع فة اإث ائ ا.

ليد أسذ د  يف ننذاه هذاا الذمجمم، مذز جنييذة التصذور العذام االتتامذل مذؤ الت صصذات 
يدذذا أسذذذ د  يف ارذذؤ مي راتذذذه   ،اميخذذ جل جلنذذة تطذذذوي  نذذ امم الدراسذذذات العليذذا نتليذذذة اآلداب

 ،تللذذة مذذز ررذذل رئذذيد رسذذم الدراسذذات اإلسذذالمية  لتليذذةاتلصذذيال ا جلنذذة الدراسذذات العليذذا امل
 م يف تدريق املسائل اتعديل ما جيب تعديله.اايان ميمضاه هيئة التدريد  ليسم دار ه
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 املرجعيات -أ
مل يتذذز اذذاا الذذمجمم أن يتذذون ملذذ  نيالتذذه اتاليذذة دان اسذذتناد إ  م جعيذذات داخليذذة النيذذة 

 هك التالية:اخارجية، احملية، 
 ة املونيدو للدراسات العليا يف اجلامعات الصذادرو نيذ ار مذز  لذد التعلذيم العذا  ررذم الالئح
3/6/1417. 
 .ماي ات اايئة الولنية للتيومي ااتمتداد امييادميك 
 .الدليل اتسرت ادا لرناه اتطوي  اتنليا ن امم الدراسات العليا 
 ادرو مذذذز الل نذذذة الدائدذذذة الصذذذ ،اسذذذترانة مسذذذ  اارذذذؤ الدراسذذذات العليذذذا  امعذذذة امللذذذك فيصذذذل

 .هذ1429لل طط االنظم الدراسية لمامم الدراسات العليا سنة 
 الصذذادر مذذز ايالذذة  ،متطلرذذات اإجذذ اهات ننذذاه ادطذذط الدراسذذية اتعذذديل ا للد نيلذذة اجلامعيذذة

اجلامعذذة للوذذاان امييادمييذذة امذذز الل نذذة الدائدذذة لل طذذط االذذنظم الدراسذذية لذذمامم الدراسذذات 
 .هذ1428العليا سنة 

  ما جاه مز مياييد مونيدو أر  ا جلنة تطوي  ن امم الدراسات العليذا نتليذة اآلداب  امعذة
 امللك فيصل.

 ر ية ارسالة اأهداف يلية اآلداب  جلامعة . 
  يدذذذا يانذذذ  للد جعيذذذات ااتستوذذذارات ادارجيذذذة النيذذذا اداليذذذا مسذذذا ت ا يف تصذذذور هذذذاا

 المجمم، ناي  من ا:
    امعة اإلمام حمدد نز سعود اإلسالمية  ل  ..ن جمم املاجست 
 ..  ن جمم املاجست  نيسم الدراسات اإلسالمية  امعة امللك سعود  ل 
 ن جمم املاجست  نيسم الدراسات اإلسالمية،  امعة أم الي جل  تة املت مة 
 ة نذذذ جمم املاجسذذذت   نتليذذذة معذذذارف الذذذونيك االعلذذذوم اإلنسذذذانية،  جلامعذذذة اإلسذذذالمي

 العاملية  الي  .
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 .ن جمم املاجست  نتلية الو يعة  امعة ال موك اميردن 
 .ن جمم املاجست  نتلية الو يعة جامعة الواررة  إلمارات الع نية املتحدو 

  تستوذذذذذارو  ز ملذذذذذ  مسذذذذتوجل مذذذذذ ا اإسذذذذذالمكيخذذذذماه امستوذذذذذار يدذذذذا اسذذذذذتلدج مذذذذذز  راه 
 .االتحتيم
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 مسار اإلعداد:  -ب

ملسذذار لتوج ذذات اجلامعذذة قذذو قييذذق اجلذذودو ااتمتدذذاد امييذذادميك، ارذذد يسذذت يب هذذاا ا
 اختا هاا املسار م نيلت :

 .تصور املو اع 

 .إخضاع املو اع للتحتيم اامل اجعة 

 تصور مشروع برانمج املاجستري:
 خضؤ تصور هاا املو اع ددسة امترارات:

 :ا عتبار اجلامعي 
جلامعة مز قييق التدي  يف التعليم االتعلم االرحث أخاج  تمترار ما يتوافق مؤ رسالة ا

العلدك املتصل نيضا  اجملتدؤ، مؤ ت سيخ ال وان ، االل م الصحي  لألصول، اتعديق 
 لالع مل  ما استحدث يف خمتلف العلوم.ات
 :ا عتبار املنه ي 

ة. مز املعلوم أن املن م هو ملتاح مت ل العلوم، اأنه حباره تتون اإلرافة النومي
فاملضام  رد تتون مع افة، التز التدي  يتون  مليار ت املن  ية ميهنا هك اليت تتيف 

 الل م اامل داد.
 :ا عتبار التكاملي 

أخاج نع  اتمترار من لة املاجست  ردز مسار الدراسات العليا؛ إذ يوتل نيلية يرىن 
 رات الديتوراه تنيياً. فدي رات املاجست  أساس مت  ملي   ،ملي ا ن جمم الديتوراه

 :ا عتبار التدريسي 
 رامينا يف المامم امليرتنية ما حيظ  نه رسم الدراسات اإلسالمية مز يلاهات 

 يف الت صصات املطلونة مددا انوماً.
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  ا عتبار اهليكلي: 
، اذلك نض ارو تونييد  لتلية جلنة تطوي  ن امم الدراسات العليايف تلق مليه اأخاج  ا 

النظم تلية امل تللة رداًج لتونييد الجست  اليت تيدم ا أرسام مامم املال العام لاايت
 ارد ررطنا اليواسم املورتية التالية:ااآلليات ن  أرسام التلية، 

 ختصصية .نناه ن امم املاجست  مل  مي رات  -
الطالب،  متنومة، تندك م ارات التدريد العليا لدجلتدريد ل ق )اسرتاتي يات( امتداد  -

 مل  أساليب اتوار االنياش، اتتليل م نع . نعض مورومات املي ر.مز خالل تدرير م 
ب ييلية إاجا  الرحث اتيدميه ال، يتعلم فيه الط"من  ية الرحث العلد  "مي ر امتداد  -

 .امناروته
ردز  امعةجلمدادو الدراسات العليا  امليدم مز  ندوذجامتدد التوصيف املي رات تونييد ل -

 )الدليل اتسرت ادا لرناه اتطوي  اتنليا ن امم الدراسات العليا(.
 :لع . المجمم امتدد التيسيم التا  -
 .ميدمة مامة 
  ادطة الدراسية 
  توصيف املي رات 



11 
 

 الرؤية:  -4
قييق ال  دو االتدي  مل  املستوجل احمللك ااإلرليدك االدا  يف  ال الدراسات 

 ال يافات.اأصالته اتع ي  نيوار يافة اجملتدؤ اإلسالمك اإلسالمية ات سيخ ث

 الرسالة :  -5
مياديز الت صص اإث اه الرحث العلدك   لعطاه ااإلنداع يفإمداد يلاهات متدي و 

 اجلودو.معاي  يف خدمة اجملتدؤ اذلك أبمل  املرتت  ااإلس ام 

 األهداف:  -6
  ختصص التتاب االسنة.التأهيل املتدي  يف 
  الوامية ااملعتدلة فت  ً  التتاب االسنةيف  العلدية املت صصةالتلاهات ام يف إمداد اإلس ،

  .مل  ف م الرتاث اإلسالمك مز منانعه اميصيلة اروامده ال اس ة واليادر 
  .تلرية نياجة اجملتدؤ السعودا مز اد جي  املتدي يز 
 المية اامية. إمطاه اتلول للدوتالت االيضا  املعاص و، مز خالل ر ية إس 
  تندية م ارات التلتذ  العلدذك لذدجل للرذة الدراسذات العليذا  تمتدذاد ملذ  منذاهم الرحذث

 اتدي ة.
  التتاب االسنة.اإلث اه املع يف نتيدمي إرافة ملدية متدي و يف ختصص 
  ،ال نط ن  اميصول يف ختصص التتاب االسنة، ااملناهم العلدية اتدي ة ت ريتاً لل صوصية

 للتواصل. ادمداً 

 الربانمج : تقدمي  سوغاتم  -7
  .أتهيل يوادر ملدية يف ختصص التتاب االسنة 

 .صنامة اميحباث العلدية مسا ة يف إث اه نناه ص ح العلم اتندية ترتصاد املع فة 
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 .تلرية رغرة ي   مز خ جيك اليسم ااميرسام الو مية املداثلة يف مواصلة الدراسات العليا 

 يسذذم مذذز املعيذذديز ااملعيذذدات، اتذذوف  اجل ذذد االورذذ  الال مذذ  للحصذذول خدمذذة منسذذوا ال

 مل  اليرول يف ن امم الدراسات العليا يف اجلامعات اميخ جل.

 القبول يف الربانمج :  -8
 التقدم للربانمج :   - 8/1
   اط الالئحة املونيدو للدراسات العليا.قيق  -
 جامعة امللك فيصل ايلية اآلداب.   اطقيق  -
  رسم الدراسات اإلسالمية.  اط يق ق -
 شروط القباول:   - 8/2
  ً أا نياصذذذال ملذذذ  منحذذذة رسيذذذة للدراسذذذات العليذذذا إذا يذذذان غذذذ  أن يتذذذون املتيذذذدم سذذذعود ،

 .سعودا

  أن يتذذذون املتيذذذدم نياصذذذالً ملذذذ  الوذذذ ادو اجلامعيذذذة يف ختصذذذص الدراسذذذات اإلسذذذالمية مذذذز
 يل مز جيد جداً.جامعة سعودية أا جامعة معرتف هبا نتيدي  ت ي

 .ًأن يتون املتيدم نيسز الس و االسلوك اتئياً لريا 

 .أن ييدم ت ييت  ملديت  مز أساتاو سرق ام تدريسه 

 .ًأن ييدم موافية مز م جعه مل  الدراسة إذا يان موظلا 

   املعد لالك. اتخترارأن جيتا 

 راسذذات اإلسذذالمية، نتليذذة أن جيتذذا  امليانلذذة الو صذذية مذذؤ جلنذذة الدراسذذات العليذذا ليسذذم الد
 اآلداب.

 .أن حيدد املتيدم إ  المجمم الت صص الاا ي يد اتلتحاق نه ررل الو اع فيه 
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 الربانمج الدراسي: .9

 ( سامات.8امددها )    .ة ااختياريةإجرارياللصل اميال: مي رات  -

 ( سامات.8امددها )     .إجرارية ااختياريةاللصل ال اين: مي رات  -

 ( سامات.8امددها )     .إجرارية ااختياريةالث: مي رات اللصل ال  -

 ( سامات.6امددها )        اللصل ال انؤ: الرحث )ال سالة(. -

 لساماتمدد ا املي ر رم  اسم املي ر م

 من  ية الرحث العلدك 1

Research Methodology 

74011670 2 

 ملوم الي  ن 2

Quranic Sciences  

74011611 2 

 الي  نيةالي اهات  3

Quran Recitations 

74011616 2 

 ملوم اتديث 4

Sciences of Hadith 

74011622 2 

 مناهم امللس يز 5

Methods of Commentators 

74011613 2 

 ورومكاملتلس  ال 6

Analytical Exegesis 

74011612 2 

 2 74011615 نيلية حبث يف التتاب 6
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Research Seminar 

 تحليلكالتلس  ال 8

Analytical Exegesis 

74011615 2 

 إم ا  الي  ن 9

Eajaz Alquran 

74011617 2 

 صول الت  يم ادراسة اميسانيدأ 10

Fundamentals of Hadith Reference 

74011621 2 

 مناهم احملدث  11

Methods of the Scholars (Narrators) of Hadith 

74011623 2 

 ملل اتديث 12

The Science of ‘Ilal al-Hadith (Causes of 

Hadith) 

74011627 2 

 نيلية حبث يف السنة 13

Research Seminar 

74011625 2 

 تعديلال ح ا اجل 14

Narrators’ of Hadith Critique and Credibility 

74011624 2 

 تحليلكالديث ات 15

Analytical Hadith 

74011626 2 
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 الرسالة.الفصل الرابيف:  -

مذز ميذ رات مسذاره نتيذدي  ت ييذل مذز  (  %50لب تس يل ال سذالة نعذد اجتيذا  ) جيو  للطا
 جيد جدا.

 مل  الطالب اتختيار ن  التتانة يف )التتاب( أا )السنة(؛ ليصر  ختصصه الدريق.
 جيب أن يتدي  موروع ال سالة  جلدو ااميصالة.

 خطوات اختيار املوضوع وتس يل الرسالة : -

طالذذب اامل  ذذد امييذذادميك يف اختيذذار منذذوان ال سذذالة،   إنيضذذار مذذا نذذ  ال يذذتم التنسذذيق  -
 ي ر  أن العنوان مل يدرس نعدما يع . مل  اليسم ميخا املوافية مليه.

ييذذذوم الطالذذذب  لتنسذذذيق مذذذؤ امل  ذذذد امييذذذادميك يف ارذذذؤ خطذذذة الرحذذذث لع رذذذ ا ملذذذ    -
 اليسم اأخا املوافية ملي ا.

 لي ا.ييدم الطالب ادطة لليسم للدوافية م -

 يع  اليسم مو فا مل  الطالب. -

 متطلبات التخرج:   -10
 إمتام املي رات الدراسية. 

  .إاجا  ال سالة 

  جّيد جدا  "ت ييل مز اتصول مل  تيدي  مام". 

 الت هيزات واإلمكاانت وهي:   -11
 الت هيزات وتشمل:  - 11/1
  قاعات احملاضرات :  - 11/1/1

، الااتت متعددو اتست دامات، ارامة للطالرات    و رامة    و نوسائل م . نيدي ة
 ندائ و نث مرا  .
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  املعامل:  - 12/1/2
 امعدل صوتيات نيديث.    معدل نياسب

 املكتبات وقواعد املعلومات:  - 12/1/3
 امعة امل ي ية  جلتترة امل 
 متترة للت  يم ادراسة اميسانيد. 
  ين:كاو احلاسب اآليل والتعليم اإلل  - 12/1/4

 .معدل نياسب   ، ان امم ملدية
  أخرىجتهيزات   - 12/1/5
 .ج ا  م . )داات و(، اسرورو ذيية 
  اإلمكاانت البشرية:  - 12/2
  :أع ا  هيئة التدريس  - 12/2/1

للييذام  اأيادمييذااملذاهل  ملديذا ات نذو  تدريد الهيئة مدد ير  مز أمضاه يوجد  ليسم 
 مم، اهم:نتدريد مي رات هاا المج

 اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
العب  
 التدريسي

 سعودا التلس  املومه أستاذ الي مااا  أ د . سليدان نز صاحل
10 

 اور س اتديث املومه أستاذ أ د . حمدد نز مرد هللا نيياين
10 

 سعودا ال يافة اإلسالمية أستاذ أ د . أمحد نز مرد الع ي  اتلييب
10 

 سعودا اتديث املومه أستاذ موارك ال محز العد د . حمدد نز مرد 
12 
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العب   اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
 التدريسي

 سعودا التلس  املومه أستاذ موارك د . مرد ال محز نز هورول الو  ا
12 

 سعودا الليه اأصوله أستاذ موارك د. مرد اتديد نز مرارك الويخ مرارك
12 

 سورا الليه اأصوله أستاذ موارك د . مرد هللا نز حمدد نورا الدي  وا
12 

 سعودا الليه اأصوله أستاذ موارك د. خالد نز إن اهيم اتص 
12 

 سعودا التلس  املومه أستاذ موارك د . ملك نز مرد هللا الو  ا
12 

 سعودا الليه اأصوله أستاذ موارك د . ريد نز حمدد  ل الويخ مرارك
12 

 سعودا الليه اأصوله أستاذ موارك د.  مرد هللا نز حمدد السداميل
12 

 سعودا فيه ميارن أستاذ موارك د. مرد اإلله حمدد املال
12 

 مص ا فيه ميارن أستاذ موارك د. م ت  حاتة ي ار حمدد
12 

 مص ا املوم الي  ن تلس ال أستاذ موارك الويخ محد ملكأد. مرد الوايف 
12 

 ج ائ ا اتضارو االللسلة أستاذ موارك تسزد. ندران مسعود نز 
12 

 سعودا الليه اأصوله واركأستاذ م حمدد الداغان د . خالد نز
12 
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العب   اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
 التدريسي

 سعودية التلس  املومه أستاذ موارك د . هدجل نن  دلي ان الدلي ان
12 

 ج ائ ا السنة املوم ا أستاذ مسامد د. مجال ف نيات صاا 
14 

 سعودا سياسة   مية أستاذ مسامد د. صاحل ان اهيم اتص 
14 

 سورا تلس  املوم الي  ن سامدأستاذ م د. أمحد فارس السلوم
14 

 سورا الليه ااميصول أستاذ مسامد د. حمدد جنيد حمدد الدي  وا
14 

 سعودا فيه ميارن أستاذ مسامد د. حمدد مرد الع ي  العييل
14 

 أردين مييدو امااهب معاص و مسامدستاذ أ د. حمدد سعيد صما
14 

 أردين مهاتديث املو  أستاذ مسامد د. م يب صاحل اتصان
14 

 سورا الليه امليارن أستاذ مسامد د. من  مرد هللا خض 
14 

 أردين التلس  املوم الي  ن أستاذ مسامد د. حمدد العودات
14 

 أردين العييدو االدموو االلت   أستاذ مسامد د. حمدد مرد اتديد اليطاانة
14 

 ج ائ ا ص والعييدو ااملااهب املعا أستاذ مسامد د. مرد ال  اق معاش
14 
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العب   اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
 التدريسي

 سوداين العييدو ااملااهب املعاص و أستاذ مسامد د. الت اين حمدد اميم 
14 

 سعودا الليه امليارن أستاذ مسامد د. امحد مرد هللا الوعييب
14 

 سورا الليه ااميصول أستاذ مسامد د.  سل حمدود اتايف
14 

 أردين اتديث السنة املوم أستاذ مسامد د. مرد هللا حمدد أم  العد ا
14 

 مص ا مييدو اثيافة إسالمية أستاذ مسامد د. حمدد مرد الدامي ملك سليدان
14 

 مص ا التلس  املوم الي  ن أستاذ مسامد د. سامك رفع  مرد اليادر امي ي 
14 

 ج ائ ية املياصد اأصول الليه أستاذ مسامد  ا امد  د. ف يدو صادق 
14 

 سورية أصول الليه تاذ مسامدأس د. ميادو نن  حمدد اتسز
14 

 مص ية تلس  املوم الي  ن أستاذ مسامد د. فالدة مرد هللا مرد اللطيف صاحل
14 

 مص ية مييدو امااهب معاص و أستاذ مسامد د. جدرو نيسز مرد اجلواد
14 

 أردنية الليه أستاذ مسامد د. افاه مرد املعطك خض 
14 

 مص ية التلس  املوم الي  ن مسامدأستاذ  د. أمرارية حمدود أنو جرل
14 
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العب   اجلنسية التخصص ةالرتب ا سم
 التدريسي

 أردنية التلس  املوم الي  ن أستاذ مسامد د. أمل إساميل صاحل
14 

 سورية الليه اأصوله أستاذ مسامد د. نينان مسلم ن ادا
14 

 مص ية الليه اأصوله أستاذ مسامد د. سح   ي   نيسز
14 

 أردنية ملوم الي  نالتلس  ا  أستاذ مسامد د. خ ام  حمدد سالمه العيس 
14 

  :الطاقم الفين  -12/2/2
  يف تينية التعليم، ااتاسب اآل ، امعدل الصوتيات.لارم فين 

  الطاقم اإلداري والسكراترية:  -12/2/3

  ختصيص ست ت  يتو  امل ام اإلدارية االست اترية 

 :متويل الربانمج وتشمل – 12/3
 ردز مي انية التلية: الدمم الداخلك 
 العدل مل  إجياد دمم مز املاسسات اد ية اامياراف ذات العالرة : دمم ادارجكال

  لت صص.
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 اخلطة الدراسية
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 تت من اآليت:و  ،اخلطة الدراسية ووصف املقررات  -13
املاجسااتري  :املشااك لفصال الدراساياحيادد مسااار الاذي توضايحي الخطا  امل  - 13/1

 مسارين. ، ويتكون منلتخصص الكتاب والسنة
 الكتابمسار : أو و 

 الفصل األول: مقررات إجبارية واختيارية

ساعات( وخيتار مقررا من املقررات  6يدرس الطالب ثالث مقررات إجبارية)بواقيف 
 ا ختيارية)بواقيف ساعتني(

 نومه مدد السامات رم  املي ر اسم املي ر

  من  ية الرحث العلدك

Research Methodology 

 إجرارا 2 74011670

 ملوم الي  ن

Quranic Sciences  

 إجرارا 2 74011611

 الي اهات الي  نية

Quran Recitations 

 إجرارا 2 74011616

 أصول الت  يم ادراسة اميسانيد

Fundamentals of Hadith 

Reference 

 اختيارا 2 74011621

 ملوم اتديث

Sciences of Hadith 

 اختيارا 2 74011622
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 ثاينالفصل ال

ساعات( وخيتار مقررا من املقررات  6يدرس الطالب ثالث مقررات إجبارية)بواقيف 
 ا ختيارية)بواقيف ساعتني(

 نومه مدد السامات رم  املي ر اسم املي ر

 مناهم امللس يز

Methods of Commentators 

 اجرارا 2 74011613

 التلس  املورومك

Analytical Exegesis 

 اجرارا 2 74011612

 نيلية حبث يف التتاب

Research Seminar 

 إجرارا 2 74011615

 مناهم احملدث 

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith 

 اختيارا 2 74011623

 ملل اتديث

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith) 

 اختيارا 2 74011627

  

 الفصل الثالث

ساعات( وخيتار مقررين من املقررات  4باريني)بواقيف يدرس الطالب مقررين إج
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 ساعات( 4ا ختيارية)بواقيف 

 نومه مدد السامات رم  املي ر اسم املي ر

 التلس  التحليلك

Analytical Exegesis 

 إجرارا 2 74011615

 إجرارا 2 74011617 إم ا  الي  ن

 اتديث التحليلك

Analytical Hadith 

 اختيارا 2 74011626

 ملوم اتديث

Sciences of Hadith 

 اختيارا 2 74011622

 اجل ح االتعديل

Narrators’ of Hadith Critique and 

Credibility 

 اختيارا 2 74011624

 

 : ال سالة.الفصل الدراسي الرابيف
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 السنةمسار :  اثنياو 

 الفصل األول

را من املقررات ساعات( وخيتار مقر  6يدرس الطالب ثالث مقررات إجبارية)بواقيف 
 ا ختيارية)بواقيف ساعتني(

 نومه مدد السامات رم  املي ر اسم املي ر

 من  ية الرحث العلدك

Research Methodology 

 إجرارا 2 74011670

 ملوم اتديث

Sciences of Hadith 

 إجرارا 2 74011622

 أصول الت  يم ادراسة اميسانيد

Fundamentals of Hadith 

Reference 

 إجرارا 2 74011621

 ملوم الي  ن

Quranic Sciences  

 اختيارا 2 74011611

 الي اهات الي  نية

Quran Recitations 

 اختيارا 2 74011616

 

 الفصل الثاين 

ساعات( وخيتار مقررا من املقررات  6يدرس الطالب ثالث مقررات إجبارية)بواقيف 
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 ا ختيارية)بواقيف ساعتني(

 نومه السامات مدد ال م  اسم املي ر

 مناهم احملدث 

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith 

 اجرارا 2 74011623

 ملل اتديث

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith) 

 إجرارا 2 74011627

 نيلية حبث يف السنة

Research Seminar 

 إجرارا 2 74011625

 مناهم امللس يز

Methods of Commentators 

74011613 2  

  2 74011612 التلس  املورومك

 

 الفصل الثالث

ساعات( وخيتار مقررين من املقررات  4يدرس الطالب مقررين إجباريني)بواقيف 
 ساعات( 4ا ختيارية)بواقيف 

 نومه الساماتمدد  املي ر رم  اسم املي ر

 إجرارا 2 74011624 اجل ح االتعديل
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Narrators’ of Hadith Critique and 

Credibility 

 اتديث التحليلك

Analytical Hadith 

 إجرارا 2 74011626

 التلس  التحليلك

Analytical Exegesis 

 اختيارا 2 74011615

 إم ا  الي  ن

Miracles of the Qur’an 

 اختيارا 2 74011617

 ملوم الي  ن

Quranic Sciences  

 اختيارا 2 74011611

 

 : ال سالة.راسي الرابيفالفصل الد

 جما ت العمل:

 مز املتورؤ ان تتون  اتت العدل د جيك هاا المجمم فيدا يلك:

 . سلك التعليم العام االعا .1

 .  نيث   مك يف الو ارات ااايئات الو مية.2

 رانطة العامل اإلسالمك.. 3

 اايئات ااجلدعيات اد ية..4
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 توصيف املقررات
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 :توصيف املقررات   - 13/2

  منه ية البحث العلمي اسم املقرر:
 74011670  :رمزه سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: رسم الدراسات اإلسالمية القسم الذي يقدمه:
 اميال بصله الدراسي: ت يوجد املتطلبات السابقة:
 إجرارا صفة املقرر: ماجست  املستوى الدراسي:

 : هداف املقررأ

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 

 تطريق م ارات الرحث العلدك فيدا خيص التتاب االسنة. -1
 قييق مناذج مز امل طولات افق املناهم العلدية ااميصول الصحيحة يف قييق الرتاث. -2

 .است دام التينيات اتدي ة يف الرحث العلدك -3

 اررية يان  أا رردية. اجؤ اامل املصادرال جوع إ   -4
 حمتوايت املقرر

الرحث العلدك: مل ومه، اهتدام ملداه املسلد  نه. أريان الرحث: )الرانيث، موروع الرحث، مصادره،  -
 مناه ه، صياغته(. روانط الرحث العلدك.. 

ييلية   -ييق. قييق امل طولات:التحييق: مل ومه، أ يته. صلات احمليق. مناهم التحييق. م انيل التح -
تصنيف املتترة: الوررية،  –است دام اتاسوب يف العلوم الو مية.  -خت يم اتديث مز يتب السنة. 

 .ااتلترتانية، داائ  املعارف الوررية ااإللترتانية، التوثيق الوررك ااإللترتاين
يم الرحث، تعديل الرحث، إاجا  الرحث ارضا ه: تصور ادطة، رضا  التح ي ، ااوامش، ارؤ الل ارس، تيي -

 نو  الرحث.
The Contents: 

The definition of scientific research, the content and procedures of research, The fundamentals and 

standards of research... 



30 
 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
  ارو مت ل اميفتار ام ر ا.م 

 .م ارو صياغة النصوص 
 :طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  ارش العدل، انيليات النياش،  حيددها اميستاذ مز خالل ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

 م.2002الياه و: اايئة املص ية العامة للتتاب،  ،حمدد   ن مد : الرحث العلدك مناه ه اتينياته - 1
 هذ1416هم الرحث اقييق الرتاث، متترة العلوم ااتتم، أي م رياه العد ا: منا - 2

 م.1994مرد السالم هاران: قييق النصوص انو ها، الياه و: متترة السنة،   -4
 م.1996. حمدد ملك الت انوا: يواف اصطالنيات اللنون، قييق: ملك دني اج، ن ات: متترة لرنان، 5
 م.1980ماسسة ال سالة، ن ات: ث ااملصادر، حمدد م اج ادطيب: حملات يف املتترة االرح -6

 دومة  ني  : است دام اتاسوب يف العلوم الو مية،  دومة حبوث مت صصة، جدو: املع د اإلسالمك  -7
 م.1992للرحوث االتدريب، مطرومات الرنك اإلسالمك للتندية، 

8- www.alwaraq.net 

9- www.shamela.net 

http://www.alwaraq.net/
http://www.shamela.net/
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                   علوم القرآن اسم املقرر:
 74011611 :رمزه : سامتانعدد ساعاته

 : يلية اآلدابالكلية اليت تقدمه رسم الدراسات اإلسالمية القسم الذي يقدمه:
 : اميالبصله الدراسي : ت يوجداملتطلبات السابقة

 : إجراراصفة املقرر : ماجست الدراسي املستوى
 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 

 قييق املسائل ذات الرعد اجلد  ن  ملداه الت صص رنطاً  سوغاته.   -1
 .رد الور ات امل ارو نيول ج ئيات املي ر ردمياً انيدي اً  -2

 .ملي ر تيدمي تي ي  اترخيك مترص  ملورومات ا -3

اتتم مل  الدموات اتدي ة يف التعامل مؤ تلس  الي  ن مل  روه النصوص االعلل ال انتة يف هاا  -4
 السياق .
 حمتوايت املقرر

اميني ف السرعة  -تطور يتانة املصحف الو يف  -مجؤ الي  ن الت مي ايتانته  -الونيك اما أث  نيوله مز  ره 
النسخ يف الي  ن الت مي، اأدلة ارومه، امناروة  -ان  الي اهات الي  نية  االنصوص الواردو في ا االعالرة نين ا

أروال املنت يز للنسخ، اأنواع النسخ، ا راه العلداه يف ذلك، انيان اآل ت اليت ا ت  ت أبهنا منسوخة ا راه 
 ق ن  التلس  العلدك الل -نوأو ملم اإلم ا  اتطوره، اأنوامه  -ت مجة معاين الي  ن الت مي  -العلداه يف ذلك 

للي  ن ااإلم ا  العلدك يف الي  ن، اموارف اروانط املايديز ااملعارر . تناال نعض املورومات الي  نية م ل: 
احملتم ااملتوانه اما يوهم ظاه ه التعار.، االوجوه االنظائ  الي  نية، ااجلدل يف الي  ن، ااميم ال يف الي  ن، 

 االيصص الي  ين.
The Contents: 

The definition of revelation, the collection of Quran, The developments in writing the Quran – The 

translation of the Quran, some issues related to Quran. 
 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
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 تار ام ر ا.م ارو مت ل اميف 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  ليات النياش، حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، اني ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 :املراجيف

 م.2008، دار النو  لل امعات، 1حمدد ر يد ررا: الونيك احملددا، ط -1

لطرامة املصحف الو يف، املدينة املنورو:  دؤ امللك ف د السيولك: اإلتيان يف ملوم الي  ن، قييق:  -2
 هذ.1429

 م.1996الياه و: الدار العص ية، مرد العظيم ال رراين: مناهل الع فان،  -3

 م.2010 ،متترة اجلديدا، 4ط سليدان الي مااا: الريان يف ملوم الي  ن، -4

 هذ.1412، الياه و: متترة السنة، 1حمدد نز حمدد أنو   رة، املدخل لدراسة الي  ن الت مي، ط  – 5
 هذ.1413سليدان الي مااا، الوجوه االنظائ  الي  نية؛ دراسة اموا نة، مطانؤ الوالئ اتدي ة، -6
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                   إع از القرآن اسم املقرر:
 74011617  رمزه: سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ال الث بصله الدراسي: : ت يوجدلسابقةاملتطلبات ا

 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي
 أهداف املقرر

 مل : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 

 .التع يف  وروع الرحث يف إم ا  الي  ن الت مي ، ت سيدا الوجه الرالغك لإلم ا   .1
  .الل الدراسة امللصلة ميهم يتب اإلم ا  الرتاثية ااملعاص واجوه اإلم ا  الرياين مز خمع فة    .2

 مااهب الل ق اليدمية يف اإلم ا ، ااتمرتارات اتدي ة نيوله.مناروة  .3

 نيان اتم ا  العلدك يف الي  ن الت مي اريدة هاا اإلم ا  يف هاا العص .  .4
 حمتوايت املقرر

، انوام ه ، ااجتاهاته ، اأهم ماللاته اخصائص يل من ا،  ميدمة تتناال إم ا  الي  ن مز نييث تع يله، اترخيه
م انيل التحدا يف الي  ن، اجوه إم ا  الي  ن الت مي م ل: اإلم ا  الرالغك، اإلم ا  الغييب، اإلم ا  

 التو يعك، موا نة ن  أاجه إم ا  الي  ن الت مي ال اجحة ااملدخولة يالص فة اغ ها. 
انطه، حمااتت املتيدم  فيه، أهم اميم لة مليه، م ل: نده التون، خلق اإلنسان، اإلم ا  العلدك، تع يله ارو 

 .الن وم االتوايب.
The Contents: 

Introduction to the miracles of the Qur'an, its definition, history, trends, and the most important writings 

on it. Types of the miracles the Qur'an: the rhetorical miracles, metaphysical miracles, legislative 

miracles, scientific miracles, …etc.  

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
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 طرق التدريس

  .احملار ات 

 يف الطالب نعدل أحباث. تتل 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

 درجة (50) مخس ترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز اتخ 
 املراجيف

احمدد  ، قييق حمدد خلف هللا«ثالث رسائل يف إم ا  الي  ن»نيان إم ا  الي  ن، ردز  ادطاا، - 1
 . غلول سالم، دار املعارف، مص ، دان اتريخ

هللا احمدد  لي  ن، قييق حمدد خلفالنت  يف إم ا  الي  ن، ردز ثالث رسائل يف إم ا  ا ،ال ماين – 2
  غلول سالم، دار املعارف، مص ، دان اتريخ.

 . م1991، 1، دار اجليل، طإم ا  الي  ناليارك أنو نت  الرارالين،  – 3
 .م1998، 1، دار اللت  الع ا، طال سالة الوافيةمرد الياه  اجل جاين،  – 4
 .م2005، ن ات: دار التتاب الع ا، النروية  االرالغةإم ا  الي  ن الت مي،  ال افعك مصطل  صادق - 5
 م.1972ندر الديز ال ريوك، المهان يف ملوم الي  ن، قييق حمدد أنو اللضل ان اهيم،   – 6
 م.1977، 4، دار اليلم، طالنرأ العظيم ،حمدد مرد هللا درا  - 7
 م2000، 4مالك نز نيب، الظاه و الي  نية، دموق: دار اللت ، ط – 8

 الديتور  غلول الن ار، اإلنسان، السداه.املل دو يف أنواع مز اإلم ا  العلدك ، م ل يتب  سائل ال -9
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 أصول التخريج :اسم املقرر

 74011621 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 اميال بصله الدراسي: ت يوجد: املتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

   مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 

 تطريق من م احملدث  يف املصطلحات اتدي ية ااتتم مل  ال اا ت. -1

 للحديث ) رااية ادراية ( . اتتم مل  اتديث رروتً أا رداً مل  روه النظ و الواملة -2

 املوا نة ن  الط ق املعتددو تست  اج اتديث مز مظانه . -3

 توظيف ل ق الت  يم يف الرحث ااستعدال ما يتناسب مؤ املعطيات املتواف و مز اميث  . -4
 حمتوايت املقرر

،   أساليب يل نوع تنوع خت يم اتديث مز نييث املنت، امز نييث اإلسناد -تع يله  -أ ية الت  يم ار ارته
أي   مز يعتين مز احملدث  نتل نوع من دا، اأث  يل من دا يف توثيق ثروت اتديث االلائدو العييدية  -من دا 

مع فة مدار اتديث، ااملتانعات، االوواهد، ااتررتان، اقويل السند، اأث  يل مما ذي   -أا اللي ية أا الرتنوية 
املع فة  دؤ ل ق اتديث الوانيد مز يتب السنة،  -ئدو اتتدية أا املعنويةيف توثيق ثروت اتديث   اللا

ااملتصل من ا ااملنيطؤ نيييية أا نيتداً؛ ياملدلد اامل سل ادلك م اًل.اتتم مل  اتديث؛ مورف احملدث  مز 
ماته ذلك يف العصور اليدمية اما نعدهم إ  مص ج اتار .اتتم مل  اتديث يف مص ج اتار  ميو 

اروانطه.ي ي  يف دراسة في ات هاا املي ر مل  اجلانب النظ ا االعدلك، ار ارو تع ف الطالب مل  أهم 
 املصنلات في ا.

The Contents: 

The definition, importance and necessity  of referencing the Hadith – The  Sciences attached to Hadith 

Referencing, some applications and techniques.    
 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر
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 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 

    يم ايتب ال جال.التطريق العدلك مز خالل متترة الت 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

 :درجة (50) مخس ايتون  مز  اتخترار التح ي ا هناية اللصل 
 امل اجؤ

  .م1996، الطرعة ال ال ةذ د. حمدود الطحان )أصول الت  يم ادراسة اميسانيد( ال  .، متترة املعارف، 1 

الطرعذذة  ،املدلتذذة الع نيذة  السذذعودية، دار ملذوم السذذنة ،ذذ د. سذذعد نذز مرذذد هللا اتديذد )لذذ ق ختذذ يم اتذديث(2
 .هذ1420، اميا  

املدلتذذة الع نيذذة السذذعودية، متترذذة اليذذ  ن  ،حمدذذد م دذذان ادوذذيم )ملذذاتي  ملذذوم اتذذديث الذذ ق خت جيذذه(ذذذ د. 3
 م.1998للطرؤ االنو  االتو يؤ، 

 مج ورية مص  الع نية، دار اتمتصام. ،(ذ د. مرد امل دا مرد اليادر )ل ق خت يم نيديث رسول هللا 4

 ية يف خت يم اتديث مز يتاا املع م املل  س ميللاظ اتديث ذ حمدد نز مرد هللا نيياين )مدجل ال ية املن 5
 هذ.1429املتاح ينو  السنة االمامم اتاسونية يف السنة( ال  .، متترة ال  د، الطرعة اميا ، 
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 التفسري املوضوعي اسم املقرر:

 74011612 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: ية: رسم الدراسات اإلسالمالقسم الذي يقدمه
 ال اين بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 . من ا يل  خصائص امع فة التلس  أنواع امليارنة ن  -1

  . نين ا العالرة انيان نرعض ا اانيدا موروما تعاجل الىت اآل ترنط  -2

  . الوارؤ ىف  واهدها مل  املورتك املوروع ذات اآل تتن يل  -3

 .  الت مي الي  ن هدجل مز نيلواا ااستنراط اتادثة امينيوال رصد -4

 .. دتلت ا اتوظيف الي  ن ىف أصواا إ  املست دو اليضا  رد -5
 حمتوايت املقرر

 التلس  أ ية ، اميخ جل التلس  أنواع ان  نينه الل ق ، فيه الدراسات أهم ، نوأته ، املوروم  التلس  تع يف
 ىف الرحث من  ية ، اا امناذج املورومية الونيدو ، فيه الرحث خطوات ، ألوانه ، إليه اتاجة امدجل املوروم 
 تطرييية اأم لة الي  نية للسورو املورومية الونيدو ىف الرحث من  ية ، الي  ن مز تطرييية اأم لة الي  ىن املصطل 

 . الي  ن مز تطرييية اأم لة الي  ىن املوروع ىف الرحث من  ية ، الي  ن مز
Contents: 

meaning of exegesis and hermeneutics, types of exegesis, development of Quran commentary, and some 

issues like, the influences of the ideas of people of the book on some commentaries. 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 
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 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

الياه و: دار التو يؤ االنو  اتسالمية،  ك،املوروم التلس  إ  املدخل ،سعيد هللا فت  الستار مرد -1
 م.1991

 م.1989دموق: دار اليلم،  املورومك، التلس  ىف مرانيث ،مسلم مصطل  -2
 هذ.1425ن ات، لرنان،  املورومك، التلس  يف دراسات اميملعك،  اه  -3
 م.2007مدان: دار مدار،  ،الرحث امن  ية املورومك التلس  ،الدغام    د -4
 هذ.1426ال  .: متترة ال  د،  ،االتد يل التأصيل املورومك التلس  ،العيص مد   يد -5
 .هذ1431متترة اجلديدا، دار امليدان، ، املورومك التلس  يف دراسات ،الي مااجل صاحل سليدان -6



40 
 

 

 علوم احلديث ر:اسم املقر 
 74011622 رمزه: سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 الامي بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : تون الطالب رادراً يتورؤ يف هناية املي ر أن ي
 تيدمي تي ي  مترص  يف ج ود العلداه يف نيلظ السنة املط  و  .1

 ال نط ن  أللاظ اجل ح االتعديل ادرجة ال ااا . .2

 التديي  ن  اتديث الصحي  ااتسز االضعيف افق معاي  احملدث  .3

 اتتم مل  امينياديث مز نييث اليرول اال د افق مناهم احملدث . .4

 طلحات اتدي ية مل  مناذج مع ارة يف املي ر .تطريق املص .5

 التديي  ن  أنواع اتديث امل داد مز نييث املل وم ادرجة اتمترار أا اتخترار .  .6
 حمتوايت املقرر

ميدمات يف ملوم اتديث: تع يله، نوأته ااميلوار اليت م  هبا، أهم املصنلات فيه اخصائص ا.دراسة للحديث 
ه،   اله، أسراب اتختالف يف التصحي ، م اتره، العدل نه، ل ق إثرات الصحة، الصحي  مز نييث: تع يل

مظانه.دراسة للحديث اتسز مز نييث: تع يله، م اتره، مالرته  لصحي ، العدل نه، مظانه، اميللاظ الدالة 
سراب مل  اليرول )جيد، صاحل، اثن ، أص  ما يف الراب ...(.دراسة للحديث الضعيف مز نييث: تع يله، أ

الضعف، أنوامه، م اتره، ما يتيوجل نه، نيتم العدل نه مند احملدث  االلي اه، مسوغات احملدث  يف ال ااية مز 
 الضعلاه، مظانه.

ميدمات يف مناهم احملدث  يف اتتم مل  اتديث رروًت ارداً.دراسة لرعض أنواع اتديث تورتك في ا صلة 
ل، العا  االنا ل، املعنعز ااملانز(.دراسة تلصيلية لرعض أنواع اتديث اليرول اال د )املسند، املتصل، املسلس
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الضعيف: )املعلق، املنيطؤ، املعضل، امل سل، املدلد، امل سل ادلك، امليلوب، املنت ، الواذ، املع اف، املرتاك، 
 املضط ب، املدرج، املعلل(.دراسة ملصلة للحديث املوروع.

 .دراسة لألسانيد امناذج تطرييية
Contents: 

Introduction to Hadith and its meaning; efforts of Hadith Scholars; development of Hadith studies; types 

of Hadith – the basis in accepting the Hadith and    refusing it. 
 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 علومات.م ارو قليل امل 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  ذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش، حيددها اميستا ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

 ذ ح اقييذق د: هذذ( )مع فذة ملذوم اتذديث( 405ذ أنو مرد هللا اتايم؛ حمدد نذز مرذد هللا النيسذانورا، ت )1
 هذ.1430لسلوم، متترة املعارف ، ال  .، أمحد نز فارس ا

هذذذذ( )التلايذذذة يف ملذذذم ال اايذذذة( املدينذذذة 463ذذذذ أنذذذو نتذذذ  ادطيذذذب الرغذذذدادا؛ أمحذذذد نذذذز ملذذذك نذذذز اثنذذذ ، ت )2
 املنورو، املتترة العلدية.
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هذذ( )ملذوم اتذديث( املدينذة املنذورو، 643ذ أنو مد ا نز الصالح؛ م دذان نذز مرذد الذ محز الوذ   ارا، ت )3
 ترة العلدية.املت

 –هذذذ( )املورظذذة يف ملذذم مصذذطل  اتذذديث( سذذور  748ذذذ اإلمذذام الذذاهيب؛ يذذد الذذديز حمدذذد نذذز أمحذذد ت )4
 هذ.1405، الطرعة اميا   ،نيلب، متترة املطرومات اإلسالمية

هذذ( )التيييذد ااإليضذاح ملذا أللذق اأغلذق مذز 806ذ اتافظ الع ارك؛  يز الذديز مرذد الذ نييم نذز اتسذ ، ت )5
 هذ.1418يدمة انز الصالح( ن ات، ماسسة التتب ال يافية، م

هذ( )النتذ  ملذ  794ذ ندر الديز ال ريوك؛ أنو مرد هللا حمدد نز مجال الديز نز مرد هللا نز هبادر، ت )6
 هذ.1419ميدمة انز الصالح( ال  .، أرواه السلف، 

هذذذ( 852د العسذيالين املصذ ا، ت )ذذ اتذافظ انذز ني ذذ ؛  ذ اب الذديز أنذو اللضذذل أمحذد نذز ملذك نذذز حمدذ7
)النت  مل  يتاب انز الصالح( املدينة املنورو، اجمللد العلدك اإنيياه الرتاث  جلامعة اإلسالمية، الطرعذة اميا ، 

 هذ.1404

هذذذ( )فذذت  املغيذذث  ذذ ح ألليذذة اتذذديث( نذذ ات، دار التتذذب 902ذذذ السذذ ااا؛ حمدذذد نذذز مرذذد الذذ محز، ت )8
 هذ.1403العلدية، 

هذذذذ( )تذذذدريب الذذذ ااا يف  ذذذ ح تي يذذذب النذذذوااا( الذذذ  .، 911لسذذذيولك؛ مرذذذد الذذذ محز نذذذز أا نتذذذ ، ت )ذذذذ ا9
 متترة ال  . اتدي ة، الطرعة ال انية.
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 مناهج املفسرين اسم املقرر:

 74011613 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 آلدابيلية ا  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ال اين بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 . الييدة العلدية ( –املصادر  –املوا نة ن  التلس   ملأثور االتلس   ل أا مز نييث ) املل وم  -1
 . تيومي مناذج مز التلاس   ملأثور ا ل أا -2
 مدارس التلس  (  –يتانة تي ي  ملدك نيول ) نوأو ملم التلس   -3
 . تطريق ل ق التلس  ااختيار امينسب من ا نيسب امليام  -4
 . التديي  ن  املناهم اميصيلة االدخيلة يف ف م يتاب هللا تعا   -5

 حمتوايت املقرر

امه،اليسم اميال: التلس   ملأثور: تع يله اأرسامه تلس  الي  ن  لي  ن االسنة ا اتته نوأو ملم التلس  اأرس
اأروال الصحانة.ريدة التلس   ملاثور امتانته العلدية اإن ا  مدارس التلس  يف مص  الصحانة االتانع  امواه  

اليسم -مناروة لرعض التلاس  اتيومي ا -ية.امللس يز من م االنانغ  فيه.يتب التلس   ملأثور اريدت ا العلد
ال اين : التلس   ل أا تع يله انيتده ااحملدود ااملاموم منه.يتب التلس   ل أا احملدود اما قويه مز امل ا  

يتب التلس   ل أا املاموم ، منوذج مز تلاس  الل ق ، -مناروة لرعض التلاس  اتيومي ا -اادصائص.
مناروة -مناهم التلس  املعاص  اأن   املاللات فيه.-مناروة لرعض التلاس  اتيومي ا-انيتو ا.ااميخطاه اليت 

 لرعض التلاس  اتيومي ا
Contents: 

This course aims to give a general introduction to the sources of exegesis, methods and styles of exegetes 

in their books of exegesis, difference between exegesis and interpretation ; types of exegesis, 

characteristics of every school of exegesis, the best way of explaining the Quran, the development of 

exegesis in recent time. 
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 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 رو قليل املعلومات.م ا 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  ددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش، حي ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

 هذ .1396، الياه و ، دار التتب اتدي ة ، ط اثنية التلس  اامللس ان  ، لديتور حمدد نيس  الاهيبا -3

 هذ11421مجعا ادراسة ، السعودية ، دار انز ملان ، ط أا  روامد التلس   ،ديتور خالد السر  لا -2

 هذ1428مرد الواىف أمحد مل  ، السعودية ، ط اتسيىن ط أا  لديتور ، امناهم امللس يز  اليول املر  ىف -3
 . 

 ي ليب، من م ال خمو ا .التتب املل دو يف من م يل ملس  ) مناذج ( من م الطما ، من م الذ 4
 ذ الويخ حمدد الطاه  نز ما ور، امليدمات العو و مز تلس  التح ي  االتنوي ، توند.5
 .1970الياه ه :  دؤ الرحوث اتسالميه،   ور، التلس  ارجاله، ذ حمدد اللارل نز ما6
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 مناهج احملدثني اسم املقرر:
 74011623 رمزه: سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالذي يقدمهالقسم 
 ال اين بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 خصائص ا.  ح م انيل تدايز السنة النروية، ا  -1
 املوا نة ن  املدارس اتدي ية مز نييث املن م اادصائص. -2

 امليارنة ن  مناهم احملدث  يف التصنيف   . -3

 دراسة يولية مز نييث الدراية . دراسة إسناد مز أسانيد نيديث رسول هللا  -4
 حمتوايت املقرر

لظ السنة يف خمتلف العصور )مص  ميدمات يف معىن السنة، امتانت ا يف التو يؤ.دراسة ج ود العلداه يف ني
مدرسة .دراسة أ    املدارس اتدي ية ) مند املتيدم  ااملتأخ يز إ  مص ج اتار ( ، انعد النيب النيب 

ات ا ، االتوفة، االيدز، االوام، ااميندلد( .دراسة ملصلة مز مناهم التصنيف يف اتديث رااية، مؤ إن ا  
ديث،   تنوع التصنيف فيدا خيدم معىن اتديث، افي ه، ادتتته املورومية ممي ات يل من م يف خت يم ات

اميخ جل.دراسة ملصلة مز التتب الستة امناهم أصحاهبا في ا.دراسة منوذج اانيد مل  اميرل مز: ) يتب 
العلل، يتب املصنلات، يتب املسانيد، يتب املعاجم، يتب املست  جات، يتب املستدريات، يتب ال اائد،  

خيص  تب اميج اه(.دراسة ملصلة مز مناهم اتديث دراية فيدا خيص التصنيف لعلوم اتديث مز ج ة   ماي
 دراسة ما خيدم اميسانيد مز ج ة أخ جل.

Contents: 

Meaning of Sunnah, its importance for legislations, the efforts of the scholars of hadith in preserving the 

Sunnah, historical development of this science, major works and places where hadith had been collected, 

modern efforts of scholars of hadith. 
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 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 صوص.م ارو صياغة الن 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 حباث، ار اهو ام اجعة التتب.االتياري ، اامي

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

 هذ.1332هذ( )ال سالة املستط فة( ن ات، دار الروائ ، 1345ذ حمدد نز جعل  التتاين، ت )1

لذد العلدذك اإنييذاه الذرتاث ذ د. أي م رياه العد ا )دراسات اترخييذة يف اتذديث النرذوا( املدينذة املنذورو، اجمل2
 هذ.1403 جلامعة اإلسالمية، 

 هذ.1405ذ د. أي م رياه العد ا )حبوث يف اتريخ السنة املو فة( ن ات، الطرعة ال انعة، 3

 هذ.1391ذ د. حمدد م اج ادطيب )السنة ررل التدايز( ن ات، دار اللت ، 4

سذة العامذة للرحذوث العلديذة ااإلفتذاه االذدموو ااإلر ذاد، )اتديث ااحملذدثون( السذعودية، ال ا ذ حمدد أنو  ه و5
 هذ.1404الطرعة ال انية، 

ذذذ د. حمدذذد مصذذطل  اميمظدذذك )دراسذذات يف اتذذديث النرذذوا ااتريذذخ تداينذذه( نذذ ات، املتتذذب اإلسذذالمك، 6
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 هذ.1400الطرعة اميا ، 

 ( متترذذة ال  ذذد، الذذ  . هذذذ( ميدمذذة )خالصذذة الرذذدر املنذذ804ذذذ مدذذ  نذذز ملذذك نذذز املليذذز امينصذذارا، ت )7
 هذ، الطرعة اميا ، قييق: محدا مرد اجمليد إساميل السللك.1410

ذ حمدد مرذد ال  ذيد النعدذاين، ميدمذة )مذا متذد إليذه اتاجذة ملذز يطذالؤ سذنز انذز ماجذة( رطذ ، إنييذاه الذرتاث 8
 اإلسالمك، قييق: مرد هللا نز إن اهيم امينصارا.

هذذذذ( )اتطذذذة يف ذيذذذ  الصذذذحاح السذذذتة( نذذذ ات، دار التتذذذب العلديذذذة، 1357ذذذذ صذذذديق نيسذذذز رن ذذذوجك، ت )9
 هذ.1405الطرعة اميا ، 
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 اجلرح والتعديل اسم املقرر:
 74011624 رمزه: سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 لثال ا دراسي:بصله ال : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 رنط أللاظ اجل ح االتعديل   ترة ال ااا . -1

 التديي  ن  اصطالنيات ملداه اجل ح االتعديل فيدا يتعلق  تتم مل  ال ااو . -2

 االتعديل يف ال ااا  ا يادا إ  اتتم مل  راايته تطريق مصطلحات اجل ح -3

  ن  اجل ح االتعديل إذا اجتدعا يف راا اانيد مل  روه مناهم احملدث  . الرتجي  -4

 تيدمي تي ي  مترص  يف نيان درة من  ية ملداه السنة يف نيلظ ا . -5
 حمتوايت املقرر

يرة. نوأو ملم اجل ح االتعديل، اأ    اجمل ِّني  اجه الض ارو لعلم اجل ح االتعديل، اأن ج ح ال ااو ليد نغ
ااملعدِّل  اأ    املصنلات فيه. من م احملدث  يف التع ف مل  مدالة ال ااا   ررطه،   تصنيف يل من م يف 
مستوجل يليق حباله. مع فة مز تيرل راايته امز ت د. أللاظ اجل ح االتعديل، ام اتر ا، ادرجة أنياديث أصحاهبا، 

طلحات اداصة من ا نرعض احملدث . إذا تعار. اجل ح االتعديل يف راٍا مز إمام اانيد فتيف يتم التوفيق ااملص
ن  الوصل .إذا تعار. اجل ح االتعديل يف راٍا مز إمام  أا أي   فتيف يتم التوفيق أا الرتجي  افق روانط 

اب اليت ي د هبا ج ح اجلارح.مورف احملدث  مز ام جحات.أرسام اجلارني  ااملعدل .اجل ح امللس  ااملر م.اميسر
ال ااو املستوت من م.أنواع ج الة ال ااا، انيتم يل نوع، ااصطالح اجل الة اداص نرعض اميئدة.التعديل 

 الص ي  االتعديل الضدين. مناذج تطرييية.
Contents: 

The importance of Critique & credibility's science, emergence and development of this science, its terms, 

applications and effects in protecting the authenticity of hadiths, the most eminent and distinguished 
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scholars in this field, the basis of rejecting and accepting the narrators. 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

  ارو مجؤ املعلومات.م 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 

 .التطريق العدلك مز خالل متترة اتديث االت  يم 
 طرق التقومي:

 ة، اتو ع مل  النحو التا  :درج (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

هذذذ( )رسذذالة يف اجلذذ ح االتعذذديل( التويذذ ، دار 656ليذذوا أنذذو حمدذذد، ت )ذذذ املنذذارا؛ مرذذد العظذذيم نذذز مرذذد ا1
 هذ.1406اميرص ، 

هذذذ( )ذيذذ  مذذز يعتدذذد رولذذه يف اجلذذ ح االتعذذديل( الذذ  .، 748ذذذ الذذاهيب؛ يذذد الذذديز حمدذذد نذذز أمحذذد، ت )2
لذك السذرتك، متترة ال  د، قييق: مرذد اللتذاح أنذو غذدو، لرعذ  مذؤ رسذالة لإلمذام اتج الذديز مرذد الوهذاب نذز م

 هذ( )رامدو يف اجل ح االتعديل( ارسالة للحافظ الس ااا )املتتلدون يف ال جال(.771ت )

هذذ( )هذدا السذارا ميدمذة فذت  الرذارا(، الذ  .، راسذة إدارات 852ذ اتافظ انز ني   العسذيالين، ت )3
 الرحوث العلدية ااإلفتاه االدموو ااإلر اد.
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هذذذذ( )ال فذذذؤ االتتديذذذل يف اجلذذذ ح االتعذذذديل( 1304د اتذذذك اانذذذدا، ت )ذذذذ اّلتنذذذوا؛ أنذذذو اتسذذذنات حمدذذذد مرذذذ4
 هذ.1407نيلب، متتب املطرومات اإلسالمية، قييق: مرد اللتاح أنو غدو، الطرعة ال ال ة،  –سور  

نيلذذذب، متتذذذب املطرومذذذات اإلسذذذالمية،  –ذذذذ اّلتنذذذوا )اميجونذذذة اللارذذذلة لألسذذذئلة العوذذذ و التاملذذذة( سذذذور  5
 هذ.1404تاح أنو غدو، الطرعة ال انية، قييق: مرد الل

ذ د. حمدذد مصذطل  اميمظدذك )مذن م النيذد منذد احملذدث ، نوذأته ااترخيذه( لرذؤ مذؤ يتذاب )التدييذ ( لإلمذام 6
 هذ(.261مسلم نز ات اج النيسانورا، ت )

 ذ د. مرد الع ي  حمدد مرد اللطيف )روانط اجل ح االتعديل( ال  .، متترة العريتان.7

د نذذز مرذذد هللا نييذذاين )حملذذات يف درذذة احملذذدث  املن  يذذة للحلذذاظ ملذذ  السذذنة النرويذذة( الذذ  .، متترذذة ذذذ حمدذذ8
 هذ.1429ال  د، 

اتذذايم حمدذذد نذذز مرذذدهللا، املذذدخل إ  مع فذذة يتذذاب اإليليذذل،  ذذ ح اقييذذق د: أمحذذد نذذز فذذارس السذذلوم،  -9
 هذ1424ن ات، دار انز ني م ، 
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  الكتابيف  حلقة حبث اسم املقرر:

 74011615 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ال اين بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 التتاب الت مي تدريب الطالب مل  يتانة اميحباث يف. 

 .اإلملام نط ق اتوار االنياش العلدك 

 .التد س مل  ف م  راه العلداه مز خالل يتر م 

  اامليارنة نين ا. اميدلةالتد ن مل  مجؤ 

 .اليدرو مل  صياغة اميفتار ام ر ا انيدها 
 حمتوايت املقرر

مادته، اصياغته، ام ره إب  اف  ييوم الطالب  ختيار موروع للرحث، اارؤ خطة له، اقديد م اجعه، امجؤ
 أستاذ املي ر.

Contents:  

The student has to chose a topic of research, put an outline for it, specify the sources, collect the data, 

write a draft, and present it under the supervision of his course’s lecturer. 

 قيف انتساهبا من املقرراملهارات املتو 

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو امليارنة ن  اآلراه ااميفتار 

 .م ارو صياغة النصوص 

 .م ارو نيد اميفتار االرتجي  نين ا 
 طرق التدريس
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  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

 .التل يص االع . اامل اجعة 

 ااتوار.  املناروة 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  (30) النياش، االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.مل  نيليات  درجة 

 (70) مل  الرحث. درجة 
 املراجيف

 قدد امل اجؤ افق موروع الرحث امليدم إب  اف أستاذ املي ر.
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 حلقة حبث يف السنة  املقرر: اسم
 74011625 رمزه: سامتان عدد ساعاته:

 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ال اين بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  يتانة اميحباث يف السنة النروية. تدريب الطالب 

 .اإلملام نط ق اتوار االنياش العلدك 

 .التد س مل  ف م  راه العلداه مز خالل يتر م 

 .التد ن مل  مجؤ اميدلة اامليارنة نين ا 

 .اليدرو مل  صياغة اميفتار ام ر ا انيدها 
 حمتوايت املقرر

اقديد م اجعه، امجؤ مادته، اصياغته، ام ره إب  اف  ييوم الطالب  ختيار موروع للرحث، اارؤ خطة له،
 أستاذ املي ر.

Contents:  

The student has to chose a topic of research, put an outline for it, specify the sources, collect the data, 

write a draft, and present it under the supervision of his course’s lecturer. 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو امليارنة ن  اآلراه ااميفتار 

 .م ارو صياغة النصوص 

 .م ارو نيد اميفتار االرتجي  نين ا 
 طرق التدريس
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  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

 . اامل اجعة. التل يص االع 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  (30) النياش، االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.مل  نيليات  درجة 

 (70) مل  الرحث. درجة 
 املراجيف

 ستاذ املي ر.قدد امل اجؤ افق موروع الرحث امليدم إب  اف أ
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 التفسري التحليلي اسم املقرر:

 74011615 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 لثال ا بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 املقررأهداف 

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 تلس  النصوص الي  نية قليلياً افق ادطوات املعتددو  . -1
 اإلم ا  ( –التوف مز اجوه دتلة النص ) اللغة  -2

 أسراب الن ال (. –ررط تلس ه آل ت يتاب هللا  ليوامد اميساسية ) السياق االسراق  -3

 لتلس  التحليلك مز نييث تنوع مناه  ا امالرة ما نين ا.املوا نة ن  يتب ا  -4
 حمتوايت املقرر

اثنان من ا السور املتية ااثنان مز السور املدنية اتتون  ؛يدرس الطالب أرنعة نصوص متل رة مز الي  ن الت مي
ب الن ال    ا موتدلة مل  مورومات العيائد ااميخالق االيصص اتتناال  لدرس االتحليل مز نييث أسرا

ااملناسرات ااجوه اللغة االريان ااإلم ا  انسط املعاين اليائدة مل  اتستنراط االرتجي  ادفؤ ما ت يليق  لتلس  
 .اوجل مز الضعيف ااملرتدع االدخيلمما يورثه اجل ل اا

Contents: 

The study of four different passages from the Quran with different topics applying  the analytical 

approach to them, with focus upon the meanings, dimensions, language, rhetoric, I’jaz,… 
 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
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 طرق التدريس

 ر ات. احملا 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 لتتب.االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة ا

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

مص  ، دار املعارف،  ط   انز ج ي  الطما ، جامؤ الريان مز أتايل  ا الي  ن ،قييق حمدود  اي  ، -1
 اثنية.

 ال سالة.قييق: مرد هللا نز مرد احملسز الرتيك اأصحانه، ماسسة الي ليب ،اجلامؤ امينيتام الي  ن ،  -2

مز نييائق التن يل اميون اميراايل يف اجوه التأايل، قييق: مرد ال  اق امل دا، ال خمو ا ،التواف  -3
 .إنيياه الرتاث الع ادار : ن ات

 .ن ات: دار اللت ، اجلامؤ ن  فين ال ااية االدراية مز ملم التلس  فت  اليدي  حمدد نز مل  الووياين، -4

 م .1984توند ، نو  الدار التونسية ، لتح ي  االتنوي  ، الطاه  نز ما ور ،تلس  ا -5
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 احلديث التحليلي اسم املقرر:

 74011626 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ال الث بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة

 : إجراراصفة املقرر : ماجست اسياملستوى الدر 
 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 اتديث التحليلك، اأ يته، اأنواع التصنيف فيه.يتانة ميالة ملدية يف  -1
 مناهم احملدث  يف دراسة امينياديث دراسة قليلية. ميارنة -2
 داً امتناً.امينياديث رااية ادراية، سناملوا نة ن   -3
 .للنصوص اتدي ية الدراسة التحليلية تطريق -4

 حمتوايت املقرر

ميدمة يف معىن اتديث التحليلك، اأ يته، اأنوامه، اأهم املصنلات فيه.دراسة مخسة مو  نيدي ًا مما اتلق مليه 
أخ جه  الر ارا امسلم مز يتب )نده الونيك، العلم، التلس ، اللنت، اميدب(.دراسة مخسة أنياديث مما

أصحاب السنز يف )الط ارو، الصالو، الريؤ، النتاح، اتداد(.دراسة ثالثة أنياديث مز مولأ اإلمام مالك.مل  
أن تتون الدراسة  املة لل وانب اللغوية اللصنامة اتدي ية اما يستلاد مز اتديث مز أنيتام ميدية، افي ية، 

اتياو املعاص و.ي ي  يف الدراسة مل  نيان من م اتستنراط،  اأخالرية، اغ ها مما ُيسعف يف معاجلة املتغ ات يف
 ال ق اجلدؤ االرتجي  ن  املعاين ااميروال نعد مجؤ امينياديث اليت تايد املعىن املستنرط اما يعارره أيضاً.

Contents: 

This course aims at discussing certain hadiths (traditions) of the Prophet from different aspects such as: 

their meanings, ascriptions (chain), and words   from the following books; Sahih al-Bukhari (15 

Hadiths), Sahih Muslim (15 Hadiths), Al-Sunan al-Arba'ah and Musnad al-Imam Ahmad (5 selected 

hadiths for each).        

 نتساهبا من املقرراملهارات املتوقيف ا 

 .م ارو مجؤ املعلومات 
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 .م ارو قليل املعلومات 
 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 
 طرق التقومي:

 :درجة، اتو ع مل  النحو التا   (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

حي  اإلمذذذذام حمدذذذذد نذذذذز إساميذذذذل هذذذذذ( )فذذذذت  الرذذذذارا نوذذذذ ح صذذذذ852ذذذذذ اتذذذذافظ انذذذذز ني ذذذذ  العسذذذذيالين، ت )1
 الر ارا( املدلتة الع نية السعودية، نو  راسة إدارو الرحوث العلدية ااإلفتاه االدموو ااإلر اد.

هذذذ( ) ذذ ح صذذحي  اإلمذذام مسذذلم( 676ذذذ اإلمذذام النذذواا؛ أنذذو  يذذ   حيذذو نذذز  ذذ ف النذذواا الدموذذيك، ت )2
 .هذ، الطرعة ال انية1392ن ات، دار إنيياه الرتاث، 

هذذذ( )مذون املعرذذود  ذذ ح سذذنز أا دااد( نذذ ات، دار التتذذب 1329ذذ حمدذذد يذذد اتذذق العظذذيم   دا، ت )3
 هذ( الطرعة ال انية.1995العلدية، )

هذذذ( )ماررذذة 543ذذذ اليارذذك أنذذو نتذذ  نذذز العذذ ا؛ حمدذذد نذذز مرذذد هللا نذذز حمدذذد نذذز مرذذد هللا اميندلسذذك، ت )4
 هذ.1997ن ات، دار التتب العلدية،  امينيوذا يف   ح جامؤ أا ميس  الرتماا(

هذذذ( )م رذذاو امللذذاتي  نوذذ ح موذذتاو 1014ذذذ اإلمذذام مذذال ملذذك اليذذارا؛ ملذذك نذذز سذذلطان حمدذذد اليذذارا، ت )5
 هذ، الطرعة اميا .1422املصاني ( ن ات، 
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هذذذ( )قلذذة امينيذذوذا نوذذ ح سذذنز 1353ذذذ املرذذاريلورا؛ حمدذذد مرذذد الذذ محز نذذز مرذذد الذذ نييم أنذذو العذذال، ت )6
 الرتماا( نيوت، دار التتب العلدية.

هذذ( )التد يذد 463ذ اليارك انز مرد الم؛ أنو مد  يوسف نز مرد هللا نذز مرذد الذم الندذ ا اليذ ليب، ت )7
هذذ، قييذق: مصذطل  أمحذد العلذك ا حمدذد مرذد 1387ملا يف املولأ مز املعذاين ااميسذانيد( املغذ ب، ا ارو اميارذاف، 

 التر  الرت ا.

 اجك؛ أنذذذذذذذذذذذذو الوليذذذذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذذذذليدان نذذذذذذذذذذذذز خلذذذذذذذذذذذذف نذذذذذذذذذذذذز سذذذذذذذذذذذذعد نذذذذذذذذذذذذز أيذذذذذذذذذذذذوب اميندلسذذذذذذذذذذذذك، م الرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اإلمذذذذذذذذذذذذا8
 هذ( )املنتي    ح املولا( ن ات، دار التتاب الع ا.494ت )
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 القرا ات القرآنية اسم املقرر:

 74011616 رمزه: سامتان عدد ساعاته:
 دابيلية اآل  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 اميال بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 دنيض الوره اليت ت ار نيول ملم الي اهات . -1
مصطلحات الي اه يالتوات  االوااذ   ا يودل م ارات الرحث لدجل املت صص  يف فز الي اهات قديد -2

 .ااتختيار 
 املن م العلدك يف اتتم مل  الي اهات اتوثيي ا ام اها إ  راا ا امصادرها املعتمو . تطريق -3
 رضا  الي اهات اق ي ها .نيد اقليل  -4
 .ث  اختالف الي اهات يف التلس  اامينيتام أ   ح -5

 حمتوايت املقرر

 ميني ف  ااصلت ، الي اهات تضدز ما يلك : تع يف ملم الي اهات انوأته اأ يتهميدمة يف ملم املل دات ت
التتب املاللة يف الي اهات امناهم ماللي ا. اميسراب املوجرة تختالف الي اهات اي  و الط ق اال اا ت.  السرعة.

ده اأث  ذلك يف التلس  املعىن اتعد ادالي اهات مز نييث الصحة االوااذ االيرول اال د.الي اهات مز نييث اق
 ا  ت امينيتام. اتختيار مند الي اه : مل ومه امنواه ارجاله اروامده .

 دنيض الورة امل ارو رد اختالف الي اهات .، توجيه الي اهات املل ا
Contents: 

 Introduction to the science of Qira’at (recitations), its development, importance and relationship with 

the seven letters, most important books on recitations, the differences in Recitations, … 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 .م ارو مجؤ املعلومات 
 .م ارو قليل املعلومات 
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 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 م ارات اتستي اه اامليارنة 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 

 .التطريق العدلك للي اهات مز خالل معدل الصوتيات 
 طرق التقومي:

 درجة، اتو ع مل  النحو التا  : (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  ل ارش العدل، انيليات النياش، حيددها اميستاذ مز خال ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

 لىب ، الياه و ،  إساميل،قييق د مرد اللتاح اإل نة مز معاين الي اهات  نز أىب لالب ، إلمام متكا -1
 هذ1427ال سالة ط أا  

 ، قييق حمدد سامل احمليسز ، الياه و ، نو  متترة الياه و النو  يف الي اهات العو  ،إلمام انز اجل را ا -2
، السعودية ، مدادو الرحث مع م املصطلحات يف ملدك الت ويد االي اهات ، لديتور إن اهيم الداس ا ا -3

 هذ . 1425العلد   امعة اإلمام حمدد نز سعود ، 
اامللحديز ، الياه و ،  دؤ الرحوث اإلسالمية ،  الي اهات يف نظ  املستو ر ،ليارك اللتاح ا لويخ مردا -4

 هذ.1392
، السعودية ، دار اا  و ، ط أا  ،  الي اهات اأث ها يف التلس  اامينيتام، د. حمدد مد  نز سامل   مول  -5

 هذ .1417
د نز ط ق اال اا ت،   ح اقييق: د أمحلاإلمام امل داا، نيان السرب املوجب تختالف الي اهات اي  و ا -6

 هذ.1425فارس السلوم، ن ات، دار انز ني م، 
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انز اهران امل ا، أنياسز اميخرار يف حماسز أئدة اميمصار الايز انتو ت ر اها م يف سائ  اميرطار، قييق  -7
 هذ.1425د أمحد نز فارس السلوم، ن ات، دار انز ني م، 
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 علل احلديث اسم املقرر:

 74011627 رمزه: سامتان دد ساعاته:ع
 يلية اآلداب  الكلية اليت تقدمه: : رسم الدراسات اإلسالميةالقسم الذي يقدمه
 ينال ا بصله الدراسي: : ت يوجداملتطلبات السابقة
 : إجراراصفة املقرر : ماجست املستوى الدراسي

 أهداف املقرر

 مل  : يتورؤ يف هناية املي ر أن يتون الطالب رادراً 
 ن  راٍا ثية اثية  خ ،  مز نييث درجة اتنيت اج.  التديي  .1
 .، رادح اغ  رادح ( نيديث صحي  اأص ، ارعيف اأرعفمصطلحات العلل ) ن  التل يق .2
 است  اج خلا  العلل مز امينياديث اليت ظاه ها الصحة. .3
 امل جحات اتدي ية ن  امينياديث. تطريق .4

 حمتوايت املقرر

 يذذف نعلذذم العلذذل، انوذذأته، اتطذذوره، اأ يتذذه، امذذدجل درتذذه، انيتذذم نوذذ ه نذذ  العامذذة، اأهذذم مذذز تتلذذم ميدمذذة يف التع
فيذذذه.تع يف العلذذذة لغذذذًة،   اصذذذطالنياً نذذذ  الضذذذانط  احملذذذدديز ملل وم ذذذا ااملتسذذذاحم  فيذذذه.أنواع العلذذذل الذذذيت تيذذذؤ يف 

 نت، اأهم املاللات اليت تتوف من ا.اإلسناد، اأهم املاللات اليت تتوف من ا.أنواع العلل اليت تيؤ يف امل

درجات العلل يف مستوجل اليدح نصحة اإلسناد أا املنت.أساليب ال ق رفؤ العلة اليادنية ادفع ا سواه يان  يف 
اإلسناد أا املنت إذا توف ت الي ائز ااتسع  لالك اليوامد العلدية، امع فة تلك الي ائز االيوامد، اتدريب 

 ك. العلة اليت ت تيدح يف اإلسناد ات يف املنت، اأسراب ذلك.الرانيث تطرييياً مل  ذل
Contents: 

Introduction and definition of science of ilal, its inception, development, relevance, and its accuracy. 

Types and degrees of ilal. 

 املهارات املتوقيف انتساهبا من املقرر

 ت.م ارو مجؤ املعلوما 
 .م ارو قليل املعلومات 
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 .م ارو مت ل اميفتار ام ر ا 

 .م ارو صياغة النصوص 
 طرق التدريس

  .احملار ات 

  .تتليف الطالب نعدل أحباث 

  .املناروة ااتوار 

 .التطريق العدلك مز خالل ن امم اتديث 
 طرق التقومي:

 : درجة، اتو ع مل  النحو التا  (100التلية لتل مي ر )درجة التتون 
  حيددها اميستاذ مز خالل ارش العدل، انيليات النياش،  ،درجة (50) مخس أمدال اللصل: اتتون مز

 االتياري ، ااميحباث، ار اهو ام اجعة التتب.

  درجة (50) مخس اتخترار التح ي ا هناية اللصل: ايتون  مز 
 املراجيف

ه( (العلل الصغ ( ن ات، دار إنيياه 279ذ أنو ميس  الرتماا؛ حمدد نز ميس  نز سورو الرتماا، ت )1
 الرتاث، قييق: أمحد حمدد  اي  ا خ ان.

هذذ( )العلذل امع فذة ال جذال( نذ ات، دار 241ذ اإلمذام أمحذد نذز حمدذد نذز نينرذل أنذو مرذد هللا الوذيراين، ت )2
 هذ الطرعة اميا ، قييق: اصك هللا نز حمدد مراس.1408املتتب اإلسالمك، 

هذذ( 1980هذذ( )العلذل( نذ ات، املتتذب اإلسذالمك )234مرذد هللا نذز جعلذ  املذديين، ت ) ذ اإلمام ملك نذز3
 الطرعة ال انية، قييق: حمدد مصطل  اميمظدك.

هذذذذ( الذذذ  .، دار ليرذذذة، الطرعذذذة اميا ، 385ذذذ اإلمذذذام الذذذداررطين، ملذذذك نذذز مدذذذ  نذذذز أمحذذذد الرغذذدادا، ت )4
 قييق: حملوظ مرد ال محز  يز هللا السللك.

هذذذ( )العلذذل املتناهيذذة( نذذ ات، دار التتذذب العلديذذة، 597اإلمذذام انذذز اجلذذو ا؛ مرذذد الذذ محز نذذز ملذذك، ت ) ذذذ5
 هذ، الطرعة اميا ، قييق خليل امليد.1403
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هذذ( ) ذ ح ملذل الرتمذاا( اميردن، 795ذ اتافظ انز رجب اتنرلذك؛  يذز الذديز مرذد الذ محز نذز أمحذد، ت )6
 يق:  ام مرد ال نييم سعيد.هذ، قي1407متترة دار املنار، 
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 امةاخل
 

ويف ختام هذه اخلطة نشكر نل من شارننا بتقدمي رأي أو نصح أو مراجعة، بإليهم 

مجيعا يعود الف ل، بعد توبي  هللا تعاىل، يف إجناز هذا العمل العلمي، والذي أردانه 

 متميزاو رائداو حمققا هلداف القسم والكلية واجلامعة.

 

 

 

 هلل تعاىلمت حبمد ا


