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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 



 
 

 املحتويات 

 

 ةاملقدم. 

 الخطة الدراسية. 



 
 

 الجهة املقدمة للبرنامج  -

 .جامعة امللك فيصل: الجامعة

 .آلاداب: الكلية

 .سالميةالدراسات لا : القسم

 : اسم البرنامج الدرجة العلمية -2

  (أ)مسار 

 ماجستير الكتاب والسنة / اسم البرنامج 

 تخصص الكتاب / املاجستير فى الدراسات لاسالمية / الدرجة العلمية 

  (ب)مسار 

 ماجستير الكتاب والسنة / اسم البرنامج 

 السنة  تخصص/ املاجستير فى الدراسات لاسالمية / الدرجة العلمية 

 :  مقدمة  -3

:الرؤية



 
 

:الرسالة 

:ألاهداف

 

 

 

 

 

 

 

:قديم البرنامج ت سوغاتم

 

 



 
 

 

 

:القبول في البرنامج

:التقدم للبرنامج

- 

- 

- 

:شروط القبـول 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  



 
 

 :البرنامج الدراس ي 

-  

-  

-  

-  

Research Methodology

Quranic Sciences 

Quran Recitations

Sciences of Hadith

Methods of Commentators

Analytical Exegesis



 
 

Research Seminar

Analytical Exegesis

Eajaz Alquran 

Fundamentals of Hadith Reference

Methods of the Scholars (Narrators) of 

Hadith

The Science of ‘Ilal al-Hadith (Causes of 

Hadith)

Research Seminar

Narrators’ of Hadith Critique and 

Credibility

Analytical Hadith 



 
 

 .الرسالة: الفصل الرابع -

-  

- 
 

- 
 

-  

-  

:متطلبات التخرج

  

  

 



 
 

 
 
 

 الخطة الدراسية



 
 

 :تتضمن آلاتيو  ،الخطة الدراسية  -33

 :لفصــــــــل الدراســــــــ ي امل ــــــــ ر ايحــــــــدد مســــــــار الــــــــ   توضــــــــي ي الخطــــــــ  امل  - 33/3

 .، ويتكون من مسارينكتاب والسنةاملاجستير لتخصص ال

 :موزعة على الفصول وفق اآلتي( ساعة 03)جمموع ساعات الربنامج 

 
ا
 مسار الكتاب: أول

 مقررات إجبارية واختيارية: الفصل ألاول 

ر اختيار  ومقر  ،ثالثة مقررات إجباريةالطالب  يدرس

Research Methodology 

Quranic Sciences 

Quran Recitations

Fundamentals of Hadith 

Reference

Sciences of Hadith



 
 

 مقررات إجبارية واختيارية: الفصل الثاني

ر اختيار  ومقر  ،ثالثة مقررات إجباريةالطالب  يدرس

Methods of Commentators

Analytical Exegesis

Research Seminar

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith)



 
 

 ارية واختيارية مقررات إجب: الفصل الثالث

 ومقررين اختياريين ين،إجباري ينقرر مالطالب  يدرس

Analytical Exegesis

Analytical Hadith

Sciences of Hadith

Narrators’ of Hadith Critique 

and Credibility

الرسالة: لرابعا الفصل



 
 

 
ا
 السنةمسار :  ثانيا

 مقررات إجبارية واختيارية: الفصل ألاول 

ر اختيار  ومقر  ،ثالثة مقررات إجباريةالطالب  يدرس

Research Methodology

Sciences of Hadith

Fundamentals of Hadith 

Reference

Quranic Sciences 

Quran Recitations



 
 

 مقررات إجبارية واختيارية: انيثلالفصل ا

ر اختيار  ومقر  ،ثالثة مقررات إجباريةالطالب  يدرس

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith)

Research Seminar

Methods of Commentators



 
 

 ارية واختيارية مقررات إجب: الفصل الثالث

 ومقررين اختياريين ين،إجباري ينقرر مالطالب  يدرس

Narrators’ of Hadith Critique 

and Credibility

Analytical Hadith

Analytical Exegesis

Miracles of the Qur’an 

Quranic Sciences 

 

 

الرسالة: لرابعا الفصل



 
 

 وحسب الالئحة املوحدة للدراسات العليا بجامعة امللك فيصل

 الباب السادس

 نظام الدراسة

 :املادة السادسة والثالثون 

املدة املقررة للحصول على درجة املاجستير ل تقل عن أربعة فصول دراسية ول ]

 [.ضمن املدةب الفصول الصيفية تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ول تحس

 


