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 الكتاب والسنةماجستير الخطة الدراسية لبرنامج 
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  الدراسات اإلسالميةــ قسم  اآلدابكلية  

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : الكتاب والسنةبرنامج              اسم البرنامج. 

                 : الكتاب والسنة " في ماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

من جامعة  تخصص الدراسات اإلسالميةأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جداً في   -1

 . سعودية أو جامعة معترف بها
 أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً. -2

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. -3

 دراسة إذا كان موظفاً.أن يقدم موافقة من مرجعه على ال -4

 أن يجتاز االختبار المعد لذلك. -5

 أن يجتاز المقابلة الشخصية. -6

 

 ــ الخطة الدراسية :

 .( ساعة معتمدة30) دراسة بعد إتمام الكتاب والسنةتمنح درجة الماجستير في 
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 : الكتاب والسنةماجستير راسية لبرنامج الخطة الد

امل جرططتل لتخصطط   :املشطط   لفصططا ال  ا طط احيطط م ارطط   الطط   توضططي   الخططط  امل
 ، ويتكون ان ار  ين.الكت ب والرنة

 الكت بار   : أولا 

 الفصا األول: اقر ات إجب  ية واختي  ية

  ع ت( وخيت   اقر ا ان املقر ات  6ي  س الط لب ثالث اقر ات إجب  ية)بواقع 
 الختي  ية)بواقع   عتني(

 نوعه عدد الساعات املقرررمز  اسم املقرر

 منهجية البحث العلمي 

Research Methodology 

 إجباري 2 6401770

 علوم القرآن

Quranic Sciences  

 إجباري 2 6401711

 القراءات القرآنية

Quran Recitations 

 إجباري 2 6401716

 أصول التخريج ودراسة األسانيد

Fundamentals of Hadith 

Reference 

 اختياري 2 6401721

 علوم احلديث

Sciences of Hadith 

 اختياري 2 6401722
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 الفصا الث ين

  ع ت( وخيت   اقر ا ان املقر ات  6ي  س الط لب ثالث اقر ات إجب  ية)بواقع 
 الختي  ية)بواقع   عتني(

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 مناهج املفسرين

Methods of Commentators 

 اجباري 2 6401713

 التفسري املوضوعي

Analytical Exegesis 

 اجباري 2 6401712

 حلقة حبث يف الكتاب

Research Seminar 

 إجباري 2 6401714

 مناهج احملدثني

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith 

 اختياري 2 6401723

 علل احلديث

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith) 

 اختياري 2 6401727

  

 الفصا الث لث

  ع ت( وخيت   اقر ين ان املقر ات  4ي  س الط لب اقر ين إجب  يني)بواقع 
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   ع ت( 4الختي  ية)بواقع 

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 التفسري التحليلي

Analytical Exegesis 

 إجباري 2 6401715

 إجباري 2 6401717 إعجاز القرآن

 احلديث التحليلي

Analytical Hadith 

 اختياري 2 6401726

 علوم احلديث

Sciences of Hadith 

 اختياري 2 6401722

 اجلرح والتعديل

Narrators’ of Hadith Critique and 

Credibility 

 اختياري 2 6401724

 

 : الرسالة.الفصا ال  ا   الرابع



5 

 

 الرنةار   :  اثني ا 

 الفصا األول

  ع ت( وخيت   اقر ا ان املقر ات  6ي  س الط لب ثالث اقر ات إجب  ية)بواقع 
 الختي  ية)بواقع   عتني(

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 منهجية البحث العلمي

Research Methodology 

 إجباري 2 6401770

 علوم احلديث

Sciences of Hadith 

 إجباري 2 6401722

 أصول التخريج ودراسة األسانيد

Fundamentals of Hadith 

Reference 

 إجباري 2 6401721

 علوم القرآن

Quranic Sciences  

 اختياري 2 6401711

 القراءات القرآنية

Quran Recitations 

 اختياري 2 6401716

 

 الفصا الث ين 

وخيت   اقر ا ان املقر ات   ع ت(  6ي  س الط لب ثالث اقر ات إجب  ية)بواقع 
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 الختي  ية)بواقع   عتني(

 نوعه عدد الساعات الرمز اسم املقرر

 مناهج احملدثني

Methods of the Scholars 

(Narrators) of Hadith 

 اجباري 2 6401723

 علل احلديث

The Science of ‘Ilal al-Hadith 

(Causes of Hadith) 

 إجباري 2 6401727

 السنةحلقة حبث يف 

Research Seminar 

 إجباري 2 6401725

 مناهج املفسرين

Methods of Commentators 

6401713 2  

  2 6401712 التفسري املوضوعي

 

 الفصا الث لث

  ع ت( وخيت   اقر ين ان املقر ات  4ي  س الط لب اقر ين إجب  يني)بواقع 
   ع ت( 4الختي  ية)بواقع 

 نوعه الساعاتعدد  املقرر رمز اسم املقرر

 إجباري 2 6401724 اجلرح والتعديل
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Narrators’ of Hadith Critique and 

Credibility 

 احلديث التحليلي

Analytical Hadith 

 إجباري 2 6401726

 التفسري التحليلي

Analytical Exegesis 

 اختياري 2 6401715

 إعجاز القرآن

Miracles of the Qur’an 

 اختياري 2 6401717

 علوم القرآن

Quranic Sciences  

 اختياري 2 6401711

 

 : الرسالة.الفصا ال  ا   الرابع

 


