
  
 1الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 الذراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة انتؼهًٛٛخانًؤعغخ  .1

 قغى انذساعبد اإلعاليٛخ    ؼهًٙ انقغى ان .2

 / انًشصهخ األٔنٗ ػهٕو انضذٚج انًقشس )اعى انًبدح(اعى  .3

 ثؼذ( )ػٍ انكتشَٔٙصضٕس٘ /  أشكبل انضضٕس انًتبصخ .4

 فصهٙ َظبو انًقشس )فصهٙ/ عُٕ٘( .5

 عبػخ انكهٙ( 66عبػخ اعجٕػٛبً )2 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2621/     7/ 4         تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 -:أْذاف انًقشس .8
 

  .سٔاٚخ ٔدساٚخ ثبألصبدٚج انُجٕٚخ ٔكٛفٛخ دساعتٓب انتؼشٚف .1

 انضذٚج انُجٕ٘ انششٚف.ػهٕو ثبألطٕاس انتٙ يش ثٓب  تؼشٚفان .2
 .ػهٕو انضذٚجانتٙ تخص  ٔانخصبئص انغًبد ثشصأ تضذٚذ .3
  انضذٚخٛخ ثٍٛ انقذيبء ٔانًضذحٍٛ. ٔاالفكبس اٜساء يُبقشخ .4

 ػُذ ػهًبء انضذٚج.طشٚقخ ٔاعهٕة انتفكٛش  .5

 .ٔاإلػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسطٚكٌٕ يذسعب  اٌ ػهٗ قبدس طبنت تخشٚذ .6
 .انششػٛخ نهؼهٕو األعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .7
 .انًشاْقٍٛ يغ نهتؼبيم انتشثٕٚخ ثبألعبنٛت يهى طبنت خشٚذت .8
 .يغتقجال انؼبنٙ انتؼهٛى نشفذ انؼهٛب انذساعخ يٕاصهخ ػهٗ انقذسح نذٚٓب انطهجخ يٍ َخجخ تخشٚذ .9

 .ٔاإلػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ قبدس طبنت تخشٚذ .16

 ج.نًصطهش ػهٕو انضذٚ األعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .11

 
 

  

ً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌا

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.
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 -:ٔطشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتقٛٛى ًقشسيخشربد ان .9
  دهذا  المعريية األ -أ

 .انًقشس ثبنًُٓذ انتفكٛش عبعٛبدثأ االنًبو   .1أ
 .انتذسٚظ ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ كبدًٚٛخاأل ثؼبداأل تطجٛق يٍ انتًكٍٛ.2أ

 .ثبنًقشس انًتؼهقخ ٔانًصبدس انًشارغ يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛـ 3أ
 .انذساعٛخ انًبدح نتقجم َفغٛب انطبنت اػذادـ 4ا
 .ػهٕو انضذٚج يبدح فٓى ػهٗ نهضصٕل انطبنت تًكٍٛـ 5أ
 .انتشثٕٚخ انًؤعغبد فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذادـ 6أ
 .انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ نهذساعبد اإلعاليٛخ يذسط ػذادإ.ـ7أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراجاألدهذا    -ب 

 ٔانضٕاس انًشبسكخ ػهٗ انقذسح - 1ة
 .انًؼهٕيبد ثٍٛ انشثظ يٍ انطبنت ٚتًكٍ بٌـ 2ة
 .تعلٌم الطالب الوسائل والمهارات الخاصة بكتابة البحوث والتمارٌرـ 3ب
 .العلمً واالكادٌمً تخصصهتطوٌر المابلٌة الذهنٌة للطالب فً مجال ـ 4ب

 طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 انطهجخ ثٍٛ ٔانُقبػ انُقذ انضٕاس،

 

 
 طشائق انتقٛٛى      

 .تقبسٚش تقذٚى .1

 فٙ انُقبشبد انصفٛخ انًشبسكخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 .انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 .انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ .6

 
 األدهذا  الىجذانية و القيمية  -ج

 .انذقٛقخ انؼهًٛخ انًصبدس انٗ ٔانشرٕع ثبنًبدح انخبصخ انكتت قشاءح ػهٗ انطبنت صج -1د-1د

 .االَتجبِ تزهت انتٙ ٔاالصذاث ٔانشٔاٚخ ٔانشؼش انقصخ اعهٕة ثٕعبطخ نهًبدح انطبنت تشٕٚق2-د

 انتذسٚظ يُٓخ يضأنخ ػُذ ّث ٚقٕو عٕف انز٘ انذٔس أًْٛخ انطبنت ٚؼٙ أٌ- 3د                 

 
 طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 .انًُبقشخفتش ثبة انضٕاس ٔٔ انغبثقخ ثشكم ػبو انًبدح ػشض طشٚقخ .1

 .انُظشٚخ انًضبضشاد .2

 نًٕاضٛغ يضذدح يغجقب. جضٕثان كتبثخ .3
 يٍ غٛش انكتبة انًقشس. انتقبسٚشاػذاد   .4
 .انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس .5
يضذد تختص ثًٕقغ  ْٔٙ كخٛشح الٚخص انًبدح: ) االنكتشَٔٙ انجضج ػجش يؼهٕيبد ػهٗ االطالع  .6

 ٔتٕرّٛ اعتبر انًبدح( ثئششافٔيٍ حى ػشضٓب عشٚؼبً ٔيُبقشتٓب يٍ قجم انطالة 
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 طشائق انتقٛٛى    

 .تقبسٚش تقذٚى .1
 .انًشبسكخ فٙ انُقبشبد انصفٛخ .2
  .االيتضبَبد دسربد .3
 .انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 .انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 .يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب .6

 المنقىلة ) المهارات األخري المحعلقة بقابلية الحىظيف والحطىر الشخصي (.الحأدهيلية المهارات العامة و -د 

 انصف اداسح يٓبساد -1د

 .ٔاإلػذادٚخ انًتٕعطخ انًذاسط فٙ تذسٚظ يٓبساد انطبنت ٚكتغت اٌـ  2 د

 .انؼهًٛخ قبثٛهتٓى صغت انفئبد ثٍٛ ٔانتًٛٛض انتقٕٚى يٓبسادـ 3د

 .ػهٕو انضذٚجيبدح  تخص ٔيؤتًشاد َذٔاد صضٕسـ 4 د
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 -:) انفصم انذساعٙ االٔل نهُظبو انغُٕ٘   ٔ  انفصم انٕاصذ نهُظبو انفصهٙ )انكٕسعبد(( ثُٛخ انًقشس  - 1 .16

 الساعات األسبىع
 يخشربد انتؼهى انًطهٕثخ

ٛخ أ ٔرذاَٛخ ٔانقًٛٛخ أ يٓبساتتضقٛق اْذاف )يؼشفٛخ أ 

   خ(يٓبساد ػبي

اعى انٕصذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انتؼهٛى

 ـــــــ
 طشٚقخ انتقٛٛى

 ــــــ

1.  2  

  علوم الحدٌث 
تعارف ومحاضرة 

برنامج ال  عنتمهٌدٌة 
 الدراسً لهذا الفصل

وبٌان المفردات 
المنهجٌة والكتب 
الممررة والمساعدة، 

شرح وطرٌمة 
طرٌك ) المحاضرة عن 

الصف االلكترونً( 
 المحاضرةل اوارس

 bdfوورد و  مكتوبة 

عن طرٌك الصف 
االلكترونً. وفٌها 
الواجب الخاص 

م استالوٌتم بالمحاضرة 
الواجب بداٌة المحاضرة 

استمبل ، والالحمة
اجاباتكم واستفساراتكم 
ومالحظاتكم عن طرٌك 
الصف االلكترونً 

، مباشرة بعد المحاضرة
سئلة ام ) هأعددت لو

االمتحان المفتوح لمادة 
( اما عن علوم الحدٌث

كٌفٌة حلها تمرأ السؤال 
وتفتح الكتاب وتمرأ 
االجابة ومن ثم تغلك 
الكتاب وتجٌب على 
السؤال بالصٌغة التً 
فهمتها) االجابة النصٌة 
كما فً الكتاب ترفض 
وتهمل( ومطلوبة منكم 
لبل نهاٌة الفصل بعشرة 
أٌام ، وتعتبر مراجعة 

 ة ونشاط لنشامل

  

2 2 

بعلوم المقصود  
الحديث هو 

دراسة الحديث 
النبوي الشريف 
من خالل دراسة 
السند )أي الرواة 

الرجال الذين 
أوصلوا لنا 

 الحديث الشريف.
 دراسة المتنثم 

  

3 2 
 

   



  
 6الصفحة 

 
  

4 2     

5 2     

6 2     

7 2     

8 2     

9 2     

11 2     

11 2     

12 2     

13 2     

14 2     

15 2     

 

 -:) انفصم انذساعٙ انخبَٙ  نهُظبو انغُٕ٘ فقظ ( ثُٛخ انًقشس  - 2. 16

 الساعات األسبىع

 يخشربد انتؼهى انًطهٕثخ
ٛخ يٓبساتتضقٛق اْذاف )يؼشفٛخ أ 

يٓبساد أ ٔرذاَٛخ ٔانقًٛٛخ أ 

   خ(ػبي

اعى انٕصذح / 

 أٔ انًٕضٕع
طشٚقخ 

 انتؼهٛى
 طشٚقخ انتقٛٛى

16   

  علوم الحدٌث 
تعارف 

ومحاضرة 
  عنتمهٌدٌة 

برنامج الدراسً ال
وبٌان  لهذا الفصل
المفردات 

المنهجٌة والكتب 
الممررة 

والمساعدة، 
شرح وطرٌمة 
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المحاضرة عن 
طرٌك ) الصف 

االلكترونً( 
ل اوارس

 المحاضرة
وورد   مكتوبة 

عن طرٌك  bdfو

الصف 
االلكترونً. وفٌها 
الواجب الخاص 

وٌتم بالمحاضرة 
م الواجب استال

بداٌة المحاضرة 
استمبل ، والالحمة

اجاباتكم 
واستفساراتكم 

ومالحظاتكم عن 
طرٌك الصف 

االلكترونً 
مباشرة بعد 

، المحاضرة
م ) هأعددت لو

اسئلة االمتحان 
المفتوح لمادة 

( اما علوم الحدٌث
 عن كٌفٌة حلها

تمرأ السؤال وتفتح 
الكتاب وتمرأ 
االجابة ومن ثم 
تغلك الكتاب 
وتجٌب على 
السؤال بالصٌغة 
التً فهمتها) 
االجابة النصٌة 
كما فً الكتاب 
ترفض وتهمل( 
ومطلوبة منكم 
لبل نهاٌة الفصل 
بعشرة أٌام ، 
وتعتبر مراجعة 

 شاملة ونشاط لن

17  

  االْذاف انًؼشفٛخ 

 ثأعبعٛبد االنًبو .1

 ثبنًُٓذ انتفكٛش

 .انًقشس
 تطجٛق يٍ انتًكٍٛ .2

 األكبدًٚٛخ االثؼبد

 فٙ ٔانتشثٕٚخ

 .انتذسٚظ ػًهٛخ
 يٍ انطبنت تًكٍٛ .3

 يٍ االعتفبدح

 انًشارغ

 ٔانًصبدس

 .ثبنًقشس انًتؼهقخ
 .تقبسٚش تقذٚى .4

المقصود 
علوم ب

هو  الحديث
دراسة 
الحديث 
النبوي 

الشريف من 
خالل دراسة 
السند )أي 

الرواة 
الرجال الذين 
أوصلوا لنا 
الحديث 
 الشريف.

  انًضبضشاد

 تقذٚى تقبسٚش
 انضٕاس،

 انُقذ

 ثٍٛ ٔانُقبػ

، انطهجخ

كتبثخ 

 انتقبسٚش
 

 تقذٚى تقبسٚش  
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صم اعئهخ  .5

 االيتضبٌ انًفتٕس.
 دسربد .6

  .االيتضبَبد
 اإلختجبساد .7

 .انٕٛيٛخ
 اإلختجبساد  .8

 انشٓشٚخ
 نتقجم َفغٛب انطبنت اػذاد

 انذساعٛخ انًبدح
 نهضصٕل انطبنت تًكٍٛ

  ًبدحان فٓى ػهٗ
 يذسعٍٛ إػذاد .9

 نهتذسٚظ يؤْهٍٛ

 انًؤعغبد فٙ

 .انتشثٕٚخ
 ػذادإ .16

نهذساعبد  يذسط

 اإلعاليٛخ

 ػبنٙ ثًغتٕٖ

 انزٕدح

 

 دراسة المتن

18  

 األْذاف انًٓبساتٛخ

 جشَبيذ انخبصخ ثبن

 ػهٗ انقذسح .1

 انًشبسكخ

 ٔانضٕاس
 ٚتًكٍ اٌ .2

 يٍ انطبنت

 ثٍٛ انشثظ

 انًؼهٕيبد
تعلٌم  .3

الطالب 
الوسائل 

والمهارات 
الخاصة 

بكتابة 
البحوث 
 والتمارٌر

تطوٌر  .4
لٌة الماب

الذهنٌة 
للطالب فً 

مجال 

يشارؼخ 

عشٚؼخ 

نهًضبضشح 

انغبثقخ ، 

اعتالو 

انٕارت 

انٕٛيٙ 

 ٔيُبقشتّ

 راتٓب
 ٚشتقبس تقذٚى .1
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 هتخصص
العلمً 

 واالكادٌمً

 راتٓب  19

يشارؼخ 

ػبيخ 

ٔيُبقشبد 

طالثٛخ 

نهًضبضشاد 

انغبثقخ 

ثئششاف 

ٔتٕرّٛ 

 اعتبر انًبدح

  راتٓب

  راتٓب ايتضبٌ راتٓب  21

 راتٓب  21

أهمٌة 

السنة 

 النبوي
  راتٓب

 راتٓب  22

تعرٌفات 

أولٌة ألهم 

ما ٌدور 

على ألسنة 

المحدثٌن 

من 

 مصطلحات

 

  راتٓب

 راتٓب  23

الحدٌث 

المدسً 

والفرق 

بٌنه وبٌن 

المرآن 

 الكرٌم

 

  راتٓب

 راتٓب  24

ألسام 

الحدٌث من 

حٌث كثرة 

  راتٓب
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الطرق 

 وللتها

 اتر

 راتٓب  25
الحديث 
 المتواتر

  راتٓب

 راتٓب  26
انضذٚج 

 اٜصبد
  راتٓب

 راتٓب  27

ألسام 

الحدٌث 

بحسب ما 

ٌنتهً الٌه 

 غاٌة السند

  راتٓب

  راتٓب المرفوع راتٓب  28

  راتٓب المولوف راتٓب  29

 راتٓب  31
إػبدح عشٚؼخ 

 نًب عجق
  راتٓب

 
 

 انجُٛخ انتضتٛخ  .11

 أي كتاب خمتص بعلوم احلديث :انكتت انًقشسح انًطهٕثخـ 1
 

 تيسري مصطلح احلديث للدكتور حممود القطان.  -:ـ انًشارغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(2

 
 

  االنحرنيث:ب ـ المراجع االلكحرونية, مىاقع 
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 خطخ تطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .12

   

 .خارجية معلومات تتطلب اليت الواجبات من االكثار .1
 مع ادلادة ادلطروحةانت الشفوية اليت تتطلب التفاعل االمتحا من االكثار .2

 الدكتوراه محلة من علميا مؤهلنی خبرجینی ادلختلفة وادلؤسسات والكليات اجلامعات رفد يف االسهام .3
 وادلاجستري

 توافر أساسها على يف تعتمد اليت الرباجميات وتطبيق هاراتادل خمتلف استعمال االسهام يف .4
 .ادلختلفة واستعمال التقنيات

 مْوارشاد الطلبة توتوجها قابليات تنمي اليت ادلكتسبة واخلربات التعلم فرص بتوفري ْتًبواال .5
 والوجدانية ةوادلهاري ادلعرفية كفاايهتم تطوير لضمان للتعلم ادلستمر

ابدال الكتب ادلنهجية ادلقررة مبصادر حديثة كون الكتب القدمية يصعب فهمها واستيعاب مفرداهتا  .6
من قبل طلبة هذه االايم ، وحتتاج لوقت طويل لشرح ادلفردة وايضاحها لغالبية الطالب ، ونقطة 

 ررة.يغطي ادلفردات ادلق اال وهي ان الكتابنی ادلقررين الآخرى جديرة ابالهتمام 
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