
  توصیف مساقات برنامج دكتوراه الحدیث الشریف وعلومه

 دراسات نحویة وبیانیة في القرآن والسنة: اسم المساق ASL 701: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة معاني النحو وإبراز الصلة بین الجانب النحوي والبالغي من خالل دراسة موضوعات خاصة 

 .   كالقصر والفصل والوصل والحذف والذكر والتعریف والتنكیر وتطبیقها على نماذج مختارة من القرآن والسنة

  :أهداف المساق

  :یهدف هذا المساق إلى 

  .إدراك العالقة بین علمي النحو والبالغة القدرة على -1

  .تنمیة الذائقة البالغیة عند الطالب  -2

  . إدراك أسرار إعجاز النص القرآني وتمیز النص النبوي  -3

 .توظیف األسالیب النحویة والبیانیة في القرآن والسنة في نقد النصوص األدبیة شعرًا ونثرًا -4

  ):والمهارات الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .تحلیل النصوص تحلیال أدبیًا یكشف عن خصائصها -1

  .استنتاج طبیعة العالقة بین األسالیب النحویة واألسالیب البالغیة  -2

  .نص القرآني استخالص أثر األسالیب النحویة والبالغیة في تطویر فهم ال -3

 .الكشف عن أثر التعبیر القرآني والنبوي في تحقیق األغراض المقاصدیة  -4

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .تحقیقه في عمود مقابلالتدریس وطرق التعلم التي تناسب 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

  .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 دراسات قرآنیة وحدیثیة باللغة اإلنجلیزیة: اسم المساق ASL 702: رمز المساق ورقمه

 اإلنجلیزیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: للمساقالمتطلب السابق 

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق



یهدف هذا المساق إلى التعریف بأبرز الدراسات المعاصرة المصنفة باللغة االنجلیزیة في العلوم المتصلة بالقرآن الكریم والسنة 

إضافة إلى تنمیة القدرات الذاتیة في . بهدف تنمیة مهارات االتصال والتواصل باللغات األخرى. النبویة دراسة خاصة ومعّمقة

قراءة وتحلیل النصوص المتعلقة بالقرآن الكریم والسنة النبویة المكتوبة باللغة االنجلیزیة؛ بغرض التعریف باالسالم والدعوة 

 إلیه

  :أهداف المساق

المصنفة باللغة االنجلیزیة في العلوم المتصلة بالقرآن الكریم والسنة التعریف بأبرز الدراسات المعاصرة  -1

  .النبویة 

 .تنمیة مهارات االتصال والتواصل مع اآلخر  -2

 .بیان سماحة اإلسالم في عقیدته وتشریعاته  -3

 .تعزیز القدرات الذاتیة المتصلة بالقدرة على القراءة والتحلیل والنقد  -4

 .ة في حقل التخصص بغیر اللغة العربیة إكساب الطالب خبرات عملیة وعلمی -5

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .شرح نصوص متعلقة بعلوم القرآن والسنة باللغة االنجلیزیة  -1

 .في ضوء المعارف اإلسالمیة تحلیل الدراسات المعاصرة باللغة االنجلیزیة  -2

 .اإللمام بالجهود المبذولة في التصنیفات المعاصرة باللغة االنجلیزیة فیما یتصل بعلوم القرآن والسنة  -3

 .توظیف قنوات التواصل االجتماعي المختلفة في التعریف بسماحة اإلسالم  -4

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : التعلیم والتعلماستراتیجیات 
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تقییمها في عمود مقابلتناسب 
 
 

 دراسات متقدمة في علم مصطلح الحدیث:اسم المساق ASL730:رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )إجباري(دكتوراه :مستوى المساق

  :وصف المساق

: علوم مصطلح الحدیث دراسة معمقة لها أثرها في البحث الحدیثي وهيیهدف هذا المساق إلى دراسة موضوعات خاصة في 

مع الوقوف على أبرز . معرفة األفراد،والمنكر، وزیادة الثقة، والعلوم الناشئة عنها، والتصحیف واللحن وكتابة الحدیث وتدوینه

  .الطعونات الموجهة إلى علم مصطلح الحدیث

 



  :أهداف المساق

  .موضوعات خاصة في علوم مصطلح الحدیث لها أثرها في البحث الحدیثيالتعمق في دراسة  .1

 إظهار  أثر علم المصطلح في علم نقد الحدیث النبوي  .2

 الكشف عن أهمیة الموضوعات المذكورة في علم مصطلح الحدیث .3

 الرد على الطعونات الموجهة إلى علم مصطلح الحدیث .4

  

  ):الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  اإللمام بأثر الموضوعات الخاصة المذكورة في البحث الحدیثي .1

 تحریر المفاهیم المصطلحیة الواردة آنفا .2

 إدراك أثر علم المصطلح في علم النقد الحدیثي .3

 دفع الطعونات الموجهة إلى علم مصطلح الحدیث .4

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
هدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المست: طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 النقد عند المحدثین:اسم المساق ASL 731:رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )إجباري(دكتوراه :مستوى المساق

  :وصف المساق

هذا المساق إلى التعرف على نشأة النقد وحدوده التاریخیة وتطوره وسمات المنهج النقدي عند المحدثین وقواعدهم في یهدف 

نقد الرواة والمرویات سندا ومتنا، ومناهج النقاد في الحكم على الروایات، والنقد العقلي عند المحدثین كما یهتم بالمقارنة بین 

 .والحداثیة مع الوقوف على نماذج منها  إضافة إلى النقد الحدیثي في الدراسات االستشراقیةنقد الحدیث والروایة التاریخیة 

  :أهداف المساق



  التعرف على نشأة النقد وحدوده التاریخیة وتطوره .1

 .بیان سمات المنهج النقدي عند المحدثین وقواعدهم في نقد الرواة والمرویات سندا ومتنا .2

 الحكم على الروایاتالتفریق بین مناهج النقاد في  .3

 الكشف  عن آلیة  النقد العقلي عند المحدثین .4

 المقارنة بین نقد الحدیث والروایة التاریخیة .5

 الوقوف على النقد الحدیثي في الدراسات االستشراقیة والحداثیة .6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذه 

  اإللمام بعلم النقد من حیث النشأة والتطور .1

 استنتاج العالقة التكاملیة بین علم النقد عند المحدثین وعلوم الحدیث ذات الصلة .2

 إدراك أثر الفروق بین مناهج النقاد في الحكم على الروایات  .3

 استخالص مسوغات النقد العقلي عند المحدثین إیجابا وسلبا .4

 ان أوجه التشابه واالختالف بین نقد الحدیث والروایة التاریخیةبی .5

 .رد شبهات المستشرقین والحداثیین الموجهة إلى السنة وعلومها .6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

وطرق ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
  

 دراسة نصیة في كتب الحدیث النبوي:اسم المساق ASL 732:رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )اجباري(دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق

سطرها المحدثون في كتب علوم الحدیث  یهدف هذا المساق إلى تعمیق المعرفة بكیفیة التعامل مع النصوص الحدیثیة التي

وشروحها  بأنواعها، واستثمارها على الوجه األمثل في فهم نصوص العلماء وما تضمنته من رصید علمي عمیق مع الوقوف 

  .على تطبیقات مختارة من كتبهم

 

  :أهداف المساق



علوم الحدیث وشروحها  المعرفة بكیفیة التعامل مع النصوص الحدیثیة التي سطرها المحدثون في كتب  .1

  .بأنواعها

 بیان فوائد  الدراسات النصیة في الحدیث وعلومه  .2

 .الكشف عن مناهج المحدثین واتجاهاتهم الفكریة من خالل مؤلفاتهم   .3

 تحلیل عبارات المحدثین وتوجیهها    .4

 بیان أثر كل من المذهب العقدي والنحوي والفقهي في فهم النص النبوي  .5

 میة للشروحات الحدیثیة إبراز القیمة العل .6

 

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  اإللمام بأهمیة الدراسات النصیة في علوم السنة النبویة -1

 تنمیة ملكة النقد والمقارنة في تحلیل عبارات المحدثین  -2

 استنتاج أثر ثقافة المحدثین  في فهوماتهم للنص النبوي -3

 امتالك ثقافة لغویة ونحویة وحدیثیة للتواصل مع التراث الحدیثي  -4

 استشعار أهمیة الشروحات  العلمیة  في فهم السنة النبویة-5

 

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في علل األحادیث : اسم المساق ASL 733: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اجباري -دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق

الرجوع إلى مصادرهم األصلیة، وبیان الفرق بینه وبین علم یهدف هذا المساق إلى دراسة مفهوم علم العلل عند النقاد من خالل 

كما یتناول منهج المصنفین في علم العلل وجهودهم في بیان طرق معرفة علة الحدیث سندا ومتنا، ودراسة . الجرح والتعدیل

التفرد، والتصریح بعلل االختالف على الراوي، وما أنكر من روایة الثقات، والتراجم المعللة، و: مسائل هاّمة في العلل مثل

 .واالدفاع عن السنة النبویة وعلومها في ضوء علم العلل.السماع، وقرائن التعلیل

  :أهداف المساق



  التعریف بـ مفهوم علم العلل عند النقاد من خالل الرجوع إلى مصادرهم األصلیة .1

 بیان الفرق بین علم العلل وعلم الجرح والتعدیل .2

 علم العللالكشف عن منهج المصنفین في  .3

 .إبراز أوجه  االتفاق واالفتراق بین عبارات المصنفین في علم العلل .4

 .توضیح أثر علم العلل في الدفاع عن السنة النبویة وعلومها .5

 إبراز جهود المحدثین في نقد األحادیث سندا ومتنا .6

  

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على یفترض بالطالب بعد

  تحریر مفهوم العلة القادحة وغیر القادحة .1

 تحدید الصالت بین علم العلل وعلوم الحدیث األخرى .2

 استخالص طرق معرفة العلة عند المحدثین .3

 .التمییز بین مناهج المحدثین في التألیف في علم العلل .4

 انید والمتونتطبیق طرق تعلیل األحادیث المختارة على األس .5

 .دفع الشبهات الموجهة إلى السنة النبویة في ضوء علم األحادیث  .6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .عمود مقابلالتدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في مناهج المحدثین: اسم المساق ASL 734: رمز المساق ورقمه

 العربیة: تدریس المساقلغة  ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة )إجباري(دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة نتاج المحدثین في القرون الثالثة األولى من حیث التصنیف في كتب المتون وكتب الرواة وما 

مصنفاتهم مع التعریف بشروطهم وتوضیح مقاصدهم من التالیف تبعهم من مؤلفات في العصور المختلفة ببیان منهجهم في بناء 

  .من خالل الدراسة التطبیقیة في مصنفاتهم، للرد على الشبهات الموجهة إلى صناعة علم الحدیث 

 



  :أهداف المساق

  .التعریف بنتاج المحدثین في القرون الثالثة األولى وما بعدها  .1

 .التصنیف روایة ودرایة إبراز الثراء العلمي عند المحدثین في  .2

 .تقییم عمل المحدثین في بناء مصنفاتهم من حیث المنهجیة والشروط والمقاصد  .3

 .بیان جوانب التأثیر والتأثر في مصنفات المحدثین  .4

 .تحلیل نماذج مختارة من مصنفات المحدثین للوقوف على مناهجهم  .5

  

  ):والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .اإللمام بأبرز نتاجات المحدثین في القرون الثالثة األولى وما بعدها  .1

 .استنتاج مناهج المحدثین من خالل الدراسة التطبیقیة لمصنفاتهم  .2

 .نقد عمل المحدثین في مصنفاتهم في ضوء قواعد علم الحدیث  .3

 .ص أوجه االتفاق واالفتراق بین نتاج المحدثین قدیما وحدیثا استخال .4

 .تطبیق منهجیة المحدثین في التصنیف والتحلیل والنقد  .5

 .تعزیز الثقة بجهود المحدثین في خدمة السنة النبویة روایة ودرایة  .6

 

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 السنة النبویة في الدراسات المعاصرة:اسم المساق ASL 735:المساق ورقمهرمز 

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )إجباري(دكتوراه :مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة جهود العلماء المعاصرین في دراسة السنة النبویة وفهمها، ونقدها سندا ومتنا، واستشراف 

  . باإلضافة إلى الدفاع عن السنة ضد منتقدیها من المستشرقین والعلمانیین وغیرهم. اآلفاق المستقبلیة للدراسات المتصلة بها

 



  :أهداف المساق

  .المعاصرین في خدمة السنة النبویة روایة ودرایةالتعریف بجهود  .1

 .بیان اإلضافات العلمیة للمعاصرین في دراسة السنة وعلومها .2

 .الكشف عن اإلشكاالت المنهجیة عند الطاعنین في السنة .3

 .بیان الجهود المعاصرة اإلیجابیة في خدمة السنة النبویة .4

 .ةبیان الجهود المعاصرة السلبیة في خدمة السنة النبوی .5

 . توظیف الدراسات المعاصرة في السنة النبویة عند العلماء المسلمین في الرد على المعاصرین .6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .روایة ودرایةاإللمام بجهود المعاصرین في خدمة السنة النبویة  .1

 .استخالص اإلضافات العلمیة للمعاصرین في دراسة السنة وعلومها .2

 .توضیح اإلشكاالت المنهجیة عند الطاعنین في السنة .3

 .تقییم الجهود المعاصرة في خدمة السنة النبویة إیجابا وسلبا .4

 .عاصرینتوظیف الدراسات المعاصرة في السنة النبویة عند العلماء المسلمین في الرد على الم .5

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق التدریس : استراتیجیات التعلیم والتعلم 
  .وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات في المغازي والسیر: اسم المساق ASL 736: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3 :الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة علم المغازي والسیر من حیث النشأة والتطور ومناهج المصنفین فیه، وعالقته بعلم التاریخ 

وأسباب النزول ، كما یهتم بدراسة مرویات مختارة في المغازي والسیر في مصادر الحدیث التي التزم مصنفوها شرط الصحة، 

ة في هذا العلم وفق قواعد المحدثین ، مع التعرض ألبحاث المستشرقین والعلمانیین إضافة إلى إعادة دراسة الروایات المشكل

 . ومناهجهم في دراسة هذا العلم 

  :أهداف المساق



  .دراسة علم المغازي والسیر من حیث النشأة والتطور  .1

 .بیان صلة علم المغازي والسیر بعلم التاریخ وأسباب النزول  .2

 .هذا العلم قدیما وحدیثا الكشف عن مناهج المصنفین في  .3

 .التفریق بین منهج المحّدثین ومنهج المؤّرخین في دراسة علم المغازي والسیر .4

 .رفع اإلشكاالت المثارة على بعض مرویات المغازي والسیر  .5

 .تقویم أبحاث المستشرقین والعلمانیین ومناهجهم في دراسة هذا العلم  .6

  ):والمهارات الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .اإللمام بعلم المغازي والسیر من حیث النشأة والتطور  .1

 .استنتاج نوع الصلة بین علم المغازي والسیر بعلم التاریخ وأسباب النزول  .2

 .یثا التمییز بین مناهج المصنفین في هذا العلم قدیما وحد .3

 .إدراك الفروق بین المحّدثین والمؤّرخین في دراسة علم المغازي والسیر .4

 .دراسة اإلشكاالت المثارة على بعض مرویات المغازي والسیر  .5

 .دحض شبهات المستشرقین والعلمانیین  .6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في جدول ویوضع : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 علم فقه الحدیث: اسم المساق ASL 737: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

على أصول فهمه وقواعده  یهدف هذا المساق إلى دراسة علم فقه الحدیث من حیث المفهوم والنشأة والتطور، والتعرف

مع تطبیق ذلك على . ومصادره، وإدراك مدلوالت ألفاظ الّنص النبوي والتعامل معها في مجال التشریع والدعوة والتوجیه

 .مجموعة مختارة من االحادیث النبویة 

  :أهداف المساق



  .االطالع على علم فقه الحدیث من حیث المفهوم والنشأة والتطور .1

 .فهم علم فقه الحدیث وقواعده ومصادره التعرف على أصول .2

 .بیان جهود العلماء قدیما وحدیثا في فهم النص النبوي  .3

 .معالجة المستجدات في ضوء التشریعات المستنبطة من األحادیث النبویة  .4

 .تطبیق أصول علم فقه الحدیث وقواعده على مجموعة مختارة من االحادیث النبویة  .5

  

  ):والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیةالفهم : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .اإللمام بعلم فقه الحدیث من حیث المفهوم والنشأة والتطور .1

 .بیان أصول فهم علم فقه الحدیث وقواعده ومصادره .2

 .تقدیر جهود العلماء قدیما وحدیثا في فهم النص النبوي  .3

 .لم فقه الحدیث في معالجة المستجدات في ضوء التشریعات المستنبطة من األحادیث النبویة توظیف ع .4

 .تنمیة مهارة فهم النصوص في ضوء علم فقه الحدیث وقواعده  .5

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات متقدمة في الحدیث الموضوعي:المساقاسم  ASL738:رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )اختیاري(دكتوراه :مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى التعریف بالحدیث الموضوعي من حیث مفهومه ونشأته وأهمیتة في الوقت الراهن، وبیان أنواعه 

  . ثم دراسة نماذج تطبیقیة في مجاالت مختلفة من جملة المعارف النبویة . مجاالته وضوابطه وممیزاته وعالقته بمقاصد السنة

 

  :أهداف المساق



  .المصطلح والمرادفات له التعرف على نشأة -1

  .إبراز أهمیة نمط الحدیث الموضوعي كلون من ألوان الفهم التجدیدي للسنة النبویة  -2

  .الكشف عن جهود العلماء في التألیف والتصنیف في هذا الفن  -3

  .بیان العالقة بین الحدیث الموضوعي وعلم مقاصد السنة  -4

  .في معالجة مستجدات العصر في الفكر والسلوك الكشف عن أثر هذا اللون من الدراسات  -5

 .تطبیق المعارف النظریة في هذا الفن على نماذج مختارة  -6

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .ومرادفاته اإللمام بمصطلح الحدیث الموضوعي -1

  .توظیف منهجیة الحدیث الموضوعي في حل المشكالت المستجدة  -2

  .استخالص العالقة التكاملیة بین الحدیث الموضوعي والحدیث التحلیلي  -3

  .دفع الشبهات المثارة حول اإلسالم والموضوعات التي یكثر الطعن فیها  -4

  .الفكریة والسلوكیة طرح رؤیة نبویة واضحة المعالم حول القضایا  -5

 .الربط بین الحدیث الموضوعي والعلوم وثیقة الصلة به كعلم التفسیر واللغة والتاریخ وعلمي النفس واالجتماع  -6

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

عمود وطرق  ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في: استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 علوم المتندراسات متقدمة في :اسم المساق ASL 739: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة اختیاري -دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

یهدف هذا المساق إلى دراسة علم المتن من حیث مفهومه ومظاهر العنایة به، والمراحل التي مّر بها عند المحدثین، والعلوم 

لخدمته، والتعرف على القواعد المعتمدة في الحكم علیه والتحقق من سالمته عند أئمة الشأن قدیما وحدیثا، ودراسة  التي قامت

نماذج تطبیقیة تسهم في تقییم ذلك الجهد عندهم، ومعرفة أثره على واقع الروایة ورد الشبهات المثارة حول نقد المحدثین 

  .لمتون األحادیث النبویة 



 

  :المساقأهداف 

التعریف بعلم المتن من حیث مفهومه ومظاهر العنایة به، والمراحل التي مّر بها عند المحدثین، والعلوم  .1

  .التي قامت لخدمته

 .الكشف عن على القواعد المعتمدة في الحكم علیه والتحقق من سالمته عند أئمة الشأن قدیما وحدیثا .2

 .إبراز جهود العلماء في دراسة متون األحادیث  .3

 .ومعرفة أثره على واقع الروایة  .4

 .عرض الشبهات المثارة حول نقد المحدثین لمتون األحادیث النبویة ونقدها  .5

  

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة: (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

ومظاهر العنایة به، والمراحل التي مّر بها عند المحدثین، والعلوم التي اإللمام بعلم المتن من حیث مفهومه  .1

  .قامت لخدمته

 .استخالص القواعد المعتمدة في الحكم علیه والتحقق من سالمته عند أئمة الشأن قدیما وحدیثا .2

 .تقدیر جهود العلماء في دراسة متون األحادیث  .3

 .إدراك أثر علم المتن على واقع الروایة  .4

 .شبهات المثارة حول نقد المحدثین لمتون األحادیث النبویةدفع ال .5

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : تقییم التعلمطرق 

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 دراسات مقاصدیة في السنة النبویة: اسم المساق ASL 740: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة تدریس المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 3: الساعات المعتمدة )اختیاري(دكتوراه : مستوى المساق

  :وصف المساق



یهدف هذا المساق إلى دراسة المقاصد النبویة من حیث المفهوم وأالنواع والعالقات والضوابط والمقومات، وأثر فهمها في 

مع العنایة برد الشبهات الموجهة . والحوادثالترجیح بین أقوال شراح الحدیث، وتطبیقات الدرس المقاصدي على المستجدات 

 .نحو تشریعات السنة النبویة

  :أهداف المساق

  .تحریر مفهوم دراسة المقاصد  .1

 .تحدید ضوابط الدرس المقاصدي ومقوماته  .2

 .تمكین العالقة بین المقاصد النبویة العامة والخاصة  .3

 .إبراز دور مقاصد السنة النبویة في معالجة المستجدات  .4

 .الكشف عن أثر مقاصد السنة النبویة  في الترجیح بین شراح الحدیث  .5

 .التعرف على جهود العلماء قدیما وحدیثا في العنایة بهذا اللون .6

 .الرد على الشبهات الموجهة الى التشریعات االسالمیة من خالل عرضها على مقاصد السنة النبویة .7

  ):الذهنیة والعملیةالفهم والمعرفة والمهارات : (مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  .التمییز بین الدرس المقاصدي والمصطلحات ذات الصلة .1

 .استنتاج الضوابط العلمیة للدرس المقاصدي .2

 .الربط بین الدرس المقاصدي والعلوم ذات الصلة  .3

 .توظیف المقاصد النبویة في معالجة المستجدات  .4

 .لمام بجهود العلماء قدیما وحدیثا في خدمة هذا اللوناإل .5

 .الترجیح بین أقوال شراح الحدیث من خالل مقاصد السنة النبویة  .6

 .دفع الشبهات المثارة حول التشریعات االسالمیة  .7

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق ترتب في جدول ویوضع كل من : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .التدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في عمود مقابل

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 علم طبقات الرواة:اسم المساق ASL741:رمز المساق ورقمه

 العربیة:لغة تدریس المساق :المتطلب السابق للمساق

 3:الساعات المعتمدة )اختیاري(دكتوراه :مستوى المساق

  :وصف المساق



وأسسه یهدف هذا المساق إلى التعریف بعلم الطبقات عند المحدثین من حیث مفهومه وبیان أهمیته في علوم الرواة وفوائده 

التي قام علیها واإلشكاالت التي تعرض لمن یصنف على الطبقات واألخطاء العلمیة التي قد تقع منه، كما یبین العالقة بین علم 

  .الطبقات وعلم التاریخ مع دراسة تطبیقیة على كتب الطبقات

 

  :أهداف المساق

  والتطورإلى التعریف بعلم الطبقات عند المحدثین من حیث المفهوم والنشأة  .1

 .بیان أهمیة علم الطبقات في علوم الرواة .2

 .الكشف عن األسس التي قام علیها علم طبقات الرواة .3

 توضیح اإلشكاالت واألخطاء  التي تعرض للتصنیف في علم الطبقات .4

 بیان العالقة بین علم الطبقات والعلوم ذات الصلة .5

 الوقوف على أهم المصنفات في علم الطبقات .6

  

  ):الفهم والمعرفة والمهارات الذهنیة والعملیة( :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المساق أن یكون قادرا على

  تحریر مفهوم علم الطبقات  .1

 اإللمام بنشأة علم طبقات الرواة وتطوره .2

 .استنتاج األسس التي قام علیها علم طبقات الرواة .3

 صنیف في علم الطبقاتاإلجابة عن اإلشكاالت واألخطاء  التي تعرض للت .4

 إدراك  العالقة بین علم الطبقات والعلوم ذات الصلة  .5

 

  

  :استراتیجیات التعلیم والتعلم وطرق التقویم

ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق : استراتیجیات التعلیم والتعلم
  .عمود مقابلالتدریس وطرق التعلم التي تناسب تحقیقه في 

 
ترتب في جدول ویوضع كل من مخرجات التعلم المستهدفة للمساق في عمود وطرق تقییم التعلم التي : طرق تقییم التعلم

 .تناسب تقییمها في عمود مقابل
 
 

 


