
  

 
 

 

 دراسة أسانيد وبحثخطة مساق                       
 HADT 2323 :رقم المساق

  :وصف المساق : * أوًل 
وما يتعلق به من مباحث، ودراسة السند والحكمم علهمه، ودراسمة أنموام المصمن ا   الَجْرح والتَّْعِديلدراسة مقدمة في علم      
َجمما فممي  ، وممما نيممننم مممن جممرح وتعممديل، والتعممرا علممب نممرامخ الحاسمموم التممي تخممدم  مم ا المسمماق والتممدرم علممب الممَرَوا و  الرِ 
 دامنا.                                استخ

 األ داا العامة للمساق: :* ثانًها
 مباحث علوم الحديث المتعلقة ندراسة السند. التعرا علب -1
 علب دراسة األسانيد والحكم علينا يدوهًا.  التمرن  -2
 التدرم علب دراسة األسانيد والحكم علينا آلهًا )عن طريق الحاسم اآللي(. -3
  محتوى المساق:: ا* ثالثً 

 األسنوم م ردا  المساق

 األو  مقدمة في دراسة األسانيد

 الثاني مباحث في الَجْرح والتَّْعِديل

 الثالث خطوا  الحكم علب الرَّاوي وصهاغته، مع نما ج تطنهقهة

 الرابع مع نما ج تطنهقهة  ، الخطو  األولب: معرفة الَروا  في اإلسناد سانيدالحكم علب األخطوا  

 الخامس الخطو  الثانهة: معرفة عدالة الَروا ، ودراسة علة الجنالة مع نما ج تطنهقهة  

 السادس ودراسة علة النتدام مع نما ج تطنهقهةوا ، الثانهة: معرفة عدالة الرَ  الخطو 

 السابع ودراسة علة الختالط مع نما ج تطنهقهة وا الثالثة: معرفة ضبط الرَ الخطو  

 الثامن لخطو  الثالثة: معرفة ضبط الَروا  ودراسة علة الغلط والخطأ والو م مع نما ج تطنهقهةا

 التاسع علة التدلهس مع نما ج تطنهقهة دراسةمعرفة اتصا  السند، و الرابعة: الخطو  

 العاشر الخطو  الرابعة: معرفة اتصا  السند، ودراسة علة اإلرسا  مع نما ج تطنهقهة

 الحادي عشر لخامسة: الحكم علب اإلسناد، مع نما ج تطنهقهة شاملة لكل ما سنقالخطو  ا

 الثاني عشر الحكم علب اإلسناد من خال  موسوعة الكتم التسعة

 الثالث عشر الحكم علب اإلسناد من خال  المكتبة الشاملة

 الرابع عشر الختبار العملي )حاسوم(
 الخامس عشر الختبار العملي )يدوي(

 * مالحظة: قد هحدث تغيير في طريقة تناو  م ردا  المساق بحسم الحاجة ومتطلبا  الدراسة.

 الجامعة اإلسالمهة م غز 

 

 األو  ال صل الدراسي:

 م2019/2018 :الدراسيالعام  أصو  الدين: كليممة

 أحمد إدريس عود د.  مدرس المساق: الحديث الشريف وعلومه: قسممم
   



  

 : مخرجا  المساق:رابًعا* 
 إتبام الطرق العلمهة السلهمة في الحكم علب أسانيد األحاديث. -1
 الحكم علب أسانيد األحاديث بالرجوم إلب الكتم المختصة بالرجا  والعلل.  -2
 الحكم علب أسانيد األحاديث باستخدام نرامخ الحاسوم المختل ة.  -3

 ومننا: ،متنوعة أساليم أسلوم تدريس المساق:: خامًسا* 
 الممارسة العملهة من قنل المدرس ثم الطلبة -3     الحوار والنقاش.     -2ء.       المحاضر  واإللقا -1

  مراجع المساق:: اسادسً * 
 " مننخ الحكم علب األسانيد" كتام  :سالرئهجع مر ال         .أ 

  حماد أنو شعر د. طالم ،أ. د. إسماعيل سعيد رضوانتصنيف:                                
 :اإلضافهةمراجع ال    .م 

  سانيد: د. حممود الطحان.: أصول التخريج ودراسة األومنها ،الكتب -
  .ها: د. وليد العاينمنهج دراسة األسانيد واحلكم علي                   

 . موسوعة الكتم التسعة، والمكتبة األل هةومننا:  ،نرامخ الحاسوم -

  :: الساعا  المكتنهةسابًعا* 
 ( حسم الجدو  التالي:B299يتواجد المدرس في كلهة أصو  الدين قسم الحديث الشريف وعلومه غرفة )

 
 
 
 

 
  متطلبا  دراسة المساق: :ثامًنا  *

 .الحضور اإللزامي للمحاضرا  -1
 التحضير للمحاضرا  والمتابعة المستمر  ومراعا  ما هقوله المدرس. -2
 المشاركة والت اعل في الحوار والنقاش. -3
 وتجنيز ا في وقتنا.  اللتزام بالتكاليف الكتانهة وأوراق العمل -4
ولمن هقنمل التغيمم إل نمر ن رسممي ممن المدائر   ،الننمائيالمتحمان و ، حانا  العملي )يدوي، وحاسموم(التقدم لالمت -5

 قريم من الدرجة األولب.ة اإلسالمهة، أو إثبا  حالة وفا  الطنهة بالجامع
 : التقيهم:تاسًعا* 

 : ، وتشمل%(60) أعما  ال صل -1
درجا (.  11الحضور ). أ  

درجا ( )تسلهم التكاليف كاملة، وفي الموعد المناسم، واللتزام بالمطلوم(. 11تكاليف ). م  
درجا (. 11عملي )آلي( )ج. امتحان   
درجا (. 11نظري )في الماد  العملهة( ) د. امتحان  

درجة(. 21عملي )يدوي( ). امتحان ه  

   . %(40)اختبار نناهة ال صل  -2
 

 ---------------------------------------------------------------------- 

  التالي:  النريد الكتروني أو من خال  الساعا  المكتنهة،في أوقا  مالحظة: همكن التواصل مع مدرس المساق مباشر  * 
aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com 

 الساعة المكتنهة اليوم
 2:00-3:00 السبت

 االثنين
11:00-10:00 

3:00-2:00 

 11:00-3:00 األربعاء
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