
  

 

 

 دراسات في علوم الحديث خطة مساق
 HADT 2205: رقم المساق                           

 قوصف المسا : أوًلا:  
م ماه ههم اا: يبحث هذا المسااق يا        الساما  والرارالم واازااوم وهيرهاا  طارق الححماو وااةال لدحاةيث  موضاواا  ااة 

وااكاا ر ااه ااغااهر    يفيا  قارالم و حابا  الحاةيث  ضابد الحاةيث  روايا  ااقاراه والماة   ث وطالب الحاةيث ة   ح  آةاب الم  
  عرياا  ااسا اة العاال  وال اااوية روايا  الحااةيث باالدف  والمع ار  معرياا  الاروام والوحااةاهوالع ا،  روايا  السااا ل وال حال  وم

  وهوطاه الروام وبدةا  مة   وااسمال والغفا  واالراب
 األهداف العامة للمساق: :ثانًيا 

  الحةيث الشريف وادومهة ز وة العدمال ي  خةم   الحعرف ادر -1
 ةراي  والمحعدر  بااس اةةادم الحةيث مباحث ةراس  بعض  -2
 ةراس  بعض مباحث ادم الحةيث ةراس  والمحعدر  بالمحهة -3
 محتوى المساق: : ثالًثا  

 ااس و  الموضو 
 ااوي ة يفي  ححمو الحةيث وغف  ضبطه

 الثا   ةهقسام وطرق ححمو الحةيث
 الثالث  حاب  الحةيث وغف  ضبطهة
 الرابع غف  رواي  الحةيث وآةا  اة 

 الخام، هريب هلفاظ الحةيثة -ااس اة العال  وال اوي
 الساة، الحةيث المغح فة -الحةيث المسدسو

 السابع مخحدف الحةيث ومح مهة - اسخ الحةيث وم سوخه
 الثامه لطائف ااس اةة -والحابعوه  الغحاب  

 الحاسع هسمال الروام و  اهم وه سا  م وهلرا  مة -حابع: لطائف ااس اة
 العاشر الحواريخ والوييا  لدروامة  -ابع: هسمال الروام و  اهم وه سا  م وهلرا  مح

 الحاةي اشر المخحدطوه مه الروام الثرا ة -الروام الثرا  والضعفال
 الثا   اشر الموال  مه العدمال والروامة -طبرا  العدمال والروام
 الثالث اشر ه الغحاب ةرواي  الغحاب  اه الحابعيه ا -هوطاه الروام وبدةا  م

 الرابع اشر حفاظ الحةيثة -مه لم ي رو  إال  حةيثًا واحةاً  -حواريخ محوه ااحاةيث -الموايرا   يه هسمال الروام
 الخام، اشر مرازع  لما حم هخذه ي  المساقة

 قة ي وه ه اك حرةيم هو حأخير ي  بعض مفرةا  المساقة  * م حظ :

 ألولا الفصل الدراسي  غزة -الجامعة اإلسالمية

 م 2018/2019 العام الدراسي: أصول الدين كليــة

 . أحمد إدريس عودةدمدرس المساق:  الحديث الشريف وعلومه قســم



  

 مخرجات المساقرابًعا :: 
 ز وة العدمال المحرةميه والمحأخريه ي  خةم  الحةيث الشريف وادومهة الوقوف ادر -1
والااروام  بااساا اة  معرياا  الغااحاب  والحااابعيه  وهساامال الااروام و  اااهم  المحعدراا  ةراياا  م الحااةيثمعرياا  ههاام مباحااث اداا -2

 الثرا   والضعفال  وهير ذلكة
  وهريب هلفاظ الحةيث  والحةيث المحه  مثو: مخحدف الحةيث ومح مهبمعري  ههم مباحث ادوم الحةيث المحعدر   -3

 المسدسو  والمغحف  وهير ذلكة
 أسلوب تدريس المساق: : خامًسا  
 الحوار وال راشة -2       لرالةالمحاضرم واا  -1     :اليب مح وا   مه ههم اهس     
 المساق: مراجع: اسادًس 
ااار ياا  اداااوم الحةياااثالمرزااع  -1      هسااعة  ةة  عاايمهةُ حااأليف: هةةة هحمااة يوسااف ه ااو حد ياا   الاارئي،:  حاااب ُالم ي س 

 الغفةية 
 ر مغطدح الحةيث: ةة محموة الطحاهةوم  ا: حةريب الراوي: لدسيوط   حيسي  المرازع ااضايي : الكحب  -2     

ي  ة   مواقع اال حر                                  وم  ا: موقع شب   الس   ال  وي  وادوم ا  وموقع الةرر الس   
 الساعات المكتبية:سابًعا :  

 ( حسب الزةوي الحال :B299يحوازة المةر، ي   دي  هغوي الةيه قسم الحةيث الشريف وادومه هري  )
 
 
 
 

 
 متطلبات دراسة المساق: :ثامًنا  
 وااللحوام بآةاب طالب العدمة الحضور االوام  لدمحاضرا    -1     
 الححضير والمحابع  المسحمرم لكو ما هخذ ي  المحاضرم سوال مه الكحاب المررر هو خارزهة  -2     
 ةححاه ال غف  وال  ائ  لدمساقضرورم الحرةم ل م -3     
 الحرييم:حاسًعا :  

 وحشمو:  % (40)  ادي ا هاماي الفغو -1
%ة5ومشار   حضور هة        

%ة5حكاليف قغيرم  بة       
%ة  30االمححاه ال غف  جة        

% (ة 00اخحبار   اي  الفغو )  -2  
 

 
         

 واهلل ويل التوفيق،،،
-----------------------------------------------------------------------------  

  الحال :  ال رية الكحرو   هو مه خ ي السااا  الم ح ي  ي  هوقا  م حظ : يم ه الحواغو مع مةر، المساق مباشرم * 
aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com      

 الساا  الم ح ي  اليوم
 2:00-3:00 السبت

 االثنين
11:00-10:00 

3:00-2:00 

 11:00-3:00 األربعاء
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