
  

 
 

 

 الشريف خطة مساق دراسات يف احلديث
 HADT 4204: قرقم المسا                           

 ىى:وصفىالمداقى:ىاأوًل
   ءة  يب ط  كمية  صوة ا الة يب ءبفةث عةي ءةرية  الس ة عمى جميع طمبة  الجامةة  االسةةمي  باسةء طاب طمبة  مساق مقرر     

،  ال ضةع عةي الفة يث  صسةبابآ،    ةار فركة  ال ضةع  ءةرية  الفة يث اتفةا   المءة اءر  الوةفي   السط  عي عور الطبةي
 الضةي   صقسامها باخءوار،   راس  صفا يث مخءارة مب وفيفي البخاري  مسمم  شر فهما.  الفسب   

 ىاألهدافىالعامةىللمداق:ى:اثانًو
  مكاط  السط  الطب ي . إبراز -1
 الموطمفات الف ي ي .  بةض الءةر  عمى -2
 . صفا يث الطبي ال ق   عمى شر ح بةض -3
ىىمحتوىىالمداق:ى:ىاثالًثى

 األسب ع الم ض ع
  القسم األ ا:  راسات عي الف يث  السط 

عي االسةم، مكاط  السط    صهميءهاالطب ي  مكاط  السط   ،ءةريفات ص لي  هام  الءةر  عمى مفر ات المساق،
 الطب ي  مب القر ب الكريم

 األ ا

 ال اطي مرافا ء  يب السط  الطب ي   ،جي  السط  الطب ي ف  
 ال الث  صشهر كءب الف يث  السط
 الرابع الرفم  عي طمب الف يث ،الء بت عي ر اي  الف يث

 الخامس عي الر اي   الءةميم  االرشا   مطهج الطبي
  القسم ال اطي: موطم  الف يث

 السا س صط اع الف يث مب فيث ع   الر اة ،هام  ءةريفات ص لي 
 السابع لقب ا ص  الر صط اع الف يث مب فيث المطس ب إليآ، صط اع الف يث مب فيث ا

 ال امب الف يث الم ض ع، مةرع  الوفاب 
  صفا يث باالطءقابسبة  المقرر  –القسم ال الث: األفا يث المشر ف 

 الءاسع الف يث األ ا
 الةاشر الف يث ال اطي
 الفا ي عشر  الف يث ال الث

 ال اطي عشر الرابعالف يث 
 عشرال الث  ، الف يث السا سالخامسالف يث 

 الرابع عشر الف يث السابع
 الخامس عشر مراجة  لما سبق  راسءآ

 الجامة  االسةمي  ة غزة

 

 ال اطي الفوا ال راسي
 م2115/2116 الجامةي:الةام  صو ا ال يب كميةة 

 . صفم  إ ريس ع  ة م رس المساق:  الف يث الشري   عم مآ قسةةم

   



  

 ى:ىمخرجاتىالمداق:ارابًع
براز جه   الةمماب عي -1  خ مءها.   ء  يطها مةرع  مكاط  السط  الطب ي ،  ا 
   صهم الموطمفات  الءةريفات الف ي ي . ،ال راي  بأط اع الف يث المخءمف   ءقسيماءها -2
  صهم ال ر س المسءفا ة مطها.  باط اسءط صفا يث الطبي بةض عي شر ح  مةرع  -3
 اليب مءط ع   مطها:صسىأدلوبىتدروسىالمداق:ى:ىاخامًد 

 فا المشكةت  غيرها. -3         الف ار  الطقاش.  -2       لقاب.المفاضرة  اال  -1
 ىمراجعىالمداق::ىادادًد
 ف يث الطب ي الشري  "الاسات عي كءاب "  ر    : الرئيسجع مر ال -1     

  .ص.  . إسماعيا سةي  رض اب   . صفم  ي س  صب  فمبي ،ص.  :ءألي                              
 االضاعي :مراجع ال -2     

الكءب  مطها: ء ريب الرا ي: لمسي طي، ءيسةير موةطم  الفة يث:  . مفمة   الطفةاب، م اقةع االطءرطةت  مطهةا: م قةع 
 ط  الطب ي   عم مها،  م قع ال رر الس ِطي  . شبك  الس

 ىى:ىالداعاتىالمكتبوة:ادابًع
 ( فسب الج  ا الءالي:B208يء اج  الم رس عي كمي  صو ا ال يب قسم الف يث الشري   عم مآ غرع  )

 الساع  الي م
12:31-11 األف   
1-11 اال طيب  
12:31-11 ال ة اب  
1-11 األربةاب   

 ىىلباتىدرادةىالمداق:ثامًنا:ىمتط
 الفض ر االلزامي لممفاضرات، مع االلءزام بآ اب طالب الةمم.  -1     
 الءفضير  المءابة  المسءمرة لكا ما صخذ عي المفاضرة س اب مب الكءاب المقرر ص  خارجآ.  -2     
 الءق م لةمءفاب الطوفي  الطهائي.  -3     
ىى:ىالتقووم:اتادًعى
،  ءشما:(%41) عميها اصعماا الفو -1      

  %.11الفض ر  -        
%.31االمءفاب الطوفي  -          

(. %61اخءبار طهاي  الفوا ) -2      

         

 واهلل ويل التوفيق،،،
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
  الءالي:  البري  الكءر طي ص  مب خةا الساعات المكءبي ،عي ص قات مع م رس المساق مباشرة  مةفظ : يمكب الء اوا* 

aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com      
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