
  

  
 

 ختريج وقاعة حبثخطة مساق 
 HADT 2321رقم المساق:                            

 وصف المساق:أواًل : 
أو أول لفى  فىا المىتن  تعريف بكتب التخريج وكتب المتون والتعرف على طرق تخريج المتن مثل معرفة الراوي األعلىىال

، والتعرف على برامج الحديث المحوسبة والتدرب ة، أو بالنظر فا حال الحديث سنًدا ومتًناأو معرفة كلمة يقل دورانها على األلسن
                                .التخريج على الحاسوب على طرق 

 األهداف العامة للمساق:ثانًيا : 
 التعرف على علم تخريج األحاديث وقواعده. -1
 الوقوف على أهم الطرق اآللية لتخريج األحاديث النبوية.. 2
 الوقوف على أهم الطرق اليدوية لتخريج األحاديث النبوية.. 3
 المساق: : محتوىثالًثا  

 األسبوع الموضوع

مدخل إلى علم تخريج األحاديث+ يف بالمساق التعر  ألولا   

+ تدريبات عملا على رسم الشجرة وصياغة التخريج  مدخل إلى علم تخريج األحاديثتابع/   الثانا 

 الثالث التخريج اآللا: التخريج من خالل متن الحديث/ من خالل أي لفظة من المتن

ومن خالل موضوع الحديث ،لا: التخريج من خالل متن الحديث/ من خالل أول لفظة من المتنالتخريج اآل  الرابع 

 الخامس التخريج اآللا: التخريج من خالل إسناد الحديث/ من خالل الراوي األعلى للحديث )الصحابا غالًبا(

 السادس                                             التخريج األلى: التخريج من خالل إحدى صفات السند أو المتن            

 السابع امتحان تخريج عملا )آلا(

 الثامن التخريج اليدوي: التخريج من خالل متن الحديث/ من خالل أي لفظة من المتن

 التاسع التخريج اليدوي: التخريج من خالل متن الحديث/ من خالل أول لفظة من المتن 

التخريج من خالل متن الحديث/ من خالل موضوع الحديث التخريج اليدوي:  العاشر 

 الحادي عشر التخريج اليدوي: التخريج من خالل إسناد الحديث/ من خالل الراوي األعلى للحديث )الصحابا غالًبا( 

ًبا(تابع/ التخريج اليدوي: التخريج من خالل إسناد الحديث/ من خالل الراوي األعلى للحديث )الصحابا غال  الثانا عشر 

 الثالث عشر التخريج اليدوي: التخريج من خالل إحدى صفات السند أو المتن                                                        

امتحان تخريج عملا )يدوي(+ تخريج نظري )فا المادة العملية( امتحان   الرابع عشر 

 الخامس عشر مراجعة نهائية للمساق مع توزيع الدرجات
 . مفردات المساقبعض فا تناول أو الدمج تأخير ال وأتقديم ال * مالحظة: يمكن

 الجامعة اإلسالمية ى غزة

 

 األول الفصل الدراسا

 م2016/2017: الدراساالعام  أصول الدين كليىىة
 . أحمد إدريس عودةمدرس المساق: د الحديث الشريف وعلومه قسىىم

   



  

 مخرجات المساق:رابًعا : 
 الدراية بعلم تخريج األحاديث وقواعده.. 1
 عدة.القدرة على تخريج األحاديث آلًيا بطرق مختلفة باستخدام البرامج المسا. 2
 القدرة على تخريج األحاديث يدوًيا بطرق مختلفة باستخدام الكتب المساعدة. .3
 أسلوب تدريس المساق:خامًسا  : 
 .الممارسة العملية. 3         . الحوار والنقاش. 2       لقاء.. المحاضرة واإل 1
 ا: مراجع المساق:سادًس 
 : الرئيس جعمر ال. 1

 طرق تخريج الحديث، تأليف أ. د. إسماعيل سعيد رضوان، د. طالب حماد أبو شعرقواعد و كتاب "              
  اإلضافية:مراجع ال .2     

 ودراسة األسانيد د. محمود الطحان.كتاب أصول التخريج  -
 .موسوعة الكتب التسعة -

 الساعات المكتبية:سابًعا :  
 ( حسب الجدول التالا:B208لومه غرفة )يتواجد المدرس فا كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف وع

 
 

 
 

 
 

   :ثامًنا: متطلبات دراسة المساق  
 . علموااللتزام بآداب طالب ال عند المدرس الذي سجلت معه المساق . الحضور اإللزاما للمحاضرات1
  .فا المحاضرة سواء من الكتاب المقرر أو خارجه بعة المستمرة لكل ما أخذير والمتا. التحض2
 اد التكاليف المطلوبة فا موعدها وبدون تأخير. لتزام بععداال . 3
، ولن يقبل التغيب إال فا حالتين عذر مرضا عند المدرس للمساقالنظرية و  التقدم لالمتحانات العملية. ضرورة 4
 أو وفاة قريب من الدرجة األولى.  ،ن الدائرة الطبيةم

 :تاسًعا: التقييم 

 : ، وتشمل(%60) أعمال الفصل -1
  .درجات( 10الحضور ). أ

درجات( )تسليم التكاليف كاملة، وفا الموعد المناسب، وااللتزام بالمطلوب(. 10تكاليف ). ب  
.درجات( 10) (آلاتخريج عملا )امتحان ج.   

درجات(. 10خريج نظري )فا المادة العملية( )د. امتحان ت  

درجة(. 20( )يدوي )د. امتحان تخريج عملا   

  . (%40)اختبار نهاية الفصل  -2

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

  : التالا البريد الكترونا أو من خالل الساعات المكتبية،فا أوقات  مالحظة: يمكن التواصل مع مدرس المساق مباشرة* 
aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com 

لمكتبيةالساعات ا اليوم  

12 - 11 السبت  
 10 – 12:30 األحد
12 – 11 االثنين  
 10 – 12:30 الثالثاء
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