
  

 
 

 

 (يعةشرعلوم الحديث ) خطة مساق
 HADT 2281: رقم المساق                           

 قوصف المسا : أوًلا:  
 رةااب ض اام المااابلحاي الح ال اا : الساا   لا لاار لالساا   لالماات ، ، تالشاارة   لال ااا ل  رم علااط باالي  ل اا  مااا م م اار      

ح ح لالحساا  لالياا اب، لم شااع علاالم الحاا ار لتبلرمااا لالمااا واي سا ااا، ل راساا  لت رةااب نقسااام الحاا ار، لن لاعاا   الااا
 ل راس  برق التحمل لا  اء:  السماع لال راءم لاإلجازم لغارما.

 األهداف العامة للمساق: :ثانًيا 
 ج ل  ال لماء سي خ م  الس   ال بل  .  الت رف علط. 1
 المختلو .  ال  الح المابلحاي  . اللقلف علط ض م2
 .النقسام   حا ار ال بال  ن لاع االت رف علط . 3
 محتوى المساق: : ثالًثا  

 ا سبلع المليلع

 ا لل الحديث الصحيحالحديث المقبول: ت س ماي الح ار: نلاًل: م  حار ال بلل لالر : التم ا ، المابلحاي لالت رةواي، 
 اللا ي تابع: الحديث الصحيح
 اللالر تابع: الحديث الصحيح

 لراضعا الحديث الحسن

 الخامس ، االعتبار والمتابع والشاهد  الحديث الضعيفالحديث المردود: 
 السا س الحديث المنقطع والمعضل والمعلق. لا  ًا: نقسام الح ار م  حار اال  باع سي الس  :

 الساضع  الحديث المرسل والمدلس
الحددديث الشددال، المح ددون، المن ددر،  لاارالل لوااار :لاللااًا: نقسااام الحاا ار ماا  حااار مخالواا  االحددديث المعددنعن ومددا يلحددق بدد ، 

 اللام  والمعروف.

 التاسع الحديث المتواتر راض ًا: نقسام الح ار م  حار ع   الرلام سي بض اي اإلس ا :

 ال اشر  الحديث القدسي.خامسًا: نقسام الح ار م  حار الم سلي إل  : حديث اآلحاد وأقسام ، 

 الحا ل عشر والمقطوع، فروع تتعلق بالمرفوع والحديث المقطوع، الحديث المرفوع، والموقوف، 

 اللا ي عشر الحديث المعل   سا سًا: ن لاع الح ار الي اب ضسبي الب   سي الرالل:زيادات الثقات، 
 اللالر عشر  الحديث المضطرب، والمقلوب، والمدرج، المتروك.

 الراضع عشر تحمل الح ار لسماع  لاو  يضب و   الح ار المليلع،   

 الخامس عشر لمراج     ائ   لما سبق  راست  نقسام لبرق تحمل الح ار،

 ق    ل  م اك ت   م نل تعخار سي ض م مور اي المساق.  * ملحظ :

  غزة -الجامعة اإلسالمية
 

 ألولا الفصل الدراسي

 م 2018/2019 العام الدراسي: أصول الدين كليــة

 . أحمد إدريس عودةدمدرس المساق:  الحديث الشريف وعلومه قســم



  

 مخرجات المساقرابًعا :: 
 الت رف علط ج ل  ال لماء المت  ما  لالمتعخرة  سي خ م  الس   ال بل   لعللم ا. .1
  نمم المابلحاي لالت رةواي الح ال  . ال را  . 2
 .المختلو ع لاع الح ار ض اإللمام. 3
 أسلوب تدريس المساق: : خامًسا  

 . حل المش لي لغارما.3         . الحلار لال  اش. 2       ل اء.. المحايرم لاإل 1
 المساق: مراجع: اسادًس 

ر سي عللم الح ار  تاي "  : الرئ سجع مر ال         .ن      م نس   الاو ل.  .  ،نحم  السب نبل حلب  ن.  . : بعلات "الُمَ سَّ
 :  مواقع على االنترنت ... الخ( -دراسات  –دوريات  -) تبالمراجع اإلياس       .ي 

الكتب ومنهاب توربب ا والب:املتولطيببتيسري ورتيب وندبثط وا ببادتولطوانبيلوالث بب رت ونيانباواموقوب ومنهاب تونينبباو
 . نيناوالب  واليَِّهتَّةشبكةواليهةوالهبياةومعطينا  ومو

 الساعات المكتبية:سابًعا :  
 ( حسي الج لل التالي:B229اتلاج  الم رس سي  ل   نالل ال ا  قسم الح ار الشرةب لعللم  غرس  )

 
 
 
 

 
 متطلبات دراسة المساق: :ثامًنا  
 لااللتزام ضآ اي بالي ال لم. الحيلر اإللزامي للمحايراي،  -1     
 التحيار لالمتاض   المستمرم لكل ما نخذ سي المحايرم سلاء م  الكتاي الم رر نل خارج .  -2     
 .تحا  ال اوي لال  ائي للمساقيرلرم الت  م للم -3     
 التقييم :اتاسًع:  

 لتشمل: ،% (40)  علا ا نعمال الوال -1
%.10 لاالمتحا اي ال اارم مشار  الن.        

%.  30االمتحا  ال اوي  ي.       

% (. 00اختضار   ا   الوال )  -2  
 

 

        

 

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

  التالي:  البرة  الكترل ي نل م  خلل الساعاي الم تب  ،سي نلقاي ملحظ :  م   التلاال مع م رس المساق مضاشرم * 
aowda@iugaza.edu.ps    &    ahmed.owda@gmail.com      

 الساع  الم تب   الالم
 10 - 12 السبت

 11 - 12:30 األحد

 11 - 12:30 الثالثاء

 10 – 12 األربعاء
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