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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر:
 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر:
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

3
[ ] اختياري
1/1
ال يوجد
ال يوجد

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
مشروعات بحثية

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
24
6

النسبة
%80
%20

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
حلقات بحث
3
أخرى (تذكر) حوارات ومناقشات
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
24
2
2
28
2
2

* هي مقدار الوقت المستتثمر في النشتاطات التي تستهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر  ،ويشتمل لل ::جميع أنشتطة التعلم ،مثل :ستاعات االستتذكار ،إعداد المشتاريع ،والواجبات ،والعرو
والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

،

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:

 .1الوصف العام للمقرر:

التعريف مبناهج احملدثني ،وبيان أمهيته وفوائد دراستها ،وأبرز املصنفات فيها ،وبيان أنواع املناهج يف الرواية والتصنيف ،مع الدراسة

التطبيقية.

 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 إعداد الطالب املتخصصني لدراسة السنة النبوية وعلومها. إملام الطالب مبناهج املصنفني يف احلديث النبوي وجهودهم يف خدمة السنة النبوية مجعا وتصنيفا ،وبيان طريقة التعامل مع هذه املناهجمع التعريف مبناهج أهم املصنفات يف السنة النبوية.
 -إعداد الطالب فكرايً وعلمياً للقيام مبهمة البحث بكل أنواعه ومستوايته ،واالستفادة من أمهات املصادر.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1

المعارف
معرفة مناهج احملدثني العامة واخلاصة يف التصنيف وأنواعها

1.2

معرفة أمهية دراسة مناهج احملدثني وفوائدها ،ومعرفة أبرز املصنفات فيها

1.3

التطبيق العملي على مناهج احملدثني ودراسة بعض األحاديث من مصنفاهتم

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المهارات

2
2.1

القدرة على حتليل منهج الكتاب من خالل القراءة فيه

2.2

القدرة على معرفة شرط املؤلف يف كتابه.

2.3

القدرة على التفكري االستنباطي.

3
3.1

مشاركة الطالب يف تشكيل جمموعات وتوزيع املهام

3.2

القدرة على إبداء الرأي بوضوح ،وتقبل آراء اآلخرين.

3.3

القدرة على النقد البناء واحلوار واملناقشة مع اآلخرين

الكفاءات

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

1

مقدمة يف مناهج احملدثني وتشتمل على:
تعريفها لغة واصطالحا ،فوائد معرفتها وأمهيتها ،أبرز املصنفات فيها

2

2

أنواع مناهج احملدثني:
 -1مناهجهم يف الراوية.
 -2منهج الصحابة يف رواية احلديث،
 -3منهج التابعني يف رواية احلديث.

2

3

مناهج احملدثني يف التصنيف:
أنواع املناهج العامة للتصنيف:
أوال :التصنيف على املسانيد :تعريفها ،فوائدها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (مسند اإلمام أمحد).

2

4

اثنيا :التصنيف على األبواب :تعريفه ،فوائد التصنيف على األبواب ،طرق التصنيف على األبواب:
 -1اجلوامع :تعريفها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (اجلامع الصحيح للبخاري)

2

5

 -2السنن :تعريفها ،أمهيتها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (سنن أيب داود).

2

6

 -3املوطئات :تعريفها ،أمهيتها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (موطأ اإلمام مالك)

2

7

 -4املصنفات :تعريفها ،أمهيتها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (مصنف عبد الرزاق)

2

8

 -5املستدركات :تعريفها ،فوائدها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (مستدرك احلاكم)

2

9

 -6املستخرجات :تعريفها ،فوائدها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (مستخرج أيب عوانة)

2

10

اثلثا :التصنيف على املعاجم :تعريفها ،أمهيتها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (معجم الطرباين)

2

11

رابعا :األجزاء احلديثية :تعريفها ،أمهيتها ،أنواعها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على (جزء ابن عرفة)

2

12

خامسا :املشيخات :تعريفها ،أمهيتها ،أهم املصنفات فيها ،دراسة تطبيقية على مشيخة ابن البخاري.

2

المجموع

24

4

د .التدريس والتقييم:

 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1

1.1

مخرجات التعلم
المعارف
معرفة مناهج احملدثني العامة واخلاصة يف التصنيف وأنواعها

2.1

معرف ااة أمهي ااة دراسا ا ا ا ا ا ا ااة من اااهج احمل اادثني وفوائ ااده ااا ،ومعرف ااة أبرز
املصنفات فيها

3.1

التطبيق العملي على مناهج احملدثني ودراس ا ا ا ا ا ااة بعض األحاديث
من مصنفاهتم

1.2

المهارات
القدرة على حتليل منهج الكتاب من خالل القراءة فيه

2.2

القدرة على معرفة شرط املؤلف يف كتابه.

2

القدرة على التفكري االستنباطي.

استراتيجيات التدريس

-

-

3.2

احملاضرات
األحباث القصرية
املناقشات

احلوارات والنقاشات
حل الصعوابت
التقييم التش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااركي بني
ال ا اادارسا ا ا ا ا ا ااني على كت ا ااب

طرق التقييم
-

-

االختب ا ااارات التحريري ا ااة
الشهرية والفصلية
ت ا اق ا اي ا اي ا اام ال ا اواج ا اب ا ا ااات
القصرية
االختبارات الدورية.
تقدمي العروض.
الواجبات القصرية.

خمتارة
3

1.3
2.3
3.3

الكفاءات
مشاركة الطالب يف تشكيل جمموعات وتوزيع املهام
القدرة على إبداء الرأي بوضوح ،وتقبل آراء اآلخرين.
القدرة على النقد البناء واحلوار واملناقشة مع اآلخرين

-

القراءة النصية واإللقاء.

-

املناقشات واحلوار.

-

العروض املرئية
التقييم التش ا ا ا ا ا اااركي بني
الطالب.
االختبارات النهائية.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
ورقة عمل
اختبار دوري

(باألسبوع)

4
5
8
12
14

اختبار تحريري
عر تقديمي
بحث

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عر

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
5
5
20
5
20

تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
تخصيص ساعات اسبوعيا لالستشارات واإلرشاد األكاديمي.
تقديم المحاضرات األسبوعية.
تقديم دورات عن طريق عمادة التطوير الجامعي.
التعريف بالدوريات والمجالت العلمية لات الصلة بالمقرر.
توفير البرمجيات واالسطوانات المدمجة التي تخدم المنهج الدراسي.
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و – مصادر التعلم والمرافق:

 .1قائمة مصادر التعلم:

املراجع الرئيسة للمقرر

املراجع املساندة

املصادر اإللكرتونية

-

دراسات يف مناهج احملدثني د .أمني حممد القضاة ،و د .عامر صربي ،جامعة اإلمارات العربية ،ديب،
 1998م.

-

عمان ،ط  1427 ،2ها.
الواضح يف مناهج احملدثني ،د .ايسر الشمايل ،دار احلامدّ ،

 -1مناهج احملدثني :حدودها ،غاايهتا ،مصادرها .للدكتور نور الدين عت
 -2شروط األئمة الستة أليب الفضل املقدسي ،دار الكتاب العلمية.1984 - 1405 ،
 -3شروط األئمة اخلمسة أليب بكر احلازمي ،دار الكتاب العلمية.1984 - 1405 ،
-4
-5
-6
-7

احلطة يف ذكر الصحاح الستة ،لصديق حسن خان ،دار الكتب التعليمية ،بريوت ،ط1405 ،1ها.
احلديث واحملدثون ،حملمد أبو زهو ،دار الفكر العريب ،القاهرة1378 ،ها.
الضوء الالمع املبني عن مناهج احملدثني للدكتور أمحد حمرم الشيخ انجي.
مناهج احملدثني العامة واخلاصة د علي انيف البقاعي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 2003 ،1م

-

املكتبة الشاملة.
اجلامع الكبري ،إنتاج مؤسسة التاث ا عمان األردن.
جوامع الكلم ،شركة أفق للربجميات.
جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة املطهرة.

 موقع السنة النبوية وعلومها: ملتقى أهل احلديث. شبكة صيد الفوائد اإلسالمية: شبكة املشكاة اإلسالمية: شبكة األلوكة: -الدررالسنية.

أخرى

http://www.sonah.com
/http://www.saaid.net
http://www.meshkat.net/new/home.php
/ http://www.alukah.net

 -جامع احلديث النبوي

 .2المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

املرافق
(القاعات الدراسية ،املختربات ،قاعات العرض ،قاعات

القاعات الدراسية

احملاكاة  ...إخل)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البياانت ،السبورة الذكية ،الربجميات)
جتهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

الشبكة التلفزيونية
جهاز العرض (بروجكت).
الربجميات.
جهاز حاسب.
ال يوجد
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

فاعلية التدريس

أستاذ املقرر

فاعلة طرق تقييم الطالب

أساتذة من الكليات املتناظرة

مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

وحدة التطوير واجلودة يف الكلية

مصادر التعلم

اللجان العلمية املتخصصة يف القسم

طرق التقييم
-

االختبارات وتقييم النتائج.
إلقاء األسئلة يف هناية كل حماضرة.

 عرض مناذج من البحوث. عرض مناذج من االختبارات.-

عرب استباانت للطالب.

تنقيح وتطوير املقرر ومراجعة مصادره.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس  ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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