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 تحدید مكان التكوین: -1

 كلیة العلوم اإلسالمیةكلیة أو معھد:  •
 العقائد واألدیانقسم :  •

 
 
المشاركون في التكوین (*): - 2

- المؤسسات الجامعیة األخرى: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 - المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون:
 
 
 
 
 
 
 

 - الشركاء الدولیون األجانب :
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 إدراج االتفاقیات الخاصة بالتكوین في المالحق . •
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   إطار وأھداف التكوین:-3

 
تحدید تخصصات النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في أ- شروط االلتحاق (

الماستر المعني ) 
 

 أن یكون الطالب متحصال على شھادة اللیسانس في تخصص الكتاب والسنة. -
 

 أو شھادة معادلة حیث تتوافق موادھا مع المقترحة في ھذا التخصص. -
 

 
  سطر على أكثر تقدیر)20(الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین ، ب- أھداف التكوین

تضم كلیة العلوم اإلسالمیة عدة أقسام منھا قسم العقائد واألدیان.  
وقسم العقائد واألدیان یمنح تكوینا شرعیا وھو اآلن یضم تخصص (الكتاب والسنة) 

والذي یعطي للطالب تكوینا قاعدیا في القرآن وعلومھ وفي السنة وعلومھا، إال أن ھذا 
االختصاص یحتاج إلى تكوین معمق ومتخصص یمكن الطالب من اكتساب تكوین 

دقیق في الحدیث وعلومھ، مما جعل إدارة القسم، وأعضاء ھیئة التدریس فیھ یبادرون 
إلى اقتراح إفراد ھذا التخصص (الحدیث وعلومھ) بعرض تكوین مستقل على مستوى 

 الماستر.
ل، م، د) وفق االصطالحات الجدیدة التي دعت إلیھا وزارة (وھذا ضمن النظام الجدید 

 التعلیم العالي والبحث العلمي للجامعات الوطنیة.
ویأتي تقدیم ھذا العرض (الماستر) تأكیدا للرغبة البیداغوجیة في التكوین العلمي 

المتخصص لطلبة القسم، بحیث یفتح لھم المجال في المستقبل لإللمام الجید والعمیق 
 بمواد التخصص.
  :ومن أھدافھ أیضا

– تكوین متخصص وعمیق في علوم الحدیث یعنى بدراسة السنة النبویة سندا ومتنا،  1
 قبوال وردا، فھما وتنزیال.

تكوین باحثین متخصصین في علوم السنة النبویة، یكونون مؤھلین للتأطیر  -1
 واإلسھام بالبحث العلمي في ھذا التخصص المھم.

 – سد النقص في ھذا النوع من التكوین في الجامعات الجزائریة . 2
– توفیر تكوین قوي ینسجم مع متطلبات الجامعة الجزائریة، ومحیط البحث العلمي  3

 والثقافي للمجتمع الجزائري .
– تلبیة حاجة المجتمع الجزائري في ھذا النوع من التكوین المتكامل في القطاعات  4

ذات الجانب الدیني. 
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 –فیما یخص االندماج المھني ج- المؤھالت والقدرات المستھدفة (
)  سطر على األكثر20

- منح تكوين متخصص يف جمال علوم احلديث. 
- إمكانية متابعة البحث األكادميي على مستوى الدكتوراه ومن مث التخصص العلمي يف 

هذا امليدان. 
 - تكوين إطارات عليا متخصصة علميا وتربويا تسد حاجات اجملتمع يف ميادين عدة.

 
د- القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي الشھادات 

الجامعیة  
- یحقق ھذا التكوین سد حاجات المجتمع عن طریق التأطیر واإلشراف 

 والمتابعة في مختلف المؤسسات التعلیمیة.
- العمل في إطار المؤسسات الوطنیة في میدان العلوم اإلسالمیة. 

- العمل في إطار المؤسسات التعلیمیة والتربویة في المواد الخاصة 
بالعلوم اإلسالمیة. 

- العمل في القطاع التابع لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف في مثل 
قضایا التوجیھ والدعوة واإلرشاد واإلمامة والخطابة. 

- العمل في المؤسسات العقابیة وفي مؤسسات إعادة التربیة والتأھیل 
وذلك عن طریق تدریس المتواجدین بھا لغرض إعادة إدماجھم في 

المجتمع، وإعطائھم األمل في إمكانیة ذلك. 
- العمل في المؤسسات اإلعالمیة والثقافیة وذلك بإلقاء المحاضرات 

والمشاركة في الندوات. 
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 ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
- التفسیر وعلوم القرآن 

 
و- مؤشرات متابعة التكوین :  

-بحوث وعروض سداسیة. 
- المراقبة المستمرة. 

- االمتحانات السداسیة. 
- مذكرة نھایة الدراسة. 

- مناقشة المذكرة وتقییمھا. 
فتوفر عدد كبیر من األساتذة الذین ھم في رتبة أستاذ التعلیم العالي، وأساتذة 

محاضرین، وخبرتھم في التدریس والتأطیر، ووجود الرغبة الملحة من الطلبة 
في التخصص وفق المسار الذي اختاروه في اللیسانس مؤشر إلى تحقیق 
متابعتھ، مع وجود ھیئات علمیة وإداریة وتقنیة تشرف علیھ وتسعى إلى 

 إنجاحھ وتحقیق أھدافھ.
 

 
 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم)ز- قدرات التأطیر: 

 ) طالبا یشمل كل األصناف المسموح لھا 150یمكن استقبال مائة وخمسین ( 
بااللتحاق.
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 ب- التأطیر الخارجي
 

المؤسسة التابعة لھا: 
 

الشھادة التدرج +  االسم واللقب
  التخصص

الشھادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة

      
      
      

 

المؤسسة التابعة لھا: 
 

الشھادة التدرج +  االسم واللقب
  التخصص

الشھادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة

      
      
      

 
المؤسسة التابعة لھا: 

 

الشھادة التدرج +  االسم واللقب
  التخصص

الشھادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة

      
      
      

 
 

 محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى(توضح)  *
 



15  الحدیث وعلومھ                                                                                  عنوان الماستر1 المؤسسة:  جامعة الجزائر
                        

          2018-2017السنة الجامعیة   

اإلمكانیات المادیة المتوفرة -1 .
تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال أ- المخابر البیداغوجیة والتجھیزات: 

 ) المقترح.( بطاقة واحدة لكل مخبرنالتطبیقیة للتكوي
 

عنوان المخبر : 
 

 
 الرقم اسم التجھیز العدد المالحظات

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 ب- میادین التربص والتكوین في المؤسسات:
 

مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 
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 د- مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح: 
 

تاریخ نھایة المشروع تاریخ بدایة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث 
المرجعیة الدینیة ودورھا 

في حفظ الھویة 
W*00120130027 01 /01/2014 31/12/2017 

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه- فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال: 
 

خصصت كلیة العلوم اإلسالمیة للطلبة قاعة للمطالعة، وفضاء لتحضیر البحوث. 
كما جھزت الجامعة قاعة خاصة باإلعالم اآللي واألنترنیت للباحثین حتى 

یتمكن الطالب من استعاللھا. 
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IIبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم - 
) سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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 - السداسي األول: 1

 وحدة التعلیم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقییم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعلیم األساسیة    
 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 1: حفظ القرآن وترتیلھ 1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :دراسات معمقة في علم الجرح والتعدیل2المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1:دراسات معمقة في الشروح الحدیثیة3المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1 أحادیث األحكام 4المادة 
 دراسات معمقة في مصطلح الحدیث 5المادة 

 1وعلومھ
 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90

   09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعلیم المنھجیة
 امتحان متواصل 04  02 3.00  1.30 1.30 90 : منھجیة البحث في تخریج الحدیث الشریف1المادة 
 امتحان / 03 02 1.30  / 1.30 45 .مناھج المحدثین في التصنیف:2المادة 
 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : المدارس الحدیثیة3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90  االستكشافیةوحدات التعلیم 
 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 1فقھ الدعوة  :1المادة 
 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 1دراسات نحویة وبالغیة في الحدیث النبوي : 2المادة

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعلیم األفقیة
 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 1 اللغة األجنبیة: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 1مجموع السداسي 
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 - السداسي الثاني : 2

 وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجھة

أعمال 
 تطبیقیة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعلیم األساسیة    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 2: حفظ القرآن الكریم وترتیلھ 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :دراسات معمقة في علم العلل2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2:دراسات معمقة في الشروح الحدیثیة3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2 أحادیث األحكام 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 2 دراسات معمقة في مصطلح الحدیث وعلومھ5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعلیم المنھجیة

 امتحان / 03  02 3.00 /  1.30 45 : مقاصد السنة النبویة1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 .االتجاھات الفقھیة عند المحدثین:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : السنة عند الفرق3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافیةوحدات التعلیم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 2فقھ الدعوة  :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 2دراسات نحویة وبالغیة في الحدیث النبوي  : 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعلیم األفقیة

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 2اللفة األجنبیة : 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 2مجموع السداسي 
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 - السداسي الثالث : 3

 وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقییم

أعمال  أعمال موجھة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبیقیة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعلیم األساسیة    
 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 3: حفظ القرآن الكریم وترتیلھ 1المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :مشكل الحدیث 2المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90  والحداثیة  :السنة في الدراسات االستشراقیة3المادة 
 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90  اإلعجاز في السنة النبویة4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90  منھج النقد الحدیثي5المادة 
 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعلیم المنھجیة

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : منھجیة تحقیق التراث1المادة 
 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 .دراسات في فقھ السیرة النبویة:2المادة 
 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : ضوابط فھم السنة النبویة3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافیةوحدات التعلیم 
 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 دراسات أدبیة في الحدیث النبوي. :1المادة 
 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 : فن الخطابة.2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعلیم األفقیة
 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 .3اللغة األجنبیة :1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 3مجموع السداسي 

 
 



22   الحدیث وعلومھ                                                                                 عنوان الماستر:1 المؤسسة: جامعة الجزائر
                         

            2018-2017السنة الجامعیة: 

 - السداسي الرابع: 4
 

 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة   المیدان :
الفرع : العلوم اإلسالمیة - أصول الدین 

التخصص: الحدیث وعلومھ 
 
 

تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش 
 
 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 17 720العمل الشخصي  
 / / /التربص في المؤسسة 

 / / /الملتقیات  
 / / /أعمال أخرى(حدد) 
 30 17 720 4مجموع السداسي 

 
 
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  (  - حوصلة شاملة للتكوین: 5

  ):للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع
 محاضرة 277.30 202.30 135 / 615

 أعمال موجھة 337.30 67.30 / 67.30 472.30
 أعمال تطبیقیة / / / / /

 عمل شخصي 720 / / / 720
 عمل آخر(محدد) 607.30 202.30 135 67.30 1012.30

 المجموع 1942.30 472.30 270 135 2820
 األرصدة 54 27 6 3 120

 لكل وحدة األرصدة%  45% 5%. 22 5% 2.5% 100%
 تعلیم
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III  البرنامج المفصل لكل مادة -
)  لكل مادةةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم األساسیة 
1اسم المادة:حفظ القرآن وترتیلھ  

 02الرصید:
 01المعامل: 

 
 

 أھداف التعلیم: 
تمكین الطالب من حفظ نصیب من القرآن الكریم تتمة لما شرع فیھ في مرحلة اللیسانس، وفق روایة   

ورش عن اإلمام نافع، بأحكام التجوید المستفادة باالستقراء والمشافھة. ویكون ھذا النصیب مؤھال لھ لفھم كالم 
هللا تعالى وحسن تدّبره. 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

معرفة أحكام التجوید العامة من مخارج الحروف وصفاتھا وغیرھا. 
معرفة أصول روایة ورش عن نافع إجماال. 

 
 محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

  
  سورة یوسف).52 من سورة یونس إلى آیة 26 (من آیة :مقدار الحفظ للسداسي

 
أما المادة النظریة من أصول ورش عن نافع فتتوّزع على ما یأتي: 

التذكیر بآداب تالوة القرآن الكریم وفضلھا، وفضل االشتغال بحفظ القرآن الكریم، ووجوب القراءة بأحكام  -1
التجوید الثابتة بالتلقي والمشافھة. 

 أحكام المد والقصر. -2
أحكام میم الجمع وھاء الكنایة. 

 أحكام الھمزة: النقل ، أحكام الھمزة: الھمز المفرد،أحكام الھمزة: الھمزتان من كلمة واحدة، -3
     أحكام الھمزة: الھمزتان من كلمتین.

 -أحكام الراء، أحكام الالم.4
علم الوقف واالبتداء: تعریفھ وفضلھ وأشھر المؤلفات فیھ. 5

 أقسام الوقف: اختیاري، واختباري، واضطراري، وتعریف كل قسم والتمثیل لھ
 التمثیل للوقف االختباري بالوقف على المقطوع والموصول وھاء التأنیث المرسومة تاء.

 أقسام الوقف االختیاري: الحسن، والقبیح وتطبیقاتھما.أقسام الوقف االختیاري: التام والكافي وتطبیقاتھما، - 6
 متواصل -طریقة التقییم: 

 
(كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع: المراجع: 

 كـ: الدرر اللوامع البن بري وشروحھ 
 (ویقترح النجوم الطوالع للمارغني)، 

 حلیة التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور 
المختصر الجامع ألصول روایة ورش عن نافع للدكتور عبد الحلیم قابة 

المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني 
 ومنار االھتداء في الوقف واالبتداء لألشموني) 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
 .دراسات معمقة في علم الجرح والتعدیل :2المادة  اسم المادة:

 04الرصید:
 02المعامل:

أھداف التعلیم: 
 مكانة علم الجرح والتعدیل في  المنظومة المعرفیة لعلوم الحدیث. 

أھمیة علم الجرح والعدیل في سلم التعدیل والتجریح . 
أھمیة علم الجرح والتعدیل في صیانة السنة النبویة. 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
لیسانس علوم إسالمیة، دراسة مادة علوم الحدیث ،تخصص الكتاب والسنة  

محتوى المادة: 
مفھوم الجرح والتعدیل ، نشأة علم الجرح والتعدیل،  

أشھر المتكلمین في الرواة ،  
منھج العلماء في بیان أحوال الرواة ،  
ورین في الجرح والتعدیل: هأ ـ دراسة مناھج بعض األئمة المش

 منھج اإلمام علي بن المدیني. 1
 ـ منھج اإلمام یحیى بن معین. 2
 ـ منھج اإلمام أحمد بن حنبل. 3
 ـ منھج اإلمام البخاري. 4
 ـ منھج اإلمام أبي حاتم الرازي. 5
 ـ منھج اإلمام أبي زرعة. 6

ب ـ دراسة تطبیقیة على بعض الرواة المختلف فیھم: 
 ـ عبد هللا بن لھیعة. 1
 ـ أبو إسحاق السبیعي. 2
 ـ محمد بن إسحاق بن یسار. 3
 ـ محمد بن عمرو بن علقمة. 4

  ـ أبو الزبیر محمد بن تدرس المكي5
شروط المعدل والمجرح،  
ضوابط الجرح والتعدیل،  

اشھر ما صنف في الجرح والتعدیل ... 
 50 %+ متواصل50 %امتحانطریقة التقییم:        

 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
 كتب الرجال.

 كتب الصحابة.
 كتب الطبقات.

 كتب الجرح والتعدیل.
 كتب التواریخ.

 كتب البلدان.
 كتب علوم الحدیث.
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  الحدیث وعلومھعنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. 1دراسات معمقة في الشروح الحدیثیة :3المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 

 :أھداف التعلیم
 معرفة الطالب بالشروح الحدیثیة ومناھج األئمة فیھا من حیث الصناعة الحدیثیة وكذا الصناعة الفقھیة، 

 وطرق االستفادة من ھذه الشروح وأھم المزایا وكذا النقد الموجھ لھا.
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 معرفة الطالب كتب السنة التي وضعت علیھا الشروح الحدیثیة، ومزایا كل شرح منھا.  

 
محتوى المادة:  

 في مفھوم الشرح الحدیثي و اتجاھاتھ. -1
 الشرح التحلیلي للسنة النبویة  وأھم مصادره . -2
 الشرح اللغوي للسنة النبویة وأھم مصادره -3
 الشرح الفقھي للسنة النبویة وأھم مصادره -4
 الحواشي الشارحة لبعض مصادر السنة -5
 ـ شروح الموطأ: 6

دراسة تطبیقیة على شرحي ابن عبد البر التمھید واالستذكار، مع بیان منھجھ في كال الكتابین والفرق بینھما. 
ـ شروح صحیح البخاري. 7

دراسة تطبیقیة على كتاب فتح الباري البن رجب والتوضیح شرح الجامع الصحیح البن الملقن وفتح الباري 
البن حجر. 

 ـ شروح صحیح مسلم. 8
  دراسة تطبیقیة على كتاب المعلم للمازري وإكمال المعلم للقاضي عیاض والمفھم للقرطبي.

 
 50 %+ متواصل50 %امتحان : طریقة التقییم

 
 : المراجع

 كتب الشروح الحدیثیة على اختالفھا،  -
 والدراسات على مناھج شراح الحدیث.
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول. 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
 . 1أحادیث األحكام :  4المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 

أھداف التعلیم: 
وذلك بإبراز عالقة الفقھ بالسنة النبویة، وتناول األحادیث التي تشیر إلى األحكام الفقھیة، والقواعد األصولیة، 

 والمعاني المقاصدیة، بالشرح والتحلیل.
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
مصطلح الحدیث، والفقھ، وأصول الفقھ، ومقاصد الشریعة. 

 
 

محتوى المادة: 
- مدخل ومفاھیم أساسیة. 1
- المؤلفات والمصادر في أحادیث األحكام. 2
- دراسة عالقة الفقھ بالسنة النبویة. 3
- داللة األحادیث على القواعد األصولیة، والمعاني المقاصدیة. 4
 - نماذج من أحادیث األحكام في قسم العبادات، ودراستھا.5
 كتاب الطھارة. -أ

 كتاب الصالة. -ب
 كتاب الزكاة. -ت
 كتاب الصیام -ث
 كتاب الحج. -ج
 

 50 %+ متواصل50 %امتحان   طریقة التقییم:
 

 (كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع:
-بلوغ المرام البن حجر العسقالني. 

یق العید. ق- إحكام األحكام البن د
ارللشوكاني. طوأل- نیل ا

اإللمام بأحادیث األحكام، البن دقیق العید - 
-خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالم للنووي 

-ُعمدةُ األَحكاِم من كالِم خیِر األَناِم علیھ الصالةُ والسالُم، لعبد الغني المْقِدِسيِّ 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. 1دراسات معمقة في مصطلح الحدیث وعلومھ:  5المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
أھداف التعلیم: 

دراسة نشأة علوم الحدیث، وتطورھا، والتعرف على االختالفات المنھجیة بین المحدثین في ضبط مصطلحات 
 علوم الحدیث.

معرفة األحكام واآلثار المترتبة على االختالف في ضبط المصطلح الحدیثي. 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

لیسانس في العلوم اإلسالمیة دراسة مادة مدخل في علوم الحدیث في مرحلة ال
 

محتوى المادة: 
أوال: مدخل یتضمن تعریف علوم الحدیث ونشأتھا، وتطورھا، وأھم مسمیاتھا (مصطلح الحدیث، علوم الروایة، 

 أصول األثر،...)
 ثانیا: مصطلح الحدیث الصحیح، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...

 ثالثا: مصطلح الحدیث الحسن، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...
 رابعا: مصطلح الحدیث الضعیف، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...
 خامسا: مصطلح الحدیث المعلول، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...

 سادسا: مصطلح الحدیث المنكر والشاذ، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...
 سابعا: مصطلح الحدیث الغریب والفرد، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات الصلة...
ثامنا: مصطلح الحدیث المدلس والمرسل الخفي، واختالف المحدثین فیھ، والمصطلحات ذات 

الصلة... 
 

 50 %+ متواصل50 %امتحانطریقة التقییم: 
 

 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
معرفة أنواع علوم الحدیث (مقدمة ابن الصالح) 

 التقیید واإلیضاح للعراقي،
 النكت البن حجر،

 فتح المغیث للسخاوي،
 ...تدریب الراوي للسیوطي،

رسائل جامعیة (دكتورا، ماجستیر، ماستیر)... 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. : منھجیة البحث في تخریج الحدیث الشریف1المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 

 : أھداف التعلیم
معرفة طرق تخریج الحدیث والوقوف على جمیع األسانید والطرق في مختلف المصادر الحدیثیة وغیرھا 

 للوقوف على المتابعات والشواھد واستعمالھا في التصحیح والتضعیف. 
 

  :المعارف المسبقة المطلوبة
المعرفة بكتب السنة المسندة على اختالف مناھج العلماء في ترتیبھا، وكذا اإللمام بالكتب األخرى المسندة 

 ككتب العقائد والتفسیر وغیرھا. 
 

:  محتوى المادة
 مفھوم التخریج ( دراسة تعریفات التخریج قدیما وحدیثا والمقارنة بینھا ) )1
 نشأة التخریج وتطوره )2
 توضیح العالقة بین التخریج واإلخراج واالستخراج   )3
 طرق التخریج التقلیدیة ومصادرھا )4
 طریقة التخریج الحاسوبي ، مزایاھا وعیوبھا ، وكیفیة االستفادة الصحیحة منھا )5
 تعریفھ، ضوابطھ ، وقواعد صیاغتھ . التخریج الفني:  )6
 التخریج العلمي: تعریفھ، ضوابطھ ، ومراحلھ وخطواتھ. )7
 أمثلة تطبیقیة  في التخریج الفني والتخریج العلمي . )8
 منھج صیاغة تخریج الحدیث. )9

الحكم على الحدیث في التخریج.  )10
 طریقة دراسة األسانید. )11

  + متواصل  متحانا         :طریقة التقییم
 
 

 : المراجع
 كتب مصادر السنة،  -
 كتب التخریج،  -
 كتب الجرح والتعدیل،  -
 كتب العلل، -
  التخریجأصولكتب 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. :.مناھج المحدثین في التصنیف2المادة اسم 

 03الرصید:
 02المعامل:

 
 أھداف التعلیم: 

الوقوف على مناھج المحدثین العامة والخاصة في التصنیف، وذلك سواء ما ذكروه في مقدمات كتبھم، أو مما 
 سكتوا عنھ ولكن ذكره من بحث كتبھم، وعالقة تسمیة كتبھم بالمحتوى.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

معرفة كتب الحدیث وتقسیمھا إلى كتب متون مسندة وكتب شروح حدیثیة وكتب جرح وتعدیل وكتب علل وغیر 
 ذلك... وتختلف مناھج المحدثین باختالف العلوم التي كتبوا فیھا.

 
  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

 مناھج التصنیف العامة )1
 مناھج التصنیف الخاصة  )2
 مراجع في مناھج المحدثین في التصنیف  )3
 كیفیة معرفة منھج المصنِّف )4
الدراسة التطبیقیة : ( المقترح دراسة مناھج الكتب التي اعتمد علیھا ابن حجر في إتحاف المھرة باستثناء  )5

 الكتب الثالثة التي تم دراستھا سابقا في مرحلة اللیسانس : الموطأ ، مسند أحمد ، سنن الدارمي )
 منھج ابن خزیمة في صحیحھ )6
 منھج ابن حبان في صحیحھ )7
 منھج ابن الجارود في المنتقى )8
 منھج ابن عوانة في مستخرجھ )9

 منھج الحاكم في مستدركھ على الصحیحین )10
 منھج الطحاوي في شرح معاني اآلثار )11
 .منھج الدارقطني في سننھ )12

 متحان ا      طریقة التقییم:
 

( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ) المراجع: 
مناھج المحدثین لنورالدین عتر  -
 مناھج المحدثین العامة والخاصة للبقاعي -
 صحیح ابن خزیمة -
 صحیح ابن حبان -
 المنتقى البن الجارود -

 المستخرج البن عوانة.
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. : المدارس الحدیثیة3المادة اسم 

 02الرصید:
 01المعامل:

 
 أھداف التعلیم: 

 اإللمام بمدارس الحدیث ومعرفة دور تلك المدارس في تنوع الكتابات في كل عصر وفي كل فن.      
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 معرفة علوم الحدیث من جرح وتعدیل وعلم روایة ورواة وعلم مصطلح الحدیث، وعلم العلل.     

 
  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

 المدارس الحدیثیة مفھومھا وأھمیة مراعاة المدارس في التعامل مع أعالم الحدیث. -
 الموازنة بین مدرسة أھل الحدیث ومدرسة أھل الرأي. -
 مدرسة الحدیث في مكة، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في المدینة، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في الكوفة، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في البصرة، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في مصر، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في بالد الشام، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في الري، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في واسط، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في خوارزم، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في األندلس، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في قرطبة، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
 مدرسة الحدیث في المغرب، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا. -
مدرسة الحدیث في القیروان، تعریفھا وتطورھا وخصائصھا وأھم أعالمھا.  -

 
  متحانا  طریقة التقییم: 

( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ) المراجع: 
 كتب الجرح والتعدیل. -
 كتب الروایة والرواة. -
 كتب الشروح الحدیثیة. -
 كتب أحادیث األحكام. -
 كتب الجرح والتعدیل. -
 كتب التراجم. -
 كتب الطبقات. -

 لك من المصادر والمراجع التي تھتم بالمدارس الحدیثیة.ذوغیر 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: األول 

اسم الوحدة: التعلیم االستكشافیة. 
. 1اسم المادة: فقھ الدعوة 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (أھداف التعلیم: 

  )على األكثر
- معرفة الطالب ألھم ما یجب على الداعیة أن یعرفھ سواء من حیث عالقتھ بالمدعوین، أو من حیث الوسائل 
التي یلتزمھا في دعوتھ، ومن حیث مراعاة حال المدعوین، وبیئاتھم، وأجناسھم، وبلدانھم، وھذا من أجل أن 

تكون دعوتھ مقبولة عند غیره. 
 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرین على األكثر).  

معرفة علوم الحدیث، ومقاصد الشرع، وأصول الفقھ، ومبادئ الفقھ، ومعرفة مبادئ الفقھ اإلسالمي، واإللمام 
ببعض المسائل الفقھیة. 

 
  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

- األمة اإلسالمیة حاملة رسالة ھدایة وإصالح. 1
 أثر النصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر في إصالح المجتمع اإلسالمي. -2
 نظرة عامة إلى أصناف الناس الذین توجھ ھم وظائف الرسالة. -3
 الصفات التي یجب أن یتحلى بھا حملة الرسالة. -4
 قواعد ووصایا كلیة عامة لحملة الرسالة. -5
 آفات لحملة الرسالة. -6
مناھج توصیل الرسالة وسبلھا ووسائلھا وأدواتھا.  -7
 

طریقة التقییم: امتحان.. 
 

 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
. عبد القادر محمد سیال، المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل  -
عبد الرحمن حسن حبنكة ، فقھ الدعوة إلى هللا وفقھ النصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر  - 

 المیداني
. المؤلف: عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة  - 
 سعید بن علي بن وھف القحطاني، مقومات الداعیة الناجح في ضوء الكتاب والسنة مفھوم ونظر وتطبیق  - 
.  سعید بن علي بن وھف القحطاني، كیف دعوة عصاة المسلمین إلى هللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة  - 
 سعید بن علي بن وھف القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى هللا تعالى  - 

-  كل كتب الدعوة إلى هللا في ضوء الكتاب والسنة. 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: األول 

  التعلیم االستكشافیة.اسم الوحدة:
 ).1دراسات نحویة وبالغیة في الحدیث النبوي (اسم المادة: 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
أھداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(
الوقوف على بالغة الحدیث النبوي من خالل دراسة نماذج من األحادیث في مختلف أسالیب البیان، ورفع 

 وذلك باعتبار البالغة أحد ،التدریب على دراسة النص النبويمستوى الطالب من الناحیة البالغیة والبیانیة، و
 .لشرح الحدیثيروافد ا

المعارف المسبقة المطلوبة : 
   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(

   النحو الصرف، والبالغة، علوم الحدیث، مصادر السنة. 
محتوى المادة: 

المحور األول: مقدمات مفاھیمیة، للفصاحة والبالغة، والمصطلح والداللة. 
االحتجاج بالحدیث في اللغة بین المجیزین باالستشھاد مطلقا، والمانعین مطلقا، والموفقین بینھما  المحور الثاني: 

المحور الثالث: شبھات المستشرقین في بالغة الحدیث وفصاحتھ. 
 المحور الرابع: خصائص األسلوب النبوي: (الفكرة- الصورة- العبارة)

 خطب النبّي صلى ، وفيفي القصص النبوي، التحلیل البالغي لكالم النبّي صلى هللا علیھ وسلمالمحور الخامس:
  األمثال النبویة.، وفي الرسائل والوثائقه، وفيأحادیثتھ، وفي أدعي، وفي هللا علیھ وسلم

"، البیان النبوي. الدكتور محمد رجب البیومي ككتاب "المحور السادس: دراسات نموذجیة من الكتب المختصة:
البالغة النبویة " وكتاب "المثل السائر. البن األثیر" وكتاب "المجازات النبویة. للشریف الرضيوكتاب "

 ."للدكتور أحمد الشرباصي
طریقة التقییم:  امتحان.. 

- مراقبة مستمرة (بحث + أسئلة شفویة). 
(كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع: 

 .)البخاري , مسلم.... (- كتب الصحاح 
  -كري شیخ أمینبأدب الحدیث النبوي للدكتور : - 
   -  صادق الرافعيىلمصطفإعجاز القرآن والبالغة النبویة - 
 الحدیث النبوي من الوجھة البالغیة للدكتور :عز الدین السید- 
 لمحات في أصول الحدیث والبالغة النبویة للدكتور :محمد أدیب الصالح -

  .المجازات النبویة ألبي الحسن الشریف الرضي- 
 .الدبلالخصائص الفنیة في األدب النبوي للدكتور محمد - 
 . لألستاذ محمد الصباغ،التصویر الفني في الحدیث النبوي- 
 . للدكتور : محمد عبدهللا دراز،المختار من كنوز السنة- 
.  للدكتور محمد رجب البیومي،البیان النبوي- 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: األول 

 .اسم الوحدة: التعلیم األفقیة
. 1اسم المادة: اللغة اإلنجلیزیة 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
أھداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(
إجادة اللغة اإلنجلیزیة، ومعرفة قواعدھا المھمة، واإلطالع على المعارف األجنبیة. 

 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(

مبادئ اللغة اإلنجلیزیة، وتسمیة بعض المصطلحات اإلسالمیة باللغة اإلنجلیزیة. 
 
 

محتوى المادة: 
 

Revision of Grammar 
Articles 
Punctuation 
Tenses 
Sentence Structure 
Word Order 
Passive Voice 
Direct and Indirect Speech 

 
طریقة التقییم:  متواصل 

 
 

 (كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ)المراجع: 
 

- English vocabulary in USE 
- English grammar in USE 
- Penguin edition books in grammar (dictionary) 
- Grammar express  
- Advanced  englishgrammar. 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم األساسیة 
 2اسم المادة:حفظ القرآن وترتیلھ

 02الرصید: 
 01المعامل: 

 أھداف التعلیم: 
تمكین الطالب من حفظ نصیب من القرآن الكریم تتمة لما شرع فیھ في مرحلة اللیسانس، وفق روایة   

ورش عن اإلمام نافع، بأحكام التجوید المستفادة باالستقراء والمشافھة. ویكون ھذا النصیب مؤھال لھ لفھم كالم 
هللا تعالى وحسن تدّبره. 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

معرفة أحكام التجوید العامة من مخارج الحروف وصفاتھا وغیرھا. 
 معرفة  أصول روایة ورش عن نافع إجماال.

 
 محتوى المادة:

  من سورة النحل).50 من سورة یوسف إلى آیة 53 (من آیة مقدار الحفظ للسداسي:
 
 

 أما مفردات المادة النظریة لھذا السداسي فتتوزع على ما یأتي:
أحكام اإلدغام واإلظھار.  -1
باب الفتح اإلمالة: أحكام ذوات الیاء وذوات الواو،باب الفتح واإلمالة: أحكام ذوات الراء.  -2
 باب الفتح واإلمالة: األلف قبل الراء المتطرفة المكسورة، كلمات مخصوصة باإلمالة. -3
 أحكام یاءات اإلضافة،تتمة ألحكام یاءات اإلضافة،أحكام الیاءات الزوائد،تتمة ألحكام الیاءات الزوائد. -4

 متواصل -      طریقة التقییم: 
 

المراجع: 
 سلیمان بن عیسى باكلي: التالوة الصحیحة 1

- ابن الجزري: التمھید في علم التجوید  2 -
- الدرر اللوامع البن بري وشروحھ 3
- النجوم الطوالع للمارغني 4
- المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني 5
- منار االھتداء في الوقف واالبتداء لألشموني) 6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع. -7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع  -8
 الخراز: القصد النافع لبغیة الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع  -9

 ابن الجزري: منجد المقرئین ومرشد الطالبین.-10
حلیة التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور -11
المختصر الجامع ألصول روایة ورش عن نافع للدكتور عبد الحلیم قابة -12
 .  كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع-13
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. :دراسات معمقة في علم العلل2المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 : أھداف التعلیم

معرفة أسباب العلة وطریقة المحدثین في اكتشاف العلة وقواعدھم في ذلك ودالئلھم في التعلیل وقواعد 
 الترجیح، وكیفیة استعمال القواعد في ھذا العصر. 

 
  : المعارف المسبقة المطلوبة

المعرفة بطرق العلماء في جمع الحدیث ومعرفة أحوال الرواة التفصیلیة ومراتبھم عموما ومراتبھم في 
 شیوخھم.

: محتوى المادة
 التعریف والمفھوم بین التأسیس والتأكید -1
 الُمصنَّفات في علم العلل  -2
 التعلیل و التضعیف بین المتقدمین و المتأخرین -3
 أسباب العلَّة  -4
 طرق معرفة العلَّة -5
 دالئل العلَّة -6

د ا  ـ داللة التَّفرُّ
ـ داللة المخالفة    ب 
 مسألة زیادات الثِّقات- 7
قرائن التَّرجیح - 8
ـ التَّرجیح باألحفظیَّة واألكثریَّة ا

ده ب  د ممَّن ال یُحتََمُل تفرُّ ـ التَّفرُّ
ـ سلوك الجادَّة ج 
 ـ الفھُم الخاصُّ بأنَّ ھذا الحدیَث یُشبِھُ حدیَث فالن وال یشبھ حدیث فالند 

ملحظ اإللھام في الفن: بین الخصیصة و الخصوصیة أو التفرد و التكرار   -9  
 نماذج من تعلیالت األئمة: المنھج و الفروق -10   
 نماذج من ردود ابن حجر على الدارقطني و غیره في انتقادھم للصحیحین -11   

 50 %+ متواصل50 %امتحان  طریقة التقییم:
 : المراجع

 مقدمات كتب العلل -
 كتب مصادر السنة،  -
 كتب التخریج،  -
 كتب الجرح والتعدیل،  -
 كتب العلل، -
 التخریج. أصولكتب  -
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. 2:دراسات معمقة في الشروح الحدیثیة3المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 : أھداف التعلیم

معرفة الطالب بالشروح الحدیثیة ومناھج األئمة فیھا من حیث الصناعة الحدیثیة وكذا الصناعة الفقھیة،      
 وطرق االستفادة من ھذه الشروح وأھم المزایا وكذا النقد الموجھ لھا. 

 
  :المعارف المسبقة المطلوبة

  معرفة الطالب كتب السنة التي وضعت علیھا الشروح الحدیثیة، ومزایا كل شرح منھا.       
 

محتوى المادة:  
 ـ شروح سنن الترمذي: 1

دراسة تطبیقیة على شرح ابن العربي: العارضة، والمباركفوري تحفة األحوذي. 
 ـ شروح سنن أبي داود. 2

دراسة تطبیقیة على كتاب شرح سنن أبي داود البن رسالن، وشرح العیني على أبي داود. 
 ـ شروح سنن النسائي. 3

دراسة تطبیقیة على كتب الحواشي على النسائي. 
 ـ شروح ابن ماجھ. 4

دراسة تطبیقیة على كتب الحواشي على ابن ماجھ، واإلعالم لمغلطاي. 
 - االتجاھات المعاصرة في الشرح الحدیثي

 - خصائص الشرح الحدیثي المعاصر 
 - عرض ودراسة عامة ألھم شروحات السنة المعاصرة

 معمقة لبعض الشروحات المعاصرة - دراسة 
 بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني ألحمد عبد الرحمان البنا الساعاتي . .أ

 فتح المنعم شرح صحیح مسلم لموسى شاھین الشین .ب
 ذخیرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد بن علي بن آدم األثیوبي  .ت
 منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة محمد قاسم  .ث
 فتح المنان شرح وتحقیق كتاب الدارمي  لنبیل بن ھاشم الغمري آل با علوي .ج

. - عرض دراسات في الشرح الموضوعي للسنة النبویة
 50 %+ متواصل50 %امتحان  طریقة التقییم:

 : المراجع
 -كتب الشروح،  -
 الدراسات على مناھج شراح الحدیث. -
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. 2المادة  أحادیث األحكام اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
أھداف التعلیم: 

وذلك بإبراز عالقة الفقھ بالسنة النبویة، وتناول األحادیث التي تشیر إلى األحكام الفقھیة، والقواعد األصولیة، 
 والمعاني المقاصدیة، بالشرح والتحلیل.

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

مصطلح الحدیث، والفقھ، وأصول الفقھ، ومقاصد الشریعة. 
 

  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 نماذج من أحادیث األحكام في قسم المعامالت، ودراستھا.

 كتاب البیوع. -1
 كتاب الرھن. -2
 كتاب الفرائض. -3
 كتاب النكاح -4
 كتاب الصداق -5
 كتاب الجراح. -6
 

 50 %+ متواصل50 %امتحان  طریقة التقییم:
 

( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ) المراجع: 
بلوغ المرام البن حجر العسقالني.  -

- إحكام األحكام البن دفیق العید. 
- نیل األوظار للشوكاني. 

اإللمام بأحادیث األحكام، البن دقیق العید - 
-خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالم للنووي 

-ُعمدةُ األَحكاِم من كالِم خیِر األَناِم علیھ الصالةُ والسالُم، لعبد الغني المْقِدِسيِّ 
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 الحدیث وعلومھ. عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: األساسیة. 
. 2دراسات معمقة في مصطلح الحدیث وعلومھ:المادة  اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

أھداف التعلیم: 
دراسة نشأة علوم الحدیث، وتطورھا،والتعرف على االختالفات المنھجیة بین المحدثین  

 في ضبط مصطلحات علوم الحدیث،
 ومعرفة األحكام واآلثار المترتبة على االختالف في ضبط المصطلح الحدیثي.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
  لیسانس علوم اسالمیة + السداسي األول ماستر. 

محتوى المادة: 
 أوال: مدخل یتضمن التعریف بمصطلحات الجرح والتعدیل، ونشأتھا، وعالقتھا بالنقد الحدیثي.

 ثانیا: مصطلحات الوثاقة:
     أ/ مصطلح الثقة ومدلولھ عند المحدثین.

ج/ مصطلح ال بأس بھ ومدلولھ عند المحدثین.         ب/ مصطلح الصدوق ومدلولھ عند المحدثین
ثالثا: مصطلحات الضعف: 

ب/ مصطلح واه ومدلولھ عند المحدثین. أ/ مصطلح ضعیف ومدلولھ عند المحدثین.          
رابعا: مصطلحات الترك: 

ب/ مصطلح متروك ومدلولھ عند المحدثین. أ/ مصطلح منكر الحدیث ومدلولھ عند المحدثین.    
 خامسا: مصطلحات أخرى.

 مسائل الحدیث الحسن.
 لمحة عن أبرز ما یمیز مرحلة المتقدمین عن مرحلة المتأخرین في الحسن - 1
- نشأة مصطلح الحسن: نظرة تاریخیة 3- الفرق بین المرحلتین: قطیعة أو تواصل                2
- إشكالیة تعریف الحسن و كالم الذھبي في الغموض 5- إطالقات الحسن قبل الترمذي                      4
- التعریف بین الترمذي و الخطابي و ابن الصالح 6
- الفرق بین استخراج المعاني من سیاقات اإلطالق نفسھ، و بین استخراجھا من نقول المتأخرین: ابن رجب-7

الذھبي-ابن حجر-السخاوي 
المقارنة بین تفسیرات المتأخرین و المعاصرین: ابن تیمیة-ابن القیم-األلباني-األرناؤوط-عبد هللا الجدیع - 8
- رواة نوع الحسن و مراتبھم 9

- مراد الترمذي من اصطالحاتھ: «حسن»، «حسن غریب»، «حسن صحیح». 10
 - التحسین بكثرة الطرق (أحادیث تطبیقیة».12- وصف أحادیث الصحیحین بالحسن. 11

 50 %+ متواصل50 %امتحانطریقة التقییم: 
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

معرفة أنواع علوم الحدیث (مقدمة ابن الصالح) 
 التقیید واإلیضاح للعراقي،

 النكت البن حجر،
 فتح المغیث للسخاوي،

... تدریب الراوي للسیوطي،
بحوث ودراسات المعاصرین، ورسائل جامعیة (دكتروا، ماجستیر، ماستیر).... 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. : مقاصد السنة النبویة1المادة اسم 

 03الرصید:
 02المعامل:

 
معرفة الطالب مقاصد التشریع اإلسالمي عموما ومقاصد السنة على وجھ الخصوص و\لك أنھا أھداف التعلیم: 

 جاءت من أجل حفظ حقوق المكلفین مع مراعاة قدرات المكلفین.
 

 علم أصول الفقھ، وعلم مقاصد الشریعة، وعلوم الحدیث، وعلم مصادر السنة.المعارف المسبقة المطلوبة : 
 

  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 مقاصد الرسول صلى هللا علیھ وسلم في خطابھ النبوي : -1

( تبلیغ الوحي القرءاني ، تبیین ھذا البالغ القرءاني وتوضیحھ ، التطبیق العملي للبالغ القرءاني ، التعلیم 
والتربیة والتزكیة ، االختصاص بتشریع بعض األحكام ) 

 المقاصد التشریعیة في السنة النبویة : -2
 تعلیل األحكام الشرعیة في السنة النبویة  .أ

 مراعاة المصلحة في سن الحكم . .ب
 المقاصد التشریعیة العامة في السنة النبویة -3
 مقصد الیسر والسماحة واألحادیث النبویة الدالة على ذلك .أ

 مقصد العدل واألحادیث النبویة الدالة على ذلك . .ب
 مقصد منع الضرر والضرار واألحادیث النبویة الدالة على ذلك . .ت
 المقاصد التشریعیة الخاصة في السنة النبویة  وضوابط استنباطھا : -4
 معرفة مالبسات صدور الخطاب النبوي ( سبب الورود) .أ

 مراعاة مقامات الخطاب النبوي ( السنة التشریعیة وغیر التشریعیة) .ب
 دراسة جملة من األحادیث النبویة واستنباط مقاصدھا الخاصة . -5
 تنزیل بعض المقاصد النبویة الخاصة على قضایا معاصرة ( أمثلة تطبیقیة) -6

 
. متحان ا     طریقة التقییم: 

 
( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ) المراجع: 

 كتب مقاصد الشریعة. -
 كتب شروح الحدیث. -
كتب مصادر السنة.  -
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: المنھجیة. 
. االتجاھات الفقھیة عند المحدثین :2المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
أھداف التعلیم: 

 
الوقوف على مختلف االتجاھات الفقھیة للمحدثین. 

    والمقاربة بینھ ھذه االتجاھات .
 سانس علوم إسالمیة كتاب وسنة .ياستیعاب لمفردات لالمعارف المسبقة المطلوبة : 

 
محتوى المادة: 

 مقدمات تعریفیة. -
 أھل الحدیث وأھل الرأي: المفھوم والداللة. -
 التصنیف في فقھ الحدیث. -
 الضوابط المنھجیة في فقھ الحدیث. -
 الحدیث والرأي عند تابعیي الحجاز والعراق ومن بعدھم. -
 المذھبیة الفقھیة عند المحّدثین (تصنیف المحّدثین حسب تمذھبھم). -
 االتجاھات الفقھیة عند المحدثین:  -

 االتجاه األثرّي عند المحّدثین. -أ
 االتجاه الظاھرّي عند المحّدثین. -ب
 االتجاه التعلیلّي عند المحّدثین. -ج

 أعالم مدرسة الحدیث الفقھیة. -
 مذاھب الصحابة وموقف المحّدثین في األخذ بھا. -
 المصادر الفقھیة عند المحدثین. (القرآن- السنة- اإلجماع- القیاس) -
 علم المقاصد. بعنایةالمحدثین -
 عنایة المحّدثین بسد الذرائع. -
 علم أصول الفقھ. بعنایة المحّدثین -
دراسات في مناھج بعض أئّمة الحدیث في فقھ الحدیث: صحیح البخاري- صحیح ابن  -

 حبان- صحیح ابن خزیمة...الخ

 50 %+ متواصل50 %امتحانطریقة التقییم:   
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

كتب شروح الحدیث ، وأحادیث األحكام . 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثاني 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. : السنة عند الفرق3المادة اسم 

 02الرصید:
 01المعامل:

تعریف الطالب بمختلف اتجاھات الفرق اإلسالمیة في التعامل مع السنة النبوة، مع التركیز على أھداف التعلیم: 
منھج أھل السنة في ذلك من خالل مؤلفاتھم. 

لیسانس علوم إسالمیة،  المعارف المسبقة المطلوبة : 
معرفة باألصول المنھجیة للفرق اإلسالمیة وتاریخ نشأھا وأعالمھا . 

 :- حجیة السنة عند الفرق اإلسالمیة القدیمة و المعاصرة محتوى المادة: 
 المعتزلة وموقفھم من السنة النبویة 

     الخوارج و موقفھم من السنة النبویة
     اإلباضیة و موقفھم من السنة النبویة ، و مصادرھم فیھا 

     الشیعة اإلمامیة وموقفھم من السنة النبویة ، ومصادرھم فیھا 
     الزیدیة وموقفھم من السنة النبویة ، ومصادرھم فیھا 

- حجیة السنة عند الفرق اإلسالمیة المعاصرة : 2  
 المدرسة العقلیة الحدیثة وموقفھا من السنة 

     القرآنیون و شبھاتھم حول السنة
     الحداثیون وموقفھم من السنة

- أصول علم الحدیث وقواعده وموقف الفرق منھا :3  
 شروط صحة الحدیث 

    عدالة الصحابة 
    أخبار اآلحاد 

    التعارض بین األخبار
- جھود المعاصرین في الدفاع عن السنة 4  

    حجیة السنة للشیخ عبد الغني عبد الخالق 
    السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي

    دفاع عن السنة للدكتور محمد بن محمد أبو شھبة 
    األنوار الكاشفة/ للعالمة المعلمي .

 طریقة التقییم:  امتحان 
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

 .دواوین السنة النبویة
 كتاب السنة/ أحمد بن حنبل.

 كتاب السنة/ الخالل.
 كتاب السنة/ ابن أبي عاصم.

 منھاج السنة النبویة/ ابن تیمیة.
 كتب علوم الحدیث المختلفة.

 األنوار الكاشفة/ عبد الرحمن المعلمي.
 السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي

 المدرسة العقلیة وموقفھا من السنة النبویة.
 حجیة السنة للشیخ عبد الغني عبد الخالق. 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثاني. 

 .اسم الوحدة: التعلیم االستكشافیة
. 2اسم المادة: فقھ الدعوة 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (أھداف التعلیم: 

  )على األكثر
- معرفة الطالب ألھم ما یجب على الداعیة أن یعرفھ سواء من حیث عالقتھ بالمدعوین، أو من حیث الوسائل 
التي یلتزمھا في دعوتھ، ومن حیث مراعاة حال المدعوین، وبیئاتھم، وأجناسھم، وبلدانھم، وھذا من أجل أن 

تكون دعوتھ مقبولة عند غیره. 
 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرین على األكثر).  

معرفة علوم الحدیث، ومقاصد الشرع، وأصول الفقھ، ومبادئ الفقھ، ومعرفة مبادئ الفقھ اإلسالمي، واإللمام 
ببعض المسائل الفقھیة. 

 
  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

 وسائل األداء البیاني. -1
 أدوات التوصیل اإلعالمي ومسؤولیة خملة الرسالة بالنسبة إلیھا. -2
 المنھج الرباني للسیاسة الحكیمة الموجھة للرسول صلى هللا علیھ وسلم ولحملة رسالتھ من أمتھ. -3
 المجتمع اإلسالمي والمنكرات حمایة وتغییرا. -4
 نماذج تطبیقیة من ھدي الرسل علیھم السالم في أداء رساالت ربھم. -5
 نماذج دعاة من غیر الرسل وفي آداء رسالة ربھم. -6
 نماذج من وصایا اآلباء لألبناء. -7
صور ونماذج عامة.  -8

 
طریقة التقییم: امتحان.. 

 
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

. عبد القادر محمد سیال، المسلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل  -
عبد الرحمن حسن حبنكة ، فقھ الدعوة إلى هللا وفقھ النصح واإلرشاد واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر  - 

 المیداني
. المؤلف: عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة  - 
 سعید بن علي بن وھف القحطاني، مقومات الداعیة الناجح في ضوء الكتاب والسنة مفھوم ونظر وتطبیق  - 
.  سعید بن علي بن وھف القحطاني، كیف دعوة عصاة المسلمین إلى هللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة  - 
 سعید بن علي بن وھف القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى هللا تعالى  - 

-  كل كتب الدعوة إلى هللا في ضوء الكتاب والسنة. 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثاني. 

 .اسم الوحدة: التعلیم االستكشافیة
 ).2( دراسات نحویة وبالغیة في الحدیث النبوياسم المادة: 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
 

أھداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(

الوقوف على بالغة الحدیث النبوي من خالل دراسة نماذج من األحادیث في مختلف أسالیب البیان، ورفع 
 وذلك باعتبار البالغة أحد ،التدریب على دراسة النص النبويمستوى الطالب من الناحیة البالغیة والبیانیة، و

 .لشرح الحدیثيروافد ا
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(

   النحو الصرف، والبالغة، علوم الحدیث، مصادر السنة. 
 

محتوى المادة: 
  خصائص البالغة النبویة.-

 - الصور البیانیة في الحدیث النبوي.
 - المجاز المرسل في اللفظ  المركب  :  

          القسم األول: المركبات الخبریة في الحدیث النبوي وأغراضھا. 
          القسم الثاني: المركبات اإلنشائیة في الحدیث النبوي وأغراضھا.

 - بالغة الرسول في جوامع الكلم.
 (مع دراسة تطبیقیة على بعض األحادیث من جوامع كلمھ - صلى هللا علیھ وسلم-   ).

 
 امتحانطریقة التقییم:  
- امتحان كتابي. 

- مراقبة مستمرة (بحث + أسئلة شفویة). 
 

(كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع: 
 .)البخاري , مسلم.... (- كتب الصحاح 

  -كري شیخ أمینبأدب الحدیث النبوي للدكتور : - 
   -  صادق الرافعيىلمصطفإعجاز القرآن والبالغة النبویة - 
 الحدیث النبوي من الوجھة البالغیة للدكتور :عز الدین السید- 
 لمحات في أصول الحدیث والبالغة النبویة للدكتور :محمد أدیب الصالح -

  .المجازات النبویة ألبي الحسن الشریف الرضي- 
 .الدبلالخصائص الفنیة في األدب النبوي للدكتور محمد - 
 . لألستاذ محمد الصباغ،التصویر الفني في الحدیث النبوي- 
 . للدكتور : محمد عبدهللا دراز،المختار من كنوز السنة- 
 . للدكتور محمد رجب البیومي،البیان النبوي- 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثاني 

 .اسم الوحدة: التعلیم األفقیة
. 2اسم المادة: اللغة اإلنجلیزیة 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

أھداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(

أھداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(

إجادة اللغة اإلنجلیزیة، ومعرفة قواعدھا المھمة، واإلطالع على المعارف األجنبیة. 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(

مبادئ اللغة اإلنجلیزیة، وتسمیة بعض المصطلحات اإلسالمیة باللغة اإلنجلیزیة. 
 

محتوى المادة: 
 
 

Technique of translation 
Translation of literary texts 
Translation of religious texts 
Translation of Koranic verses 
Translation of prophetic tradition 
Translation of proverbs 

 
 

 متواصلطریقة التقییم:    
 
 

(كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع: 
 

- English vocabulary in USE 
- English grammar in USE 
- Penguin edition books in grammar (dictionary) 
- Grammar express  
- Advanced  englishgrammar 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث. 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
 . 3: حفظ القرآن الكریم وترتیلھ1المادة اسم 

 02الرصید:
 01المعامل:

 
أھداف التعلیم: 

. االتمكن من تالوة القرآن الكریم تالوة صحیحة، واستكمال حفظ ثالثین جزء
 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
- حفظ أجزاء من القرآن الكریم، ومعرفة بعض أحكام التالوة التي یجب على اإلنسان أن یعرفھا ویلتزم قراءة 

القرآن بھا، وإال كانت قراءتھ فیھا اللحن الذي ال یجوز في قراءة القرآن. 
 
 

محتوى المادة: 
  من سورة الكھف).73 من سورة النحل إلى آیة 51 (من آیة مقدار الحفظ للسداسي:أوال :      

- مراجعة عامة ألحكام الترتیل والتجوید : ثانیا
 المحافظة على قراءة اإلمام نافع بروایة ورش، وھي القراءة المعتمدة في بالدنا الجزائر.     -

 
 

  متواصلطریقة التقییم:
 

 
 

المراجع: 
 سلیمان بن عیسى باكلي: التالوة الصحیحة  -1

- ابن الجزري: التمھید في علم التجوید  2 -
- الدرر اللوامع البن بري وشروحھ 3
- النجوم الطوالع للمارغني 4
- المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني 5
- منار االھتداء في الوقف واالبتداء لألشموني) 6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع.7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع 8
 الخراز: القصد النافع لبغیة الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع 9

 ابن الجزري: منجد المقرئین ومرشد الطالبین.10
حلیة التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور  -11
المختصر الجامع ألصول روایة ورش عن نافع للدكتور عبد الحلیم قابة -12
 .  كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع-13
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. :مشكل الحدیث2المادة اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 أھداف التعلیم: 

معرفة الطالب أن المحدثین ال یتعاملون مع ما ظاھره التعارض بین السنة وغیرھا من مصادر الترجیح وال      
 یرجحون إال إن تعذر الجمع.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 معرفة مصطلح الحدیث، وعلم أصول الفقھ، وأصول الترجیح، وعلم تخریج الحدیث.     
 

  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 في مفھوم مشكل الحدیث وعالقتھ بمختلف الحدیث -1
 التصنیف في مشكل الحدیث -2
 أسباب اإلشكال في الحدیث النبوي -3
 مسالك العلماء في حل مشكل الحدیث -4
 االختالف بین المحدثین والفقھاء في حل مشكل الحدیث  -5
 أمثلة  تطبیقیة في حل مشكل الحدیث : -6
 في معارضة الحدیث للقرآن .أ

  في معارضة الحدیث للحدیث .ب
 في معارضة الحدیث لإلجماع .ت
 في معارضة الحدیث للقیاس  .ث
 في معارضة الحدیث للعقل .ج
 في معارضة الحدیث للحس والمشاھدة .ح
 في غموض لفظ الحدیث  .خ
 

 50 %+ متواصل50 %امتحان طریقة التقییم: 
 

 المراجع:
 كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ  

 كتاب مشكل الحدیث للطحاوي. -
 مشكل الحدیث وبیانھ البن فورك. -
 كتب الشروح الحدیثیة. -
كتب مصادر السنة.  -
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
 :السنة في الدراسات االستشراقیة والحداثیة المادةاسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
أھداف التعلیم: 

التعریف بفھوم االستشراق، ودوافعھ، ومدارسھ، وطعونھ في السنة النبویة. 
وجھود العلماء في نقد ودحض الدراسات االستشراقیة في السنة النبویة. 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
علم المصطلح، وعلم الروایة والدرایة، اإلستشراق. 

محتوى المادة: 
- مفھوم اإلستشراق و دوافعھ و مدارسھ 1  
- دراسات المستشرقین حول السنة وشبھاتھم و الرد علیھا2  

     مفھوم السنة في دراسات المستشرقین 
     مطاعن المستشرقین في الرسول – صلى هللا علیھ وسلم –

.   الطعن في منھج النقد عند المحدثین -    الطعن في األحادیث النبویة سندا ومتنا  
- تأثر المستشرقین في آرائھم ببعض الفرق القدیمة كالمعتزلة و تأثیرھم في بعض الفرق الحدیثة والمعاصرة، 3

 ك"القرآنیون".
- دراسات نقدیة آلراء بعض المستشرقین وشبھاتھم حول السنة 4  

     المستشرق شاخت وآراؤه حول السنة النبویة
حول السنة  و آراؤھم المستشرق جولد زیھر  

االتجاه الحداثي؛ نشأتھ، وأشھر أعالمھ، وأھم مصادره في نقد السنة وعلومھا، وأھم آرائھم حول السنة.  -5
االتجاه الحداثي وموقفھ من نقد المحدثین لإلسناد،  -6
االتجاه الحداثي وموقفھ من نقد المحدثین للمتون،  -7
االتجاه الحداثي وموقفھ من مصادر السنة، (مع نماذج تطبیقیة)  -8
االتجاه الحداثي وموقفھ من فھم السنة وفقھھا.  -9

  50 %+ متواصل50 %امتحان  طریقة التقییم:
 المراجع: 

كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ 
دفاع عن السنة النبویة/ د. محمد أبو شھبة 

السنة ومكانتھا في التشریع/ د. مصطفى السباعي. 
األنوار الكاشفة/ عبد الرحمن المعلمي. 

تاریخ السنة المشرفة/ د. أكرم ضیاء العمري. 
دفاع عن أبي ھریرة/ عبد المنعم العزي. 

منھج الدفاع عن الحدیث النبوي/ أحمد عمر ھاشم. 
رسالة في الطریق إلى ثقافتنا/ محمود شاكر. 

روح الحداثة/ طھ عبد الرحمن. 
روح الدین/ طھ عبد الرحمن. 

 العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة/ د. عبد الوھاب المسیري.
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
. اإلعجاز في السنة النبویة: المادة  اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 

 أھداف التعلیم: 
لیعرف الطالب أن السنة النبویة ھي أحد الوحیین وأنھا من هللا بمعناھا ولذلك ففیھا جوانب إعجازیة تجعل       

 المتأمل یتأكد أنھا لیست من البشر ویزداد اتباعا لھا.
 

 معرفة بعلم روایة الحدیث ودرایتھ، وعلم شروح السنة.المعارف المسبقة المطلوبة : 
 

  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 مفھوم اإلعجاز، وضوابطھ. -
 اإلعجاز التشریعي في السنة النبویة، ونماذج عنھ. -
 اإلعجاز الغیبي في السنة النبویة. ونماذج عنھ. -
 اإلعجاز الفني في السنة النبویة. ونماذج عنھ. -
 اإلعجاز البالغي في السنة النبویة، ونماذج عنھ. -
 اإلعجاز العلمي في السنة النبویة، ونماذج عنھ. -
 ونماذج عنھ.اإلعجاز التربوي في السنة النبویة،  -
 ونماذج عنھ.اإلعجاز الرقمي والزمني في السنة النبویة،  -

 
 

 50 %+ متواصل50 %امتحان  طریقة التقییم:
 
 

( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ) المراجع: 
كتب مصادر السنة. 

 كتب الشروح الحدیثیة
 كتب التخریج.
كتب البالغة. 
كتب العقیدة. 

لك من الكتب التي تناولت مسائل اإلعجاز في السنة. ذوغیر 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم األساسي. 
 منھج النقد الحدیثي: المادة  اسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 :أھداف التعلیم

 
 الوقوف على منھج المحدثین في نقد األخبار وتنقیتھا من الدخیل والسقیم،

 وبیان اھتماماھم بنقد السند والمتن معا، وتكامل منھجھم العلمي.
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
  لیسانس علوم إسالمیة

 معرفة بعلم روایة الحدیث ودرایتھ، وعلم شروح السنة.
 
 

محتوى المادة: 
 مفھوم النقد الحدیثي، ونشأتھ، ودوافعھ.
 النقد الحدیثي عند الصحابة، والتابعین.

 النقد الحدیثي خالل القرن الثالث.
 (أئمتھ، معالمھ، المصنفات فیھ...).

 أقسام النقد عند المحدثین (نقد السند، والمتن)
  قواعد النقد وشروطھ عند المحدثین.

 أثر النقد في خدمة السنة النبویة.
 

 50 %+ متواصل50 %امتحانطریقة التقییم: 
 

المراجع: 
 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، 

 المنار المنیف/ ابن القیم.
 منھج النقد عند المحدثین/ مصطفى األعظمي.

 منھج النقد في علوم الحدیث/ د. نور الدین عتر.
 الحدیث المعلول قواعد وضوابط/ د. حمزة عبد هللا

نقد المتون عند المحدثین/ مسفر بن غرم هللا الدمیني. 
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. المادة: منھجیة تحقیق التراثاسم 

 04الرصید:
 02المعامل:

 
 :أھداف التعلیم

 الطالب بطریقة العلماء خاصة أھل الحدیث في معالجة النصوص وضبطھا، والقواعد التي وضعوھا تعریف 
لذلك واستعمالھا في تحقیق التراث وإخراجھ.  

  :المعارف المسبقة المطلوبة
فھارس المخطوطات وطرق االستفادة ، ومعرفة ما ذكره علماء المصطلح في مباحث ضبط النصمعرفة 

منھا.  
:  محتوى المادة

معاني التحقیق وأھمیتھ وخطره. 
مصطلحات علم التحقیق والمخطوطات. 

خطوات تحقیق النصوص. 
الخطوة األولى: اختیار الكتاب المراد تحقیقھ. 

الخطوة الثانیة: جمع النسخ الخطیة للكتاب أو النص المراد تحقیقھ. 
الخطوة الثالثة: االختیار بین النسخ واختیار نسخة األم. 

الخطوة الرابعة: كتابة األصل بالرسم اإلمالئي الحدیث والمعارضة بین النسخ، ومعالجة ما ینتج بعد المقابلة. 
 ـ معرفة اختالف الروایات. 1
 ـ السقط. 2
 ـ التصحیف والتحریف. 3
 ـ التقدیم والتأخیر. 4
 ـ اإلعادة والتكرار. 5
 ـ الخطأ اإلعرابي واإلمالئي. 6

الخطوة الخامسة: إثبات الفروق والتصویبات والتعدیل. 
الخطوة السادسة: التعلیق على النصوص. 

مقتضیات التعلیق: 
دراسة تطبیقیة ألنواع من المخطوطات كتابة  - مكمالت التحقیق -  طریقة صناعة الحواشي والتعلیقات

 وتعلیقا.
 

 50 %+ متواصل50 %امتحان :طریقة التقییم
 : المراجع

 كتب قواعد تحقیق النصوص، ومذكرة.
 حقیق التراث العربي منھجھ وتطوره، للدكتور عبد المجید دیاب.ت- 

 - قواعد تحقیق المخطوطات للدكتور صالح الدین المنجد.
 - تحقیق المخطوطات بین النظریة والتطبیق للدكتور فھمي سعد.

 - تحقیق نصوص التراث في القدیم والحدیث، للدكتور صادق عبد الرحمن الغریاني.
 - منھج تحقیق المخطوطات البن وحشیة النبطي.
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
. دراسات في فقھ السیرة النبویة :2المادة اسم 

 03الرصید:
 02المعامل:

أھداف التعلیم: 
أھمیة السیرة في فھم االسالم وكیف تطورت دراستھا وكیف یجب أن نفھمھا.  

تأسیس المجتمعات  والوقوف على المنھج العلمي في روایة السیرة النبویة، وضوابط فھمھا، وأثر ذلك في 
وترقیتھا، وبناء الحضارة اإلنسانیة.  

المعارف المسبقة المطلوبة : 
  لیسانس علوم إسالمیة. 

 معرفة للسیرة النبویة وتاریخ غزوات الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأحداثھا .
محتوى المادة: 

الوقوف على محطات بارزة ومختارة من سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم، قبل البعثة، وبعدھا، في المرحلتین   
المكیة والمدنیة، واستخراج الفوائد المناسبة ، بالتركیز على فقھ السیرة النبویة. 

 فھم شخصیة الرسول صلى هللا علیھ وسلم من خالل فھم حیاتھ وظروفھ التي عاش فیھا.-1 
 _ أن یجد اإلنسان بین یدیھ صورة للمثل األعلى في كل شأن من شؤون الحیاة الفاضلة.2
 _ أن یجد اإلنسان في سیرتھ علیھ الصالة والسالم ما یعینھ على فھم كتاب هللا عز وجلّ .3
  ._ أن یجتمع لدى الدارس من خالل سیرتھ علیھ الصالة والسالم أكبر قدر ممكن من الثقافة اإلسالمیة4
_ أن یكون لدى الداعیة المسلم من خالل دراسة سیرة النبي علیھ الصالة والسالم نموذج حي من طرائق 5

. التربیة والتعلیم
 السیرة النبویة مفھومھا وأھمیة دراستھا. -1
 أسباب اختیار جزیرة العرب منطلقا للرسالة الخاتمة. -2
 میزة ختم الرساالت برسالة محمد صلى هللا علیھ وسلم واألمم بأمة محمد صلى هللا علیھ وسلم. -3
 فقھ السیرة من بدایتھا إلى قبیل البعثة. -4
 فقھ السیرة من البعثة إلى ھجرة الحبشة. -5
 فقھ السیرة من إسالم حمزة وعمر رضي هللا عنھما إلى نھایة اإلسراء. -6
 فقھ السیرة من العرض على القبائل إلى الھجرة. -7
 فقھ السیرة من وصول المدینة إلى نھایة غزوة بني قریظة. -8
 فقھ السیرة من غزوة الحدیبیة إلى نھایة غزوة مؤتة. -9

فقھ السیرة في حادثة وفاة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .  -10
 

طریقة التقییم: امتحان  
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

 وشمائلھ وفضائلھ وصفاتھ، قدیماً وحدیثاً :صلى هللا علیھ وسلم الكتب والدراسات في سیرة النبي 
،  الشفا بتعریف حقوق المصطفى، تألیف القاضي عیاض، سیرة ابن ھشام

زاد المعاد ، والرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، الفصول في اختصار سیرة الرسول ، البن كثیر
 .في ھدي خیر العباد، ابن القیم

 .فقھ السیرة ، محمد الغزالي
   فقھ السیرة، محمد سعید رمضان البوطي

.... نور الیقین في سیرة سید المرسلین، محمد الخضري-  
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  الحدیث وعلومھ.عنوان الماستر:
السداسي: الثالث. 

اسم الوحدة: التعلیم المنھجیة. 
 المادة: ضوابط فھم السنة النبویةاسم 

 02الرصید:
 01المعامل:

 
وصول الطالب إلى فھم السنة النبویة فھما صحیحا وفق الضوابط التي وضعھا علماء الحدیث أھداف التعلیم: 

 والذین كرسو حیاتھم لھذا األمر وحتى ال یقع في فخ المغاالطات والشبھات التي تثار حول السنة ومنھج فھمھا.
 .كتب السنة، وكتب الشروح الحدیثیة، ومعرفة مصطلح الحدیثبمعرفة الطالب المعارف المسبقة المطلوبة : 

 معنى ضوابط فھم السنة فھما صحیحا وأسباب االنحراف في فھم السنة النبویة قدیما وحدیثامحتوى المادة: 
 :  ضوابط عامة لفھم السنة:أوال

فھم السنة في ضوء القرآن الكریم  -1
جمع أحادیث الباب الواحد  -2
معرفة مختلف الحدیث  -3
مراعاة القواعد األصولیة في فھم النص  -4
فھم النص في ضوء المقاصد الشرعیة الجزئیة والكلیة  -5
التحقق من ثبوت النص  -6
فھم النص النبوي في ضوء النصوص األخرى  -7
مراعاة أسالیب اللغة العربیة في فھم النص النبوي  -8
معرفة الناسخ والمنسوخ  -9

معرفة أسباب ورود الحدیث النبوي  -10
معرفة غریب الحدیث  -11
فھم السنة كما فھمھا الصحابة  -12
الرجوع إلى كتب شروح الحدیث  -13

 أسباب االنحراف في فھم السنة النبویة قدیما وحدیثاثانیا: 
ثالثا: اإلشكاالت المعاصرة في فھم السنة النبویة 

التأویل والتحریف  -1
تقدیم العقل على النص  -2
الفھم الجزئي للنصوص النبویة  -3
الغلو في إعمال المقاصد الشرعیة  -4
إتباع الھوى  -5
الجھل باللغة العربیة  -6

 متحانا طریقة التقییم: 
 

 .السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب- المراجع: 
منھاج السنة النبویة، ابن تیمیة.  -
نور الدین عتر / منھج النقد عند المحدثین، محمد مصطفى األعظمي -
 .مقاصد الشریعة اإلسالمیة، الطاھر بن عاشور -
 .لسان العرب، ابن منظور -
 .النھایة في غریب الحدیث، ابن األثیر -
 الكتب التسعة  -  فتح الباري شرح صحیح البخاري -
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثالث. 

 .اسم الوحدة: التعلیم االستكشافیة
اسم المادة: فن الخطابة. 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر (أھداف التعلیم: 

  )على األكثر
تمكن الطالب من معرفة أھم ما یجعل الخطیب متمكنا في إلقاءه ودقیقا في اختیاره للموضوعات الجدیرة 

بتناولھا، ذو قدرة على إیصال المعلومات للسامع، مع تمتعھ بأسلوب خطابي قوي. 
 

وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرین على األكثر).  

معرفة القرآن وأصول التفسیر ومناھج التفسیر، وبكتب السنة وبمناھج شروح السنة وبأھم الشروح الحدیثیة 
التي یرجع إلیھا في كتابة الموضوع، ومعرفتھ بكتب الفن وبكتب العقیدة وغیر ذلك من العلوم التي یكون 

موضوعھ ضمنھا. 
  محتوى المادة: ( إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )

 الخطابة وتاریخھا. -1
 الخطیب وفن اإللقاء. -2
 إعداد الخطبة وتكوینھا. -3
 أنواع الخطب. -4
 تنمیة الشجاعة والثقة بالنفس.  -5
 كیف حضر أشھر الخطباء خطبھم؟  -6
 العناصر األساسیة للخطاب الناجح.  -7
 سر اإللقاء الجید.  -8
 المنبر حضور وشخصیة.  -9

 كیف تفتتح الخطاب؟  -10
 كیف تختم الخطاب؟  -11
 كیف تجعل ما تعنیھ واضحا؟  -12
 كیف تثیر اھتمام جمھورك؟  -13
كیف تحسن أسلوبك؟  -14

طریقة التقییم: امتحان. 
 إلخ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

 فن الخطابة، د أحمد محمد الحوفي. -
 فن الخطابة دیل كارنیجي. -
 فن الخطابة وإعداد الخطیب، علي محفوظ. -
 فن الخطابة ومھارات الخطیب، د/ إسماعیل علي محمد. -
 فن الخطابة ومھارات تطویر األداء الخطابي، د. نزار نبیل أبو منشار. -
كل كتب فن الخطابة واألداء الخطابي.  -
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثالث. 

 .اسم الوحدة: التعلیم االستكشافیة
 دراسات أدبیة في الحدیث النبوي.اسم المادة: 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

أھداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(

إعطاء الطالب فكرة عن األدب النبوي (القصص، الخطب، الرسائل، األمثال، جوامع الكلم) وما حواه من فوائد 
 وعظیة، ودعویة، وعلمیة، ونفسیة...

المعارف المسبقة المطلوبة : 
   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(

   النحو الصرف، والبالغة، علوم الحدیث، مصادر السنة. 
محتوى المادة: 

أوال: القصص النبوي (نماذج تطبیقیة، مع تحلیلھا وبیان أسلوبھا، وبیانھا، وما فیھا من حكم ھدایات) 
ثانیا: الخطب (نماذج تطبیقیة، مع تحلیلھا وبیان أسلوبھا، وبیانھا، وما فیھا من حكم ھدایات) 
ثالثا: األمثال (نماذج تطبیقیة، مع تحلیلھا وبیان أسلوبھا، وبیانھا، وما فیھا من حكم ھدایات) 

رابعا: الكتب والرسائل إلى الملوك (نماذج تطبیقیة، مع تحلیلھا وبیان أسلوبھا وبیانھا، وما فیھا من حكم وھدي) 
خامسا: جوامع الكلم (نماذج تطبیقیة، مع تحلیلھا وبیان أسلوبھا، وبیانھا، وما فیھا من حكم ھدایات). 

 امتحانطریقة التقییم:   
 

(كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع: 
 الشمائل المحمدیة للترمذي. -
 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي- 
للعیني.  شرح سنن أبي داود- 
لسیوطي.  لشرح السیوطي لسنن النسائي -
للنووي.  المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج -
 لعیني. لعمدة القاري شرح صحیح البخاري -

  -كري شیخ أمینبأدب الحدیث النبوي للدكتور : - 
   . صادق الرافعيىلمصطفإعجاز القرآن والبالغة النبویة - 
 الحدیث النبوي من الوجھة البالغیة للدكتور :عز الدین السید- 
 لمحات في أصول الحدیث والبالغة النبویة للدكتور :محمد أدیب الصالح -

  .المجازات النبویة ألبي الحسن الشریف الرضي- 
 .الدبلالخصائص الفنیة في األدب النبوي للدكتور محمد - 
 . لألستاذ محمد الصباغ،التصویر الفني في الحدیث النبوي- 
 .هللا دراز  للدكتور : محمد عبد،المختار من كنوز السنة- 
 . للدكتور محمد رجب البیومي،البیان النبوي- 
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 عنوان الماستر: الحدیث وعلومھ
السداسي: الثالث. 

 .اسم الوحدة: التعلیم األفقیة
. 3اسم المادة: اللغة اإلنجلیزیة 

 01الرصید: 
 01المعامل: 

 
أھداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر(
التدرب على النقط السلیم للغة اإلنجلیزیة والتدرب على التعبیر في اللغة اإلنجلیزیة، ومعرفة تصریف وذلك ب

األفعال وقواعدھا، وذلك حتى یتمكن الطالب من قراءة مراجع مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة، واالستفادة مما فیھا، 
 ومخاطبة الذین یتكلمون باللغة اإلنجلیزبة لدعوتھم، وتعریفھم بالدین اإلسالمي.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

   )وصف تفصیلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین على األكثر(
 - الحصیلة اللغویة السابقة.

 
محتوى المادة: 

 
* Vowels and consonants. * English short vowels and long vowels 
* Verb phrases about work * Talk about future plans and make predictions. 
* Write a formal letter of application. * simple  Andcoumpound  statements 
* Lexis related to the computer * 04 or 03 hadiths taken from the forty 
nawawiya * Introducing someone with reference to physical appearance 
* Diphthongs and  triphthongs * voicing and consonants 
* modals may/might/can/could * relativeprononouns   * Narrating 
* simple past/past continuous  * complex statements * lexis related to the 
internet * write a biography about mohamed (BPUH) and his achievements 
* 03 hadiths from the forty nawawiya 

 
 متواصلطریقة التقییم:  

 
 

(كتب، ومطبوعات، ومواقع انترنیت، إلخ) المراجع: 
 

- English vocabulary in USE 
- English grammar in USE 
- Penguin edition books in grammar (dictionary) 
- Grammar express  
- Advanced  englishgrammar 
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V  العقود/االتفاقیات  -
 

 نعم  
 
 
ال 

 
 

  الورقي  للتكوين ) بالملف االتفاقيات والعقود ُترفق  ( إذا كانت نعم، 
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 نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

 ( ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة )
 

  الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع:
 

 عن تعلن الجامعة (أو المركز الجامعي).                   عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج

المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماستر. الماستر 

 

وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة (أو المركز الجامعي) ترافق ھذا  المشروع من خالل: 

 

 -إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

 
توقیع المسؤول المؤھل رسمیا : 

 
الوظیفة: 

 
 التاریخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة) 
 

 الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 المقدم من:
 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین  

 

 وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل:

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو  -

 في إطار المشاریع المؤطرة.

 

 اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا رسیتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 یعین السید(ة)*...............منسقا خارجیا لھذا المشروع.

 
توقیع المسؤول المؤھل رسمیا: 

 
الوظیفة: 

 
 التاریخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


