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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف
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Republic of Yemen 

Alandalus University 
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 الدراسات الإسلاميةقسم:  مصطلح الحديث : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانيةكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 مصطلح الحديث  :اسم المقرر  .1

 3202253 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثاني     الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مقدمة في علوم الحديث :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج الدراسات اإلسالمية، وبرنامج علوم القرآن :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 د. علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
حيثث انققاثا  وتقسمات الحديث المختلفة من حيث الصحة  وعدمها ومن حيث عدد الرواة، بيان ل هذا المقرر هو عبارة

 مع ضرب أمثلة على كل قسم، وحالة. بيان كل قسم من األقسام مع مكان انققاا ، والشذوذ والعلة، 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
 المعرفة والفهم

a1  الخبر والمقبول والمردود والقسم المشترك بين المقبول والمردود.يوضح كل قسم من األقسام 

a2  اقسام في علم مصطلح الحديثيعرف جميع 

 لمهارات الذهنيةا
b1 سواء كانت في القسم المقبول أو في المردود أو في القسم المشترك بينهما يفرق بين كل قسم من اقسام الحديث 

b2 ببيانه سبب القبول أو الرد ودرجة ذلك.يربط بين األقسام المختلفة ، 

 المهارات العملية المهنية
c1  المشتركة بين أقسام الحديث المختلفةيستخرج األنواع 
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

c2  .يوظف ما تم تحصيله في هذه المادة للحكم على األحاديث أو لمعرفة معنى الحكم على الحديث بحكم ما 
 المهارات العامة

d1 .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 –  يوظف ما تم دراسته في علم مصطلح الحديث في إفادة المجتمع من بيانه لألحاديث من حيث الحكم عليها
  وتوعية المجتمع بخطر األحاديث الضعيفة.

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  يوضح كل قسم من األقسام الخبر
والمقبول والمردود والقسم المشترك 

 بين المقبول والمردود.

 
 المحاضرة

 الحوار والمناقشة
 التعليم التعاوني

 التكاليف والواجبات

 االمتحانات الشهرية والفصلية

 تصحيح الواجبات

 .عرض النشاط الجماعي داخل الفصل

a2  يعرف جميع اقسام في علم
 مصطلح الحديث

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1  يفرق بين كل قسم من اقسام
الحديث سواء كانت في القسم المقبول 
أو في المردود أو في القسم المشترك 

 بينهما

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 الواجبات والتكليفات

 األنشطة الجماعية

 االمتحانات 

 التقارير

 تقيم األداء والتفاعل الصفي

 

b2  ،يربط بين األقسام المختلفة
ببيانه سبب القبول أو الرد ودرجة 

 ذلك.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1  يستخرج األنواع المشتركة بين
 أقسام الحديث المختلفة

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 الواجبات والتكليفات

 األنشطة الجماعية

 االمتحانات 

 التقارير

 تقيم األداء والتفاعل الصفي

 c2  يوظف ما تم تحصيله في هذه
المادة للحكم على األحاديث أو 

لمعرفة معنى الحكم على الحديث 
 بحكم ما. 

 

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1  يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة
ضمن زمالئه، وخاصة عند 
 التكليفات البحثية الجماعية.

 المالحظة

 تقارير اإلنجاز

 

 التقارير 

 تقيم األداء

d2 –  يوظف ما تم دراسته في علم
مصطلح الحديث في إفادة المجتمع 
من بيانه لألحاديث من حيث الحكم 

عليها وتوعية المجتمع بخطر 
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

  األحاديث الضعيفة.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

تعريفات أوليه، تقسم الخبر 
 بالسبة وصلوه إليقا

تعريفات أوليه، الخبر المتوتر وخبر 
 اآلحاد، 

1 3 

a1,a2,b

1,b2,c2,

d1 

2 

 تقسيم خبر اآلحاد

 الخبر المقبول

 والغريب، المشهور والعزيز 
 الصحيح والحسن

3 9 

a1,a2,b

1,b2,c2,

d1 

3 

الخبر المردود بسبب سقا في 
 اإلسقاد.

الضعيف ، والمردود بسبب سقط في 

 اإلسناد، والسقط الظاهر والسقط الخفي

المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، 

المدلس ، والمرسل الخفي، والمععن، 

 والمؤنن.

5 15 

a1,a2,b

1,b2,c1,

d1 

4 

المردود بسبب اعن في  الخبر
 الراوي

الموضوع، والمتروك، والمنكر، 

والمعروف، والشاذ، والمحفوظ، المعلل، 

ومخالفة الثقات، والمدرج، والمضطرب، 

 والبدعة، وسوء الحفظ.

3 9 

a1,a2,b

1,b2,.c1

c2,d1 

5 

خبر اآلحاد المشترك بين 
 المقبول والمردود

الحديث القدسي، المرفوع، والموقوف، 

المقطوع، والمسند، والمتصل، وزيادة 

 الثقات، واالعتبار والشاهد.

3 9 

a1,a2,b

1,b2,c2,

d1,d2 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 الحوار والمقاقشة

 التعليم التعاوقي

 الواجبات والتكاليف

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

عمل جدل بأقسام الحديث  1

المختلفة وحال كل نوع، 
a1,a2,b1,b2c1.c2.d1.d2  األسبوع

 السادس

4 
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

ومقدار توفر شروط 

الحصة ، أو سبب 

 الضعف.

عم لمقارنة بين األقسام  2

 قالمختلفة وبيان ما يتف

 فيه األقسام وما تختلف

a1,a2,b1,b2c1..d1 3 الرابع عشر 

عمل خارطة باألقسام  3

المختلفة وتقسيم كل قسم 

 إلى اقسام مختلفة

a1,a2,b1,b2c1..d1.d2  ،السابع

 والثالث عشر

4 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

الترمطوال   الحضور والمشاركة   01 01%  

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 مختصر مصطلح الحديث ، محمود الطحان -0

 المساعدةالمراجع 

 م6101هــ 0430األهدل، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، مصطلح الحديث ورجالة.  د/ حسن محمد مقبول  -0

 .0م، ط0993هــ 0404المختصر في علم األثر. د ابراهيم قريبي. مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  -6

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة   -1

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -2

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل 

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطلح الحديثخطة مقرر: 
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د/ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(3)  المكتبيةالساعات 

 المكان ورقم الهاتف 771895479 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

    3  Alisiraj3@gmail .com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مصطلح الحديث :اسم المقرر  .1

 3202253 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني   الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مقدمة في علوم الحديث :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 البكالريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

هثثذا المقثثرر هثثو عبثثارة بيثثان لتقسثثمات الحثثديث المختلفثثة مثثن حيثثث الصثثحة  وعثثدمها ومثثن حيثثث عثثدد الثثرواة، وحيثثث 

 بيان كل قسم من األقسام  مع ضرب أمثلة على كل قسم، وحالة.مع انققاا  مكان انققاا ، والشذوذ والعلة، 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:يتوقع من الطالب عند اكمال 

 المعرفة والفهم
a1 .يوضح كل قسم من األقسام الخبر والمقبول والمردود والقسم المشترك بين المقبول والمردود 

a2 يعرف جميع اقسام في علم مصطلح الحديث 

 المهارات الذهنية
b1 يفرق بين كل قسم من اقسام الحديث سواء كانت في القسم المقبول أو في المردود أو في القسم المشترك بينهما 
b2 .يربط بين األقسام المختلفة، ببيانه سبب القبول أو الرد ودرجة ذلك 

 المهارات العملية المهنية
c1 يستخرج األنواع المشتركة بين أقسام الحديث المختلفة 
c2 تم تحصيله في هذه المادة للحكم على األحاديث أو لمعرفة معنى الحكم على الحديث بحكم ما.  يوظف ما 

 المهارات العامة
d1 .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 –  يوظف ما تم دراسته في علم مصطلح الحديث في إفادة المجتمع من بيانه لألحاديث من حيث الحكم عليها
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

 وتوعية المجتمع بخطر األحاديث الضعيفة.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 
تعريفات أوليه، تقسم الخبر 

 بالسبة وصلوه إليقا

تعريفات أوليه، الخبر المتوتر 
 وخبر اآلحاد، 

1 3 

2 

 تقسيم خبر اآلحاد

 الخبر المقبول

 المشهور والعزيز والغريب، 
 الصحيح والحسن

3 9 

3 

الخبر المردود بسبب سقا في 
 اإلسقاد.

والمردود بسبب سقط  الضعيف ،

في اإلسناد، والسقط الظاهر 

 والسقط الخفي

المعلق، المرسل، المعضل، 

المنقطع، المدلس ، والمرسل 

 الخفي، والمععن، والمؤنن.

5 15 

4 

الخبر المردود بسبب اعن في 
 الراوي

الموضوع، والمتروك، والمنكر، 

والمعروف، والشاذ، والمحفوظ، 

المعلل، ومخالفة الثقات، 

والمدرج، والمضطرب، والبدعة، 

 وسوء الحفظ.

3 9 

5 

خبر اآلحاد المشترك بين 
 المقبول والمردود

الحديث القدسي، المرفوع، 

والموقوف، المقطوع، والمسند، 

والمتصل، وزيادة الثقات، 

 واالعتبار والشاهد.

3 9 

 45 15 عدد األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 محاضرات.

 والمناقشةالحوار 

 التعليم التعاوني

 الواجبات والتكاليف

 تكاليف جماعية

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمل جدل بأقسام الحديث  1

المختلفة وحال كل نوع، ومقدار 

توفر شروط الحصة ، أو سبب 

 الضعف.

 4 األسبوع السادس

لمقارنة بين األقسام المختلفة  عم 2

فيه األقسام وما  قوبيان ما يتف

 3 الرابع عشر
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

 تختلف

عمل خارطة باألقسام المختلفة  3

وتقسيم كل قسم إلى اقسام 

 مختلفة

السابع، والثالث 

 عشر

3 

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %5 5 طوال الترم واجبات ال  .1

 %5 5 4 اختبار أول  .2

 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 %01 01 طوال الترم  الحضور والمشاركة 6

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 الرئيسة: المراجع .1

 مختصر مصطلح الحديث ، محمود الطحان 

 المراجع المساعدة: .2

 م6101هــ 0430مصطلح الحديث ورجالة.  د/ حسن محمد مقبول األهدل، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  -0

 .0م، ط0993هــ 0404المختصر في علم األثر. د ابراهيم قريبي. مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  -6

 م6106ه ـــــ 0433، 3اشر عوض إدريس.طبعة جامعة العلوم والتنكنلوجيا، صنعاء، ط مصطلح الحديث . -3

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -5

 ملتقى أهل الحديث. -3

 وعلومها.موقع شبكة لسنة النبوية  -4

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3
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 مصطلح الحديث :مقرر توصيف

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 اسم معد مواصفات المقرر: د/ علي عبدالله سراج                             توقيعه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


